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PRAKATA  

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat dan tuntunan yang diberikan, saya dapat menulis buku Ajar " HIV/AIDS : Model 

Layanan Profesional Konseling  Berbasis Front-End Analysis”.   

  Adapun dalam penulisan buku ajar ini berdasarkan hasil penelitian Hibah Stranas tahun 

2017 yang dibiayai oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sesuai dengan 

surat perjanjian penugasan Penelitian Nomor: 1031/K8/KM/2017, tanggal 10 April 2017. Buku 

ajar ini terdiri dari lima Bab, yaitu: Bab. 1 Pendahuluan, menjelaskan tentang (a) Latar 

belakang masalah, (b) Perumusan masalah, (c) Subyek penelitian, (d) Hasil yang ditargetkan, (e)  

Pengertian HIV/Aids,  (f) Gejala-gejala umum yang ditimbulkan oleh HIV, (g) Infeksi menular 

Seks atau Penyakit menular Seks (IMS atau PMS), (h) Pendidikan Seks dan Kesehatan 

reproduksi, (i) Masalah Perempuan dan Kehamilan, (j) Penyalahgunaan Narkoba, (k) Pelayanan 

medis yang tepat dan tindakan awal yang diperlukan dalam kelompok dan upaya memulai 

pengobatan, (l) Metode penelitian, dan (m) Tujuan khusus penelitian.  

Bab. 2 Kinerja Profesi Konselor, menjelaskan tentang (a) Konseling HIV/Aids, (b) Sistem 

kekebalan tubuh dan bagaimana mendiagnosis bila terinfeksi HIV dalam layanan konseling, (c)  

Pengobatan dan cara menghadapinya dalam layanan konseling, (d)  Masalah Remaja dan Anak – 

anak dengan HIV positif dalam layanan konseling, dan (e) Memahami Gaya hidup dengan 

pertimbangan bagi orang HIV positif dalam layanan konseling.  

Bab. 3 Pedoman Implementasi Pengelolaan Pelatihan Model Layanan Profesional 

Konseling HIV/Aids Berbasis Front-end Analysis, menjelaskan tentang (a) Rasional, (b)  

Karakteristik Orang terinfeksi HI V/Aids, dan (c) Temuan hasil penelitian.  

Bab. 4 Pedoman Pelaksanaan Model Layanan Profesional Konseling  HIV/Aids Berbasis 

Front-end Analysis, menjelaskan tentang (a)  Pendahuluan, (b)  Sistem pendukung layanan 

konseling HIV/Aids, (c)  Materi layanan profesional konseling HIV/Aids, (d)  Prosedur dan 

Teknik pelaksanaan Model Layanan Profesional  Konseling HIV/Aids.  Bab. V Kesimpulan, 

menjelaskan tentang (a) Simpulan, dan (b) Saran-saran.  
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Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus disampaikan (cakupan tahun pertama-

2017) kepada pejabat pembuat komitmen Kopertis wilayah VIII Denpasar, selaku pihak pertama 

bapak Dr. Slamet Sholeh, M.Sc. dan Dr. I Made Darmada, M.Pd. pihak kedua selaku ketua 

LP2M IKIP PGRI Bali sebagai penanggungjawab kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada 
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konseling HIV/Aids di Provinsi BALI saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang 

telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan buku ajar ini.  

     Akhirnya semoga penulisan buku ajar Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids 

berbasis Front-End Analysis ini, dapat bermanfaat dan  memenuhi harapan dari berbagai pihak 

yang peduli terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, melalui pendidikan 

dan pembelajaran yang berkualitas serta dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi 

pihak yang terkait dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/Aids dan juga bagi Komisi 

Penanggulangan Aids (KPA), baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi serta tingkat 

Kabupaten/Kota, serta Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Masyarakat Umum yang peduli 

HIV/Aids di Seluruh Indonesia.  

 

                                                                           Denpasar, 20 Pebruari 2018 

                                                                                        Penulis, 
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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

          Guru Pembimbing atau Konselor memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu 

pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan penyebaran orang terjangkit virus HIV&Aids. 

Layanan konseling tidak hanya terbatas pada tataran sekolah, tetapi di luar seting sekolah atau 

masyarakat sangat dibutuhkan. Rendahnya kualitas layanan konseling yang komprehensif bagi 

para guru pembimbing atau konselor di sekolah dan juga dimasyarakat yang perlu dibekali 

tentang pemahaman secara komprehensif dan mendalam tentang pengetahuan dasar HIV/Aids. 

Sebagai tindak lanjut orang dengan HIV/Aids (Odha), diperlukan tindakan layanan konseling 

yang komprehensif bagi orang yang terjangkit HIV positif. Layanan konseling HIV/Aids adalah 

layanan yang diberikan kepada klien (Odha) untuk memecahkan masalah-nya agar tidak 

mengalami stress atau tekanan mental akibat dari dampak sosial penyebaran HIV/Aids dan 

menyarankan secara terus menerus agar tetap berobat agar jumlah CD4 tetap berada di zona yang 

aman. Dengan demikian hal yang belum tersentuh oleh pemerintah selama ini adalah 

memberikan pelayanan konseling teman sebaya (Peer Counseling) – bagi orang dengan HIV 

positif, dan Konseling Individual – bagi orang yang menderita Aids.   Dalam menghadapi 

tantangan begitu pesatnya penyebaran infeksi HIV/Aids dimasyarakat yang sekarang jumlahnya 

secara signifikan terus mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Di Indonesia diperkirakan 

bahwa kasus Aids berjumlah 26.483 jiwa dan 5.056 diantaranya telah meninggal (laporan Ditjen 

PPM & PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2011). Berdasarkan 

data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, hingga akhir tahun 2011 penderita HIV/Aids di Bali tercatat 

5.222 orang. Namun data Maret 2012 menunjukkan jumlahnya 5.917 orang atau terjadi 

penambahan sekitar 695 orang terinfeksi positif HIV/Aids saat ini (terjadi peningkatan sekitar 20 

%). Sedangkan data akhir September 2014 (Data Dinas Kesehatan provinsi Bali) menunjukkan 

ada 10.220  (Kasus), yaitu: 5.490 terinfeksi HIV positif dan 4.730 Aids. Epedemi HIV/Aids 

adalah penyakit yang terlihat dipermukaan begitu kecil, ibaratkan puncak gunung es, tetapi 

kenyataan-nya akan mengancam ribuan masyarakat akan terinfeksi virus HIV/Aids, maka 

diperlukan suatu langkah strategis layanan profesional konseling HIV/Aids. 
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               Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah dan 

pihak-pihak yang terkait secara bersama-sama bersinergi membentuk kelompok-kelompok 

pendamping untuk meminimalkan angka peningkatan orang yang terinfeksi HIV positif. Sejak 

diluncurkan ide besar untuk menyelamatkan generasi muda terinfeksi HIV positif dimana 

konselor memiliki peran yang sangat strategis untuk meminimalkan penyebaran virus HIV/Aids, 

ternyata belum ada model pengembangan dan penerapan layanan profesional konseling 

HIV/Aids berbasis front-end analysis yang teruji dan terbukti berhasil meminimalkan 

bertambahnya orang dengan HIV/Aids (Odha). Berbagai strategi yang telah dilakukan oleh 

pemerintah  melalui langkah-langkah pencegahan (preventive) yang optimal dalam memerangi 

epidemi HIV/Aids, melalui Komisi Penanggulangan Aids (KPA) baik di tingkat Pusat, Provinsi, 

Kabupaten dan Kota, seperti: mensosialisasi bahaya penyebaran virus HIV/Aids kepada 

masyarakat luas dan para siswa di sekolah baik di tingkat SMP, SMA, dan SMK; membentuk 

kelompok Tutor teman sebaya di tingkat sekolah; membentuk Kelompok Siswa Peduli Aids 

(KSPA) dan Kelompok Mahasiswa Peduli Aids (KMPA); Pembentukan Pusat Informasi 

Konseling (PIK) Siswa dan Mahasiswa melalui program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi 

remaja (PKBR) juga perlu dibentuk di setiap sekolah dan kampus yang bekerjasama dengan 

pemerintah BKKBN Provinsi dan kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan di tingkat Kabupaten dan Kota guna mempersiapkan generasi berencana dan 

menjauhkan diri dari narkoba dan infeksi HIV/Aids, dan juga memberikan pelayanan konseling 

& Tes sukarela (VCT), pelayanan, dukungan & perawatan (CST), layanan infeksi menular 

seksual (IMS), layanan program pencegahan Ibu ke Anak (PMTCT), layanan alat suntik steril 

(LASS), layanan program terapi rumatan Matadon (PTRM) dan sebagainya. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini akan dikembangkan Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids di 

Provinsi Bali berbasis front-end analysis. Hal ini dapat dilakukan misalnya: melatih para guru 

pembimbing atau konselor di sekolah dan juga dimasyarakat yang dibekali tentang pemahaman 

secara komprehensif dan mendalam tentang pengetahuan dasar HIV/Aids. Dengan demikian hal 

yang belum tersentuh oleh pemerintah selama ini adalah memberikan pelayanan konseling 

kelompok teman sebaya (Peer Counseling) – bagi orang dengan HIV positif, dan Konseling 

Individual – bagi orang yang menderita Aids.  
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B.  Perumusan Masalah  

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah Model layanan Profesional Konseling HIV/Aids di Provinsi Bali berbasis front-

end analysis?. Secara rinci rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Belum ada data yang komprehensif bagi masyarakat yang terjangkit HIV/Aids 

berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan ditingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 

b. Belum ada data yang komprehensif bagi masyarakat yang terjankit HIV/Aids berdasarkan 

usia, jenis kelamin, dan pekerjaan ditingkat Nasional. 

c. Belum ada data yang komprehensif tentang tingkat pertumbuhan orang dengan  

HIV/Aids atau Odha dimana setiap tahun semakin meningkat. 

d. Perlu adanya kesediaan model layanan konseling yang komprehensif kepada masyarakat 

bagi yang belum terjangkit HIV/Aids agar tumbuh kesadaran tidak melakukan perbuatan 

beresiko.  

e. Perlu adanya pengembangan model layanan profesional konseling HIV/Aids di provinsi 

Bali berbasis front-end analys 

 

C.  Subjek Penelitian 

           Subjek dalam penelitian ini adalah pada orang yang terinfeksi virus HIV positif dan orang 

yang terinfeksi Aids di tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Sedangkan aspek yang 

diteliti adalah efektivitas model layanan profesional konseling HIV/Aids di provinsi Bali 

berbasis Front-End Analysis. 

D.  Lokasi Penelitian  

         Tempat penelitian adalah satu Kota Denpasar dan delapan Kabupaten yaitu: Kabupaten 

Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Singaraja, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, 

Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.  
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E.  Hasil Yang Ditargetkan   

Berdasarkan tujuan penelitian mengembangkan Model Layanan Profesional Konseling 

HIV/Aids di Provinsi Bali Berbasis Front-end Analysis, maka hasil yang ditargetkan penelitian 

ini, yaitu: 

(1) Buku Panduan layanan konseling komprehensif yang berisi sumber pembelajaran 

dalam memberikan layanan profesional konseling untuk membuka ruang yang luas dalam 

mengembangkan model layanan konseling komprehensif HIV/Aids berbasis front-end 

analysis, seperti: (a) model inovatif integrasi layanan profesional konseling HIV/Aids 

dan (b) model inovatif penerapan layanan profesional konseling HIV/Aids di masyarakat. 

(2) Model Kinerja Profesi Konselor memuat tentang prinsip pengembangan model layanan 

profesional konseling HIV/Aids berbasis front-end analysis secara berkelanjutan yang 

dilengkapi dengan asesmen kinerja konselor. Produk ini akan dipublikasikan dalam 

bentuk: (a) buku referensi ber-ISBN yang diterbitkan secara Nasional, (b) Journal 

Internasional dan HAKI. Secara lebih ringkas luaran yang akan dicapai setiap tahunnya 

dan gambaran produk yang dapat langsung dimanfaatkan dari hasil penelitian ini dan cara 

penerapanya dijabarkan pada tabel rencana target capaian tahunan di bawah ini, 

 Tabel 01. Rencana Target Capaian Tahunan 

  

No. 

 

Jenis Luaran 

 Indikator  

Capaian 

 

TS 1)    TS +1             

 

1.  

 

Pengembangan Model Layanan Profesional 

Konseling HIV/Aids di Provinsi Bali Berbasis 

Front-end Analysis 

 

Tdk ada   draf   produk     penerapan 

                 v 

 

                            v                  

 

 

 

   v 

 

                v 

 

2. 

 

Teknologi Tepat Guna 

 

 

Tdk ada  draf    terdaftar   granted 

     v 

 

      v 

 

 

    v 

 

                v 
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3.  Publikasi Ilmiah                  Internasional 

                                            

                                            

                                           Nasional terakre 

                                           ditasi. 

Tdk ada  draf  submt    riview  publs 

                          v 

 

                                                    v 

 

 

   v 

 

                v 

4. Pemakalah dalam               Internasional         

Temu Ilmiah                       

 

                                           Nasional 

Tdk ada   draf    terdftr    sdh dilaksn 

                 v 

 

                 v 

 

 

   v 

 

                 v 

5. 

 

 

 

 

Inivited Speaker dalam      Internasional 

Temu Ilmiah                       

 

                                            Nasional  

Tdk ada   draf   terdftr     sdh dilaksn 

    v 

 

                 v 

 

 

  v 

 

                v 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Visiting Lecturer                Internasional 

                                          Paten 

                                          Paten Sederhana 

                                         Hak Cipta 

                                                                                      

                                         Merek Dagang 

                                         Rahasia Dagang 

                                         Desain Produk - 

                                         Industri. 

                                         Indikasi Geografis 

                                         Perlindungan - 

Hak Kekayaan                    Varietes Tanaman                                           

Intelektual (HAKI)              Perlindungan -                                          

                                         Topografi Sirkuit             

                                         Terpadu. 

 

Tdk ada  draf     terdaftar      granted 

 

 

                v 

                              v 

 

 

 

 

  v            

                v 

 

8. 

 

Buku Ajar (ISBN) 

 

 

Tdk ada  draf    pros edit  sdh terbit 

                v 

 

                              v 

 

 

  v 

 

                 v  
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9. 

 

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 

 

 

 

   v 

 

   v 

 

  v 

 

                v 

 

  

F.  Pengertian HIV/Aids    

       HIV termasuk kelompok retrovirus, virus yang mempunyai enzim (protein) yang 

dapat mengubah RNA, materi genetiknya menjadi DNA. Kelompok ini disebut retrovirus 

karena virus ini membalik urutan normal yaitu DNA diubah (diterjemahkan) menjadi RNA. 

Setelah menginfeksi, RNA HIV berubah menjadi DNA oleh enzim reverse transcriptase 

(Gabriele Prati, 2016). DNA kemudian disisipkan ke dalam DNA sel-sel manusia. DNA itu 

kemudian dapat digunakan untuk membuat virus baru, yang menginfeksi sel-sel baru, atau 

tetap tersembunyi dalam sel-sel yang hidup panjang, atau tempat penyimpanan, seperti sel-

sel CD4 yang istirahat. Kemampuan HIV untuk tetap tersembunyi adalah yang 

menyebabkannya virus ini tetap ada seumur hidup, bahkan dengan pengobatan yang efektif. 

Itulah yang membuat kita tetap mencari obat yang dapat menyembuhkannya. Kalau tidak 

diobati, infeksi HIV menyebabkan kerusakan yang semakin lama semakin hebat pada sistem 

kekebalan tubuh dan hampir pasti fatal. Ini adalah pandemi (epidemic global) dunia yang 

paling serius, dan dalam waktu dekat ini, belum ada calon obat yang dapat menyembuhkan 

atau vaksin untuk mencegah. Untunglah, pengobatan dewasa ini amat efektif, dan kematian 

akibat penyakit HIV, pada umumnya, sekarang dapat dicegah di Negara-negara yang 

terapinya sudah tersedia dan biayanya terjangkau.  

 

HIV melewati beberapa tahap dalam rentang hidupnya (Joel Gallant.MD., 2010: 17) dimulai 

dengan masuknya ke dalam sel manusia dan diakhiri dengan pelepasan partikel virus baru ke 

dalam aliran darah yang kemudian menginfeksi sel-sel baru. Ini disebut daur hidup virus (lihat 

gambar 01 tentang daur hidup HIV). 
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Gambar 01: Daur Hidup Virus HIV 

 Setiap orang menderita Aids pasti terinfeksi HIV, namun tidak semua orang dengan infeksi 

HIV menderita Aids. Aids adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome (sindrom 

hilangnya kekebelan tubuh yang diperoleh). Disebut “acquired” (diperoleh) karena Anda hanya 

menderita kalau terinfeksi HIV dari orang lain yang sudah terinfeksi. “Immunodeficiency” 

berarti menyebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh. ini disebut “Syndrome” karena ditahun-

tahun sebelum HIV ditemukan dan dikenali sebagai penyebab Aids, kita mengenali sejumlah 

gejala dan komplikasi, termasuk infeksi dan kanker yang terjadi pada orang yang mempunyai 

faktor-faktor risiko umum. 

Di tahun 1993, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memperluas difinisi Aids 

dengan menyertakan orang dengan jumlah CD4 kurang dari 200. Hindari istilah Aids yang sudah 

berkembang sepenuhnya. Ini istilah kuno, tidak perlu khawatir dan tidak berarti apapun kecuali 

Aids. Sebenarnya, kata Aids juga tidak bermanfaat. Bila Anda HIV positif, penyakit yang anda 

derita adalah infeksi HIV atau penyakit HIV. Aids hanya merujuk pada tahap yang lebih lanjut 

dari penyakit itu. Pengobatan dapat mencegah agar infeksi HIV tidak berubah menjadi Aids, dan 

dapat memulihkan kesehatan orang yang sudah menderita Aids. Dalam pandangan organisasi 

dan ilmuwan yang mengikuti perkembangan epidemic, setelah Anda menderita Aids, anda akan 

selalu menderita Aids. Namun hal yang lebih penting bagi perawat kesehatan Anda – dan 

seharusnya lebih penting bagi Anda – adalah bagaimana keadaan anda sekarang.  

Tahap pertama dari infeksi HIV, terjadi beberapa minggu setelah penularan, disebut infeksi 

primer atau “Acute Retroviral Syndrome” (ARS). Sakitnya mungkin ringan dan singkat atau bisa 

juga cukup berat sehingga penderita harus dirawat di rumah sakit. Biasanya, gejala-gejala serupa 
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dengan penyakit flu atau mononucleosis. Gejala itu termasuk demam, nyeri otot, lelah, sakit 

tenggorokan, kelenjar betah bening bengkak atau ruam. Kadang-kadang orang yang menderita 

ARS kekebalan tubuhnya tertekan secara serius dan menderita infeksi oportunistik yang 

normalnya hanya terjadi pada orang yang sudah lama menderita penyakit HIV, namun keadaan 

ini jarang terjadi. 

ARS akan mereda dengan sendirinya dan diikuti dengan tahap laten (tersembunyi) biasanya 

disebut infeksi HIV Asimptomatik. Penderita pada umumnya merasa sehat selama tahap ini, 

walaupun kelenjar betah beningnya mungkin membesar (limfadenopati), dan beberapa kondisi 

umum dapat terjadi lebih sering atau lebih berat, termasuk infeksi ragi di vagina, herpes, atau 

sinanaga.  

Beberapa orang mengalami gejala-gejala infeksi HIV sebelum benar-benar mengalami Aids. 

Tahap ini disebut sebagai infeksi HIV simptomatik (sebelumnya disebut Aids – related complex, 

atau ARC). Gejala-gejalanya termasuk penurunan berat badan, kandidiasis (infeksi ragi dalam 

mulut), diare yang tak kunjung sembuh, berkeringat dimalam hari, dan keletihan.      

Selama ARS, tes HIV standar (serologi) sering negatif atau tidak pasti, tetapi jumlah virus 

pasti amat tinggi (mencapai ratusan ribu atau bahkan juta). Ke dua tes harus diminta kalau pasien 

diduga ARS. Bila hasil serologi negatif dan jumlah virus tidak terdikteksi, maka HIV bukan 

penyebab gejala-gejala tersebut. 

Penting untuk menegakkan diagnosis ARS karena beberapa alasan. Pertama, orang ditahap 

ini mempunyai jumlah HIV yang amat besar dalam darah, air mani, dan cairan vagina mereka. 

Dengan mudah mereka dapat menyebar HIV kepada orang lain, bila mereka tidak tahu bahwa 

mereka sudah terinfeksi. Kedua, ada kemungkinan terinfeksi dengan HIV yang resisten terhadap 

obat (virus yang tidak tertekan oleh satu atau beberapa obat). Waktu yang paling baik untuk 

menguji resistensi yang ditularkan adalah selama ARS. Hasil tes resistensi menyatakan virus 

anda resisten terhadap obat yang mana. Tidak semua virus terpengaruh oleh semua pengobatan. 

Tes resistensi membantu tenaga medis Anda memilih obat terbaik untuk mengobati virus anda 

(apakah anda menjadi kebal bila pengobatan anda gagal dan untuk menentukan obat mana yang 

tidak dapat digunakan lagi dan obat mana yang digunakan selanjutnya). 

Anda menderita AIDS bila jumlah CD4 Anda turun di bawah 200 (anda mengalami gejala 

atau tidak) atau ketika kondisi indikator Aids telah didiagnosis. Pada umumnya jumlah CD4 

mencapai 200 sebelum pasiennya mengalami komplikasi, jadi jumlah CD4 yang rendah adalah 
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alasan paling umum untuk didiagnosis Aids. Kalau jumlah CD4 turun lagi, kemunkinan 

komplikasi dalam daftar timbul (seorang dengan jumlah CD4 di bawah 50 sebagai mengalami 

infeksi HIV tingkat lanjut).     

Hanya ada sedikit cara HIV dapat menyebar. Sebagai seorang Konselor harus secara terus 

menerus memberikan layanan konseling bagi klien (orang yang belum terinfeksi) untuk tindakan 

preventif (khusus bagi kalangan siswa di tingkat SMP, SMA/SMK diperlukan pelatihan Tutor 

Sebaya – KSPAN), yaitu: 

a. Penularan Seksual. Hal ini terjadi lewat hubungan seksual di vagina atau di anus. 

HIV dapat menyebar lewat seks, cairan vagina, atau darah dari orang yang sudah 

terinfeksi harus memasuki badan orang yang belum terinfeksi. 

b. Terpapar Darah. HIV dapat tertular lewat transfusi darah, walaupun risiko ini 

praktis dihilangkan di tempat-tempat yang menguji darah donor. Jauh lebih umum, 

penularanya lewat penggunaan obat terlarang yang disuntikan, ketika pengguna yang 

negatif menggunakan jarum suntik bersama-sama dengan pengguna yang positif. 

Tenaga medis ada yang tertular kalau tertusuk jarum yang mengandung darah yang 

terinfeksi atau ketika mata, hidung, atau luka yang terbuka terpecik darah atau cairan 

badan dari pasien yang positif HIV. 

c. Melahirkan Anak dan Menyusui. Perempuan yang terinfensi HIV dapat 

menularkan HIV kepada bayinya saat melahirkan anak (biasanya saat melahirkan atau 

beberapa saat sebelumnya) atau dengan menyusui. Bayi tidak terinfeksi saat 

dikandung, jadi laki-laki dengan HIV positif hanya dapat menulari bayinya secara 

tidak langsung dengan menulari ibunya. 

 

HIV tidak menyebar, lewat kontak dengan air ludah, air seni, keringat atau feses, dan 

tidak seperti yang dipercaya oleh masyarakat luas, penyakit ini tidak ditularkan oleh nyamuk, 

kulit utuh yang terpapar cairan badan, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, 

menggunakan gelas minum atau peralatan makan bersama-sama, saling melakukan mastrubasi, 

atau mempunyai pikiran yang jorok.  

Seberapa cepat HIV bisa berkembang menjadi Aids, lamanya dapat bervariasi dari satu 

individu dengan individu yang lain. Dengan gaya hidup sehat, jarak waktu antara infeksi HIV 

dan menjadi sakit karena Aids dapat berkisar antara 10-15 tahun, kadang-kadang bahkan lebih 
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lama. Terapi antiretroviral dapat memperlambat perkembangan Aids dengan menurunkan jumlah 

virus (viral load) dalam tubuh yang terinfeksi.    

 

    G.  Gejala-gejala Umum Yang Ditimbulkan Oleh HIV    

    Sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak menyadarinya karena tidak ada gejala 

yang tampak segera telah terjadi infeksi awal. Beberapa orang mengalami gangguan kelenjar 

yang menimbulkan efek seperti demam (disertai panas tinggi, gatal-gatal, nyeri sendi, dan 

pembengkakan pada limpa), yang dapat terjadi pada saat seroconversion. Seroconversion adalah 

pembentukan antibodi akibat HIV yang biasanya terjadi antara 6 minggu dan 3 bulan setelah 

terjadinya infeksi.  

Kendatipun infeksi HIV tidak disertai gejala awal, seseorang yang terinfeksi HIV sangat 

mudah menularkan virus tersebut kepada orang lain. Satu-satunya cara untuk menentukan 

apakah HIV ada di dalam tubuh seseorang adalah melalui tes HIV. Infeksi HIV menyebabkan 

penurunan dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Hal ini menyebabkan tubuh renta terhadap 

infeksi penyakit dan dapat menyebabkan berkembangnya Aids.  

Istilah AIDS dipergunakan untuk tahap-tahap infeksi HIV yang paling lanjut. Sebagian besar 

orang yang terkena HIV, bila tidak mendapat pengobatan, akan menunjukkan tanda-tanda Aids 

dalam waktu 8-10 tahun. Aids diidentifikasi berdasarkan beberapa infeksi tertentu, yang 

dikelompokkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organizatioan), sebagai 

berikut: 

a. Tahap I penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak dikatagorikan 

sebagai Aids. 

b. Tahap II (meliputi manifestasi mucocutaneous minor dan infeksi-infeksi saluran 

pernafasan bagian atas yang tak sembuh-sembuh) 

c. Tahap III (meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya yang berlangsung lebih 

dari satu bulan, infeksi bakteri yang parah, dan TBC paru-paru), atau 

d. Tahap IV (meliputi Toksoplasmosis pada otak, Kandidiasis pada saluran tenggorokan 

(oesophagus), saluran pernafasan (trachea), batang saluran paru-paru (bronchi) atau 

paru-paru dan Sarkoma Kaposi). Penyakit HIV digunakan sebagai indikator Aids.    
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    Organisme yang paling umum menyebabkan masalah “mulut” dan “tenggorokan” adalah 

Kandidiasis Orofaring, populasi Candida (ragi atau jamur) yang menjadi banyak sekali. 

Kandidiasis ini mudah didiagnosis menggunakan cermin dan senter. Anda akan melihat bercak-

bercak seperti gumpalan susu berwarna kuning keputihan, terutama dilangit-langit dan di kedua 

sisi mulut, bagian belakang tenggorokan, dan gusi. Bercak-bercak ini dengan mudah dapat 

dibuang dengan dikerok. Jangan salah mengenali lapisan berwarna putih pada lidah sebagai 

kandidiasis. Lidah biasanya bagian terakhir dari mulut yang terinfeksi, dan lapisan putih pada 

lidah, tanpa bukti adanya kandidiasis ditempat lain, biasanya ....... lapisan putih pada lidah. 

Kandidiasis dapat juga salah dikenali sebagai oral hairy leukoplakia (OHL), kondisi yang 

disebabkan oleh virus Epstein-Barr yang terlihat seperti garis-garis putih memanjang di kedua 

sisi lidah. Tidak seperti kandidiasis, garis putih itu tidak dapat dibuang dengan dikerok. Selain 

kandidiasis, Candida dapat menyebabkan masalah mulut yang lain – erythematous candidiasis 

(langit-langit berwarna merah yang kadang-kadang sakit) dan angular cheilitis (sudut bibir 

pecah-pecah). 

Tukak yang terasa sakit di mulut dapat disebabkan oleh virus, namun lebih sering adalah 

apthous ulcer, yang pada dasarnya berarti bahwa kita tidak tahu apa yang menyebabkannya. 

Diagnosis dari kondisi ini pada umumnya didasarkan pada apa yang terlihat saja; tes khusus 

biasanya tidak diperlukan. 

Kandidiasis dan OHL (Oral Hairy Leukoplakia) adalah kondisi yang cukup ringan, tetapi 

keduanya menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan sistem kekebalan tubuh Anda dan 

bahwa Anda seharusnya mendapat ART.  Kandidiasis diobatai dengan obat anti jamur. Obat-obat 

seperti flu-conazole, yang diminum dan diserap kedalam aliran darah, efektif, tetapi penggunaan 

berulang-ulang dapat menyebabkan infeksi oleh jamur yang resisten terhadap obat. Lebih baik 

menggunakan obat yang hanya mengobati permukaan, seperti clotrimazole (Mycelex), troches 

(obat yang dikumur) atau kumur-kumur dengan cairan anti jamur seperti nystatin. Karena 

senyawa ini tidak merugikan, kita biasanya tidak mengobati OHL kecuali dngan ART. 

Sebelum kita meninggalkan mulut, jangan lupa gigi dan gusi Anda. Orang dengan jumlah 

CD4 rendah berisiko terkena infeksi mulut yang serius. Menggosok gigi, membersihkan selah 
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gigi menggunakan benang, dan memeriksakan diri ke dokter gigi serta ahli higienis mulut secara 

teratur penting untuk menjaga gigi dan gusi Anda dalam keadaan baik. 

Pada orang dengan HIV positif, mual paling sering disebabkan oleh pengobatan. 

Zidovudine dan beberapa penghambat protease adalah penyebab yang paling umum. Bila mual 

Anda dimulai sesaat setelah anda mulai minum obat baru, maka penyebabnya sudah jelas. Dalam 

beberapa kasus, intensitas mual mungkin berkurang dengan berlalunya waktu atau dengan 

menelan obat bersama dengan makanan. Dokter Anda dapat juga meresepkan obat untuk 

mengatasi rasa mual, namun bila masalah itu tidak hilang, anda mungkin harus menganti obat. 

Bila Anda merasa mual baru-baru ini belum mengubah atau menambahkan obat, maka dokter 

perlu mencari lebih jauh penyebabnya. 

Diare dapat juga disebabkan oleh obat, terutama beberapa PI. Cara yang paling baik untuk 

mengobati diare yang berkaitan dengan obat adalah dengan suplemen serat setiap hari, seperti 

psyllium. Jangan menjadi khawatir dengan kata “Laksatif” di botol. Suplemen serat menambah 

volume kotoran, keadaan ini baik bagi anda yang menderita diare atau sembelit. Bila obat itu 

tidak berhasil mengatasi masalah, mintalah dokter Anda untuk meresepkan obat atau beli obat 

bebas anti diare. 

Banyak infeksi yang menyebabkan diare, termasuk virus, bakteri, dan parasit umum. 

Beberapa organisme ini, seperti Crytosporidium, Microsporidia, Isospora, dan Salmonella adalah 

oportunistik –microorganisme ini muncul atau menjadi lebih ganas karena kekebalan tubuh 

tertekan. Infeksi HIV tingkat lanjut dapat juga menyebabkan diare. Bila Anda mengalami diare 

berkepanjangan yang tidak disebabkan oleh pengobatan, Anda harus dievaluasi, pertama dengan 

memeriksa tinja, dan bila hasilnya negative, dengan peneropongan (pipa fleksibel dengan 

kamera), baik dari atas (endoskopi), atau dari bawah (kolonoskopi), atau keduanya.  

Diare yang disebabkan oleh virus atau keracunan makanan biasanya menjadi lebih baik 

dengan sendirinya setelah beberapa hari, tetapi periksalah diri ketenaga medis bila diare anda 

tidak kunjung mereda, atau bila anda menderita demam, sakit perut, darah keluar bersama 

dengan kotoran, atau pusing. Kalau Anda menderita diare, kosumsi makanan yang lunak tanpa 

produk olahan susu, dan minum air terus menerus. 
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Menderita batuk atau nafas pendek. Kemungkinan penyebab batuk atau nafas pendek 

tergantung pada jumlah CD4 Anda.  Bila jumlahnya jauh di atas 200, maka daftarnya akan kira-

kira sama dengan yang akan dialami oleh orang dengan HIV negative. Batuk dapat disebabkan 

oleh selesma, bronchitis, pneumonia, asma, merokok, penggunaan obat tertentu, atau asam 

lambung mengalir balik ke atas dalam kerongkongan (refluks esofagus). Napas pendek dapat 

karena asma, pneumonia, anemia, asidosis (menumpuknya asam dalam darah anda). Jenis batuk 

yang anda derita bersama dengan selesma atau bronchitis biasanya tidak memerlukan perhatian 

medis.  

Orang dengan HIV positif yang sakit selesma dan flu sama seperti semua orang lain. Gejala-

gejala dan lama sakit sama, dan resiko mereka mengalami konflikasi tidak lebih besar. Hal itu 

karena virus yang menyebabkan selesma dan flu dikendalikan oleh system kekebalan tubuh 

humoral (ditangani dengan anti bodi), bukan sistem kekebalan tubuh seluler yang menggunakan 

sel-sel CD4 dan dirusak oleh HIV. Karena alasan itu, Anda tidak perlu melakukan apapun yang 

khusus bila Anda sakit selesma atau flu – istirahat saja dan minum banyak cairan. Obat selesma, 

yang dijual bebas, aman dan tidak berinteraksi dengan obat HIV. Anda tidak perlu antibiotic 

hanya karena anda positif. Sakit anda disebabkan oleh virus; antibiotic hanya membunuh bakteri.  

Berat badan turun. Selama masa kelam sebelum ada ART, turunnya berat badan hampir 

universal ketika AIDS menjadi semakin parah, dan banyak pasien menjadi kurus sekali pada 

waktu mereka meninggal. Turunnya berat badan menjadi lebih jarang terjadi sekarang karena 

kita mempunyai terapi yang efektif untuk infeksi HIV. Dibawah ini layanan konseling yang 

diperlukan, bila ada beberapa penyebab turunnya berat badan yang dapat diobati, yaitu: 

a. Infeksi HIV yang tidak diobati. Bila berat badan Anda turun karena infeksi HIV, anda 

perlu minum obat ART. Kemungkinan turunya berat badan lebih besar terjadi bila 

jumlah virus anda tinggi. 

b. Hipogonadisme. Laki-laki denga kadar testosterone rendah dapat turun berat 

badannya. Diagnosis dibuat dengan mengukur kadar testoteron dalam darah. Kondisi 

ini diobati dengan gel, plester, atau suntikan testoteron.  

c. Depresi. Ini adalah penyebab umum turunya berat badan, karena orang depresi sering 

kehilangan selera makannya. Orang yang mengalami depresi merasa sedih, kosong, 

hampa, tanpa harapan, dan terisolasi. Aktivitas dan orang yang mereka pernah 
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senangi tidak lagi memberikan kegembiraan. Mereka mungkin kehilangan minat 

dalam seks, bekerja, hobi, teman, dan keluarga. Mereka mungkin kehilangan selera 

makan aau makan berlebihan, mereka mungkin menggunakan narkoba, minum 

alkohol dalam usaha untuk merasa lebih baik. Hal tersebut di atas, Anda segera 

berdiskusi dengan tenaga medis karena depresi aalah kondisi yang berbahaya tetapi 

dapat diobati (cara yang baik untuk mengobati depresi adalah minum obat 

antidepresan-obat yang dapat mengembalikan keseimbangan kimia dalam otak).  

d. Lipoatropi (menyusutnya lemak). Ini biasanya tidak menyebabkan turunnya berat 

badan total, tetapi akibatnya dapat membuat anda terlihat menjadi lebih ramping.  

e. Gangguan percernaan. Masalah dengan esofagus dapat membuat pasien lebih sulit 

menelan; rasa mual dan muntah dapat membuat anda merasa engan untuk makan atau 

menyerap makanan. Anda dapat juga mengalami masalah dengan penyerapan nutrisi 

dalam usus alus.      

       

Keletihan yang tidak biasa. Letih pada umumnya dirasakan oleh orang yang menderita 

HIV positif. Bila Anda mengalami keletihan yang tidak biasa, pertimbangkan kemungkinan 

penyebab di bawah ini sebagai suatu langkah layanan konseling:  

a. Depresi. Ini mungkin penyebab yang paling umum untuk keletihan. Orang dengan 

depresi tidak mempunyai energi, tetapi depresi juga mempunyai sejumlah gejala lain, 

seperti mereka merasa sedih, kecewa, marah, khawatir, atau kehilangan semangat – 

sepenuhnya respon normal terhadap hal-hal menyedihkan yang kita alami dalam 

hidup. Orang yang HIV positif mengalami depresi sering menganggap mereka hanya 

mengalami respon normal karena didiagnosis positif HIV. Tetapi depresi dalam arti 

medis yang sesungguhnya, tidak pernah normal. Tindakan bimbingan dan konseling 

yang dilakukan bila orang yang HIV positif mengalami depresi adalah kondisi yang 

berbahaya tetapi dapat diobati (minum obat antidepresan- obat yang mengembalikan 

keseimbangan kimia dalam otak). Tindakan konseling bukan sebagai pengganti untuk 

pengobatan karena dalam keadaan depresi, berbicara tidak banyak membantu. Tetapi 

berbicara bisa menjadi bermanfaat ketika Anda mulai menjadi lebih baik – konseling 

itu membantu anda kembali ke kehidupan, untuk menghadapi berbagai masalah yang 
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mungkin memberi kontribusi pada depresi dan menjaga Anda tetap sehat setelah anda 

menjadi lebih baik.   

b. Anemia. Selain keletihan, orang dengan anemia mungkin terlihat pucat, pusing, dan 

napas pendek. Penyebaabnya termasuk obat-obatan (terutama zidovudine), 

kekurangan diet, komplikasi yang berhubungan dengan HIV, dan HIV itu sendiri. 

Anemia mudah didiagnosis dengan hitung darah sederhana. 

c. Kekurangan Hormon. Ini termasuk kadar testosterone yang rendah (hipogonadisme), 

kekurangan hormone tiroid (hipotiroidisme), dan kekurangan adrenal. 

d. Infeksi HIV. Keletihan umum pada orang dengan jumlah virus tinggi dan/atau jumlah 

CD4 rendah, atau ketika ada penyusutan otot yang cukup besar. Jadi tindakan 

bimbingan yang diperlukan adalah masalah keletihan dapat diobati, diagnosis perlu 

dilakukan. Keletihan bukan sesuatu untuk menemani hidup Anda. 

 

Masalah kulit dapat disebabkan oleh HIV itu sendiri, oleh komplikasi HIV, dan oleh 

obat-obatan. Bila anda mengalami masalah kulit, kunjungi tenaga medis anda atau dokter ahli 

kulit. Layanan konseling yang diperlukan bila anda mengalami hal-hal yang dapat terjadi di kulit 

segera berobat, yaitu : 

a. Abses (bisul) menjadi umum karena epidemic community acquired MRSA (staph 

aureus resisten terhadap methicillin). Bisul ini biasanya harus dibuka dan 

dikeringkan, tetapi nanahnya perlu dibiatkkan lebih dahulu sehingga antibiotic yang 

tepat dan dapat dipilih. 

b. Reaksi Obat sering dimulai dengan bercak-bercak merah, gatal. Reaksi ini dapat 

disebabkan oleh NNRTI (nevirapine, efavirenz, dan delavirdine), fosamprenavir, 

trimethoprim-sulfamethoxazole, dan banyak lagi obat yang lain. 

c. Folliculitis menyebabkan benjolan gatal, merah di daerah yang ada rambutnya. 

Masalah ini dapat disebabkan oleh bakteri, kutu Demodex, atau dapat karena 

“esosinofilik”, istilah yang digunakan untuk menggambarkan tipe sel yang terlihat 

pada biopsies. 

d. Herpes simplex dapat menyerang bibir, alat kelamin, daerah sekitar anus, atau bagian-

bagian lain dari kulit. Virus ini menyebabkan bisul kecil, sakit, pecah, dan menjadi 

tukak dangkal dengan dasar berwarna merah.  
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e. Scabies disebabkan oleh kutu kulit. Kutu ini menyebabkan rasa gatal yang amat 

menggangu, terutama dimalam hari. Lokasi yang banyak dijangkiti adalah 

dipunggung tangan dan diantara jari-jari tangan. Scabies dapat cukup luas dan berat 

pada orang dengan jumlah CD4 rendah.  

f. Sinanaga adalah reaktivitas dari varicella zoster virus (VZV), virus cacar air, dalam 

kulit pada satu saraf tunggal. Virus ini menyebabkan bisul yang sakit di daerah 

terbatas disalah satu sisi badan. 

  

    H.  Infeksi Menular Seks atau Penyakit Menular Seks (IMS atau PMS)  

   Secara Epideminologis, terdapat kaitan erat antara penyebaran penyakit IMS dengan 

penularan HIV. Baik IMS dengan luka maupun tanpa luka terbukti meningkatkan resiko 

penularan HIV melalui hubungan seksual sebanyak 3-5 kali. Diperkirakan IMS dengan luka 

dapat meningkatkan infeksi resiko HIV menjadi 300 kali lipat pada paparan yang tidak 

terlindung. Di negara berkembang 3-5 % wanita subur terdiagnosis Sifilis, sekitar 30 % ibu 

hamil dengan Sifilis akan melahirkan bayi. 

Infeksi Menular Seks (IMS) adalah infeksi yang salah satu penularanya melalui hubungan 

seksual dengan pasangan yang sudah tertular. Hubungan seks ini termasuk hubungan seks lewat 

vagina, anus, maupun mulut (oral). IMS dikenal juga sebagai penyakit kotor atau penyakit 

kelamin. Namun itu menunjuk penyakit yang ada di alat kelamin. Istilah infeksi menular seks 

lebih luas maknanya, karena menunjukkan cara penularannya. Tanda-tandanya tidak selalu ada 

di alat kelamin, tetapi bisa di mata, otak, mulut, hati, dan bagian tubuh lainnya. Contohnya HIV 

dan Hepatitis B yang menular lewat hubungan seks, tetapi penyakitnya tidak terlihat di alat 

kelamin. Artinya orang tersebut tampak sehat meskipun orangnya membawa bibit penyakit ini. 

IMS juga sangat memudahkan kita tertular HIV, karena virus dapat menular melalui tubuh serta 

melalui darah dari luka yang ditimbulkan oleh IMS. Apa akibat yang akan ditimbulkan infeksi 

menular seks (IMS) jika tidak segera diobati hingga sembuh, maka IMS dapat membuat kita 

sakit-sakitan, infeksi yang terjadi bukan hanya pada alat kelamin, tetapi bisa menjalar keseluruh 

tubuh.         

Perilaku seks yang tidak aman, bisa berimplikasi pada banyak hal, baik secara fisik, psikis 

maupun social. Salah satu implikasi fisiknya adalah terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) 
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dan HIV/Aids. PMS ini kemudian bisa menimbulkan implikasi yang lain lagi, misalnya 

kemandulan (BKKBN Provinsi Bali, 2008: 79).  

PMS adalah singkatan dari penyakit menular seksual atau juga dikenal dengan sebutan STD 

(Sexually Transmitted Deseases). PMS merupakan penyakit-penyakit yang dapat ditularkan dari 

seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. Ada berbagai cara penularan yaitu 

dengan melalui seks oral (Cunnilingus: stimulasi vulva khususnya pada klitoris dan vagina 

pasangannya dengan mulut atau lidah, Fellatio: stimulasi pada penis pasangan dengan mulut atau 

lidah), seks vaginal (penis masuk vagina), seks anal (penis masuk anus).  

Sebanyak 90 % kasus HIV merupakan akibat dari penularan seksual, dan 60-70 % kasus 

HIV terjadi dikalangan heteroseksual. Anda akan dapat terkena lebih dari satu infeksi penyakit 

menular seksual (IMS) pada saat yang bersamaan. Masing-masing infeksi memerlukan 

pengobatan sendiri. Anda tidak dapat menjadi kebal terhadap IMS. Anda juga dapat terkena 

infeksi yang sama berkali-kali. Banyak pria dan wanita yang tidak merasa atau melihat gejala 

awal apapun ketika mereka pertama kali terinfeksi dengan IMS, kendatipun mereka masih bisa 

menulari pasangan seksualnya. Selain itu, Anda harus ingat bahwa terapi antiretroviral tidak 

dapat mencegah penularan virus HIV ke orang lain. Terapi dapat membantu menurunkan jumlah 

virus ketingkat yang tidak terdeteksi, namun HIV masih tetap ada dalam tubuh, dan dapat 

ditularkan kepada orang lain melalui hubungan seksual, dengan bergantian memakai peralatan 

suntikan, atau melalui ibu yang menyusui bayinya.  

Menjadi positif tidak berarti Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai penyakit menular 

seksual (PMS). Anda sudah tertular oleh yang Besar, tetapi masih ada lagi yang lain untuk 

dihindari. Seks aman masih merupakan cara yang harus dipertahankan.  

Sefilis dapat lebih parah pada orang dengan infeksi HIV. Perkembangan dapat lebih cepat 

bila tidak diobati. Kemungkinan besar penyakit ini menyerang sistem saraf, dan dapat 

mempengaruhi penglihatan dan pendengaran anda. Tes darah yang digunakan untuk memonitor 

respon anda terhadap pengobatan sefilis dapat lebih sulit dipahami dan memerlukan waktu lebih 

lama untuk menjadi negatif daripada orang dengan HIV negatif. Bila Anda HIV positif, anda 

harus memeriksakan diri apakah terinfeksi sefilis, dan tes ini harus diulang-ulang paling sedikit 

setahun bila anda aktif secara seksual. 
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Gonore dan Klamida adalah infeksi umum yang dapat menginfeksi saluran air seni dalam 

penis, leher rahim, anus, dan tenggorokan. Gonore telah menjadi resisten terhadap antibiotic 

minum standar dan sekarang diobati dengan suntikan. Laki-laki dengan HIV positif harus 

diperiksa apakah sakit gonore dan klamida dengan tes air seni dan kadang-kadang dengan biakan 

yang diambil dari anus dan/atau tenggorokan. Perempuan harus di tes pada waktu mereka 

memeriksakan pinggul secara rutin. Tipe infeksi klamida berbeda, limfogranuloma venereum 

(LGV) sudah ada laporannya sekarang, terutama yang menyebabkan infeksi anus dan rectum 

(proktitis) pada laki-laki homoseksual. 

Herpes genitalis, biasanya disebabkan oleh herpes simplex virus tipe 2 (HSV-2), 

menimbulkan bintil-bintil yang terasa sakit dan tukak dangkal di alat kelamin, disekitar anus, 

atau kulit. Infeksi ini tetap bertahan seumur hidup dan dapat timbul kembali, terutama pada 

orang dengan jumlah CD4 rendah. ART dapat membantu, tetapi ketika sedang timbul harus 

diobati dengan obat anti herpes, seperti acyclovir (Zovirax), famciclovir (Famvir), atau 

valacyclovir (Valtrex). Bila penyakit anda ini sering kambuh, anda harus minum salah satu dari 

obat di atas setiap hari, yang bukan hanya mencegah herpes berkembang, tetapi mungkin dapat 

membantu menurunkan jumlah virus HIV anda dan resiko menularkan herpes (dan mungkin 

HIV). HSV-1 biasanya menyebabkan bintik di bibir (herpes labialis); virus ini tidak biasa 

menimbulkan masalah yang timbul berulang-ulang “dibawah pinggang”.     

PMS yang disebabkan oleh bakteri dan jamur umumnya relative mudah untuk disembuhkan 

dengan antibiotic tertentu, asal diketahui dan diobati sedini mungkin. Sedangkan yang 

disebabkan oleh virus lebih sulit diobati, bahkan seringkali tidak dapat disembuhkan. 

Secara umum gejala-gejala yang nampak akan dirasakan oleh penderita PMS pada laki-laki 

dan perempuan adalah rasa sakit atau gatal di alat kelamin, muncul benjolan atau luka di sekitar 

alat kelamin, dan pembengkakan di pangkal paha. Khusus pada perempuan, kebanyakan PMS 

yang dideritanya biasanya tidak menunjukkan gejala sama sekali. Hal ini disebabkan karena 

anatomi organ produksi perempuan ada di dalam tubuh, sehingga bila ada infeksi di dalam 

vagina maka sulit untuk diketahui (tidak bisa dilihat dari luar). Jika ada gejala seringkali keluar 

cairan yang tidak biasa keluar dari alat kelaminnya, biasanya akan berwarna kekuning-kuningan 

dan berbau. Gejala lain yang mungkin nampak adalah keluarnya darah bukan pada masa 

menstruasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan telah terjadi infeksi di dalam vagina. 
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Khusus pada laki-laki, sebagian besar PMS yang dideritanya akan mudah menunjukkan 

gejala-gejalanya. Hal ini disebabkan karena anatomi organ reproduksi laki-laki yang berada di 

luar tubuh, sehingga akan mudah diketahui gejala-gejala yang muncul. Gejala-gejala PMS pada 

pria antara lain: pada saat kencing terasa sakit dan jika diurut akan keluar cairan atau nanah dari 

alat kelaminnya, terjadi pembengkakan pada buah pelir dan terasa sakit atau panas. 

Pada perempuan, sebagian PMS biasanya tidak dapat terasa gejalanya. Hal ini paling sering 

terjadi pada penyakit yang disebabkan oleh gonore atau klamidia. Pada laki-laki dan perempuan, 

ada sebagian gejala PMS juga yang tidak akan terasa sakit sehingga orang tersebut tidak akan 

sadar jika ada gejala tersebut. Kalau ada kesempatan, sebaiknya diperiksa dulu alat kelamin 

pasangannya untuk mengetahui apakah ada gejala PMS atau tidak. Terkadang gejala seperti luka 

atau nanah dapat dilihat. Walaupun begitu, orang yang kelihatan sehat mungkin terinfeksi PMS 

yang gejalanya tidak dapat dilihat dengan mata. Mungkin jika orang yang kelihatan sehat akan 

terinfeksi HIV (virus penyebab Aids). Oleh karena itu gunakanlah kondom, sampai dua-duanya 

telah diperiksa dokter. 

Kuman penyebab PMS hanya ada di cairan vagina dan air mani dan terkadang di darah. 

Kalau salah satu cairan tersebut ada di WC atau kamar mandi, kuman tersebut tidak dapat hidup 

cukup lama. Dan yang perlu diingat bahwa seseorang akan tertular PMS jika kuman tersebut 

masuk ke dalam tubuh sehingga tidak mungkin terjadi penularan pada kegiatan sehari-hari. 

Tidak ada sabun atau desinfektan apapun yang dapat mencegah PMS. Pada perempuan, mencuci 

bagian dalam vagina justru akan mempertinggi resiko terkena vaginitis (keputihan yang 

disebabkan bakteri). Demikian pula minum antibiotic tidak bisa mencegah PMS, walaupun 

antibiotic terkadang dapat menyembuhkan sebagian PMS sesudah seseorang terinfeksi. 

Infeksi PMS tidak akan mempengaruhi siklus menstruasi pada perempuan, kalaupun ada 

kemungkinan darah yang keluar dari vagina itu bukan merupakan darah menstruasi tetapi 

merupakan darah akibat luka infeksi pada saluran reproduksi pada perempuan. 

      I.  Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi    

  Tidak ada seks yang 100 % aman. Seks yang lebih aman menyangkut upaya-upaya 

kewaspadaan untuk menurunkan potensi penularan dan terkena infeksi menular seksual (IMS), 

termasuk HIV, saat melakukan hubungan seks. Menggunakan kondom secara tepat dan konsisten 
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selama melakukan hubungan seks dianggap sebagai seks yang lebih aman. Kondom yang 

kualitasnya terjamin adalah satu-satunya produk yang saat ini tersedia untuk melindungi pemakai 

dari infeksi seksual karena HIV dan infeksi menular seksual (IMS) lainnya. Ketika digunakan 

secara tepat, kondom terbukti menjadi alat yang efektif untuk mencegah infeksi HIV di kalangan 

perempuan dan laki-laki. Walaupun begitu, tidak ada metode perlindungan yang 100 % efektif, 

dan penggunaan kondom tidak dapat menjamin secara mutlak perlindungan terhadap segala 

infeksi menular seksual (IMS). Agar perlindungan kondom efektif, kondom tersebut harus 

digunakan secara benar dan konsisten. Penggunaan yang kurang tepat dapat mengakibatkan 

lepasnya atau bocornya kondom, sehingga menjadi tidak efektif.     

Dengan didiagnosis positif HIV tidak berarti Anda tidak dapat mempunyai hubungan intim 

atau seks, tetapi hal itu rumit karena anda harus mengungkapkan status HIV anda kepada 

pasangan dan melindungi mereka yang negatif agar tidak menjadi terinfeksi. Masalah 

pengungkapan dapat berlangsung tidak mulus. Berterus terang terutama menjadi penting ketika 

Anda berkencan atau memulai hubungan baru. Beberapa orang menyelesaikan masalah ini 

dengan hanya berkencan dengan pasangan yang HIV positif. Hal ini menyederhanakan berbagai 

hal, namun tidak semua orang dapat melakukan itu. Menjelaskan status anda kepada pasangan 

yang negatif dapat menjadi pemutus hubungan, akibatnya bukan hanya penolakan melainkan 

resiko ‘mantan’ anda yang baru mungkin menyebarkan informasi mengenai anda kepada orang 

lain. Dengan alasan ini, banyak orang yang memilih untuk menunggu sampai sudah terbentuk 

perasaan saling sayang, percaya, dan rasa bahwa hubungan ini masih akan dilanjutkan lagi.  

Masalahnya adalah bahwa semakin lama Anda menunggu, semakin besar kemungkinan 

pasangan baru anda akan merasa dikhianati ketika akhirnya anda menceritakan status anda, 

terutama bila hubungan ini telah menjadi hubungan seksual. Bila anda positif HIV dan sasaran 

anda tetap menjaga hubungan, anda mungkin harus memperlambat proses yang biasanya 

berlangsung masa kini dengan menggunakan “Kondom”, dan kondom merupakan sesuatu 

keharusan dalam hubungan apa-pun karena HIV dan penyakit menular seksual yang lain.    

Kenali dan percayai pasangan anda lebih dahulu, berbicara mengenai status HIV anda 

selanjutnya, dan kemudian baru berhubungan seks. Bila proses ini memerlukan waktu, hal itu 

tidak masalah. Dibawah ini beberapa komentar umum mengenai “tingkat resiko” dari aktivitas 

seksual yang umum dilakukan, yaitu: 
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a. Hubungan seksual Anal dan Vaginal. Bila pasangan positif HIV “berada di atas” ini 

adalah aktivitas berisiko tinggi tanpa kondom. Kondom yang rapat dapat mengurangi 

resiko secara dramatis tetapi bila bocor tidak demikian. Resikonya lebih kecil bila 

pasangan yang positif “berada dibawah”. Hal itu karena lapisan dalam anus dan 

vagina terbuat dari sel-sel mukosa, yang dapat terinfeksi, sedangkan penis hampir 

seluruhnya tertutup oleh kulit, yang tidak dapat terinfeksi. Akan tetapi, laki-laki 

masih dapat terinfeksi dari hubungan seksual dengan penis yang dimasukan. 

Resikonya meningkat bila dia tidak disunat atau menderita herpes, sefilis, atau ada 

luka terbuka di penisnya. Resiko menularkan HIV dan virus hepatitis B meningkat 

bila terjadi luka saat melakukan hubungan seks. 

b. Seks Oral. HIV dapat ditularkan dengan memasukan cairan pra-air mani, air mani, 

cairan vagina, atau darah menstruasi dari orang yang positif ke dalam mulut (bukan 

masalah ditelan atau tidak). Resikonya menjadi lebih tinggi bila gusi bentuknya 

buruk. Bila pasangan yang positif HIV adalah yang “menggunakan mulut” ke 

pasangan yang negatif, pada dasarnya tidak ada resiko menularkan HIV, walaupun 

penyakit menular seksual (PMS) yang lain dapat ditularkan dengan cara ini. 

c. Seks Oral – Anal (menjilat atau mengisap). Ini bukan cara yang mudah untuk 

menyebarkan HIV, tetapi orang yang menjilat dapat tertular hepatitis A atau infeksi 

bakteri atau parasit saluran pencernaan. 

d. Saling Masturbasi. Ini adalah cara yang amat aman asalkan Anda tidak mempunyai 

luka atau bisul terbuka di tangan dan menjauhkan cairan badan dari mulut dan mata. 

e. Olah Raga Air (saling mengencingi). Air seni adalah cairan badan yang aman. 

f. Berciuman, saling memeluk, saling membelai, saling memijat. Semuanya aman. 

 

Berpasangan dengan orang yang positif HIV menghilangkan persoalan mengenai 

penyebaran HIV baru, namun masih ada alasan untuk mempertimbangkan seks yang aman, 

termasuk menghindari penyakit menular seksual yang lain dan superinfeksi (kita sarankan bagi 

orang yang positif mengenai seks dengan pasangan positif lain, sebaiknya tetap menggunakan 

kondom dengan pasangan biasa). Kita tahu bahwa orang dengan HIV positif dapat terinfeksi lagi 

dengan galur virus tambahan. Terdapat banyak kasus yang didokumentasikan dengan baik, yang 

juga menjelaskan mengapa terdapat galur rekombinan HIV di dunia (virus yang merupakan 
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kombinasi dua subtipe atau lebih). Superinfeksi dapat menyebabkan naiknya jumlah virus dan 

turunnya jumlah CD4, serupa dengan apa yang terjadi dengan infeksi awal. Anda dapat juga 

mengalami superinfeksi dengan galur virus yang resisten terhadap obat yang anda minum.  

  J.  Masalah Perempuan dan Kehamilan   

Penularan HIV dari seorang ibu yang terinfeksi dapat terjadi selama masa kehamilan, selama 

proses persalinan atau setelah kelahiran melalui ASI. Tanpa adanya intervensi apapun, sekitar 15 

% sampai 30 % dengan infeksi HIV akan menularkan infeksi selama masa kehamilan dan proses 

persalinan. Pemberian air susu ibu meningkatkan risiko penularan sekitar 10-15 %. Risiko ini 

tergantung pada faktor-faktor klinis dan bisa saja bervariasi tergantung dari pola dan lamanya 

masa menyusui.  Penularan ibu ke anak dapat dikurangi dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. Pengobatan: jelas bahwa pengobatan preventative antiretroviral jangka pendek 

merupakan metode yang efektif dan layak untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke 

anak. Ketika dikombinasikan dengan dukungan dan konseling makanan bayi, dan 

penggunaan metode pemberian makanan yang lebih aman, pengobatan ini dapat 

mengurangi risiko infeksi anak hingga setengahnya. Regimen ARV khususnya 

didasarkan pada nevirapine atau zidovudine. Nevirapine diberikan dalam satu dosis 

kepada ibu saat proses persalinan, dan dalam satu dosis kepada anak dalam waktu 72 jam 

setelah kelahiran. Zidovudine diketahui dapat menurunkan risiko penularan ketika 

diberikan kepada ibu dalam 6 bulan terakhir masa kehamilan, dan melalui infus selama 

proses persalinan, dan kepada sang bayi selama 6 minggu setelah kelahiran. Bahkan bila 

zidovudine diberikan di saat akhir kehamilan, atau sekitar saat masa persalinan, risiko 

penularan dapat dikurangi menjadi separuhnya. Secara umum, efektivitas regimen obat-

obatan akan sirna bila bayi terus terpapar pada HIV melalui pemberian air susu ibu. Obat-

obatan antiretroviral hendaknya hanya dipakai di bawah pengawasan medis. 

b. Operasi Caesar: Operasi Caesar merupakan prosedur pembedahan dimana bayi 

dilahirkan melalui sayatan pada dinding perut dan uterus ibunya. Dari jumlah bayi yang 

terinfeksi melalui penularan ibu ke anak, diyakini bahwa sekitar 2/3 terinfeksi selama 

masa kehamilan dan sekitar saat persalinan. Proses persalinan melalui vagina dianggap 

lebih meningkatkan risiko penularan dari ibu ke anak, sementara operasi Caesar telah 
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menunjukkan kemungkinan terjadinya penurunan risiko. Kendatipun demikian, perlu 

dipertimbangkan juga factor risiko yang dihadapi sang ibu.  

c. Menghindari pemberian ASI: Risiko penularan dari ibu ke anak meningkat tatkala anak 

disusui. Walaupun ASI dianggap sebagai nutrisi yang terbaik bagi anak, bagi ibu 

penyandang HIV-positif, sangat dianjurkan untuk menganti ASI dengan susu formula 

guna mengurangi risiko penularan terhadap anak. Namun demikian, ini hanya dianjurkan 

bila susu formula tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, bila formula bayi itu 

dapat dibuat dalam kondisi yang higienis, dan bila biaya formula bayi itu terjangkau oleh 

keluarga.               

 

    Pada umumnya, infeksi HIV pada perempuan serupa dengan infeksi HIV pada laki-laki, 

namun ada beberapa perbedaan penting. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan 

jumlah CD4 yang sama, perempuan dengan HIV positif mempunyai jumlah virus yang lebih 

rendah dari pada laki-laki dengan HIV positif. Hal ini mungkin tidak mempengaruhi keputusan 

mengenai kapan memulai pengobatan karena keputusan itu terutama didasarkan pada jumlah 

CD4 dan karena perbedaan jumlah virus hilang dengan berlalaunya waktu. 

Hasil beberapa penelitian menyatakan bahwa perempuan dengan HIV positif meninggal 

lebih cepat daripada laki-laki dengan HIV positif, tetapi perbedaan itu karena didiagnosis yang 

tertunda. Perempuan yang mempunyai risiko paling besar untuk HIV mempunyai akses ke 

perawatan kesehatan yang lebih kecil. Perempuan yang terinfeksi secara heteroseksual mungkin 

kurang menyadari risiko mereka dan kecil kemungkinan di tes. Perempuan yang didiagnosis dan 

diobati untuk infeksi HIV hidup selama kaum laki-laki (Gallant, MD., 2010: 140). 

Perempuan memberikan respon yang baik terhadap ART. Tidak ada obat HIV yang tidak 

dapat digunakan pada perempuan atau yang secara spesifik direkomendasikan untuk perempuan. 

Ada beberapa isu spesifik yang sebaiknya diperhatikan oleh kaum perempuan. Nevirapine lebih 

besar kemungkinan menyebabkan keracunan hati pada perempuan daripada laki-laki, dan tidak 

direkomendasikan bagi perempuan yang memulai terapi dengan jumlah CD4 di atas 250, karena 

mempunyai risiko lebih besar. Efavirenz dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat, jadi obat itu 

sebaiknya tidak diminum oleh perempuan yang aktif secara seksual dengan laki-laki dan tidak 

menggunakan metode KB yang efektif. Sejumlah PI dan NNRTI mungkin menurunkan 
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efektivitas pil KB, membuat metode KB itu menjadi tidak dapat diandalkan. Perempuan yang 

minum obat yang berinteraksi dengan pil KB sebaiknya menggunakan bentuk kontrasepsi 

tambahan, seperti kondom atau diafragma. 

Sejumlah masalah ginekologis umum dapat lebih sering atau lebih berat pada perempuan 

dengan HIV positif. Candida vaginitis (infeksi vagina yang disebabkan oleh candida, ragi yang 

umum) adalah contoh yang baik. Kandidiasis yang timbul lebih sering atau lebih serius kadang-

kadang merupakan tanda pertama dari tertekannya system kekebalan tubuh pada perempuan 

dengan HIV positif. Vaginitis dapat diobati dengan obat anti jamur yang dioleskan atau dengan 

fluconazole yang diminum. 

Infeksi vagina lain yang lebih sering dialami oleh perempuan dengan HIV positif adalah 

Vaginosis Bakteri, infeksi bakteri yang menyebabkan keluarnya cairan. Pelvic inflammatory 

disease (PID), infeksi dari rahim dan tuba fallofi biasanya disebabkan oleh infeksi yang 

ditularkan lewat hubungan seksual, kadang-kadang lebih serius dan lebih besar kemungkinan 

memerlukan pembedahan pada perempuan dengan HIV positif. 

Seperti pada laki-laki, herpes genital dapat menjadi lebih berat atau muncul lebih sering 

kalau jumlah CD4 turun. Virus ini menyebabkan tukak genitalis amat sakit yang harus diobati 

dengan obat anti herpes. Herpes genitalis dapat meningkatkan jumlah virus dan dapat membuat 

penularan HIV menjadi lebih mudah. Perempuan yang sering mengalami herpes sebaiknya 

minum obat setiap hari untuk mencegah gejolak. Perempuan dengan HIV positif dapat juga 

menderita idiopathic genital ulcers – tukak yang menyebabkan tidak ditemukan. Ini serupa 

dengan aphthous ulcer dalam mulut dan kerongkongan (bercak-bercak seperti gumpalan susu 

berwarna kuning keputihan, terutama di langit-langit dan di kedua sisi mulut, bagian belakang 

tenggorokan, dan gusi). Keadaan ini biasanya terjadi pada perempuan dengan jumlah CD4 amat 

rendah dan paling baik diobati dengan ART, bersama dengan saran dokter ahli kandungan yang 

juga ahli dalam mengobati perempuan dengan HIV positif. 

Human Papillomavirus (HPV) adalah kanker leher rahim dan anus, virus yang ditularkan 

lewat hubungan seksual, yang pertama menyebabkan perubahan dalam sel-sel leher rahim dan 

anus (displasia), yang kemudian dapat berlanjut menjadi kanker. Infeksi HPV amat umum 
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terjadi, dan begitu juga displasia leher rahim (kutil didaerah alat kelamin). Untunglah, kanker 

anus dan leher rahim jauh lebih jarang terjadi dan dapat dicegah. 

Tes Pap untuk leher rahim adalah tes rutin bagi perempuan untuk mengetahui apakah telah 

terjadi  dislapia leher rahim. Perempuan dengan HIV positif harus mengikuti tes Pap secara 

regular – paling sedikit setahun sekali. Hasil tes Pap yang abnormal dievaluasi dengan 

kolposkopi, untuk memeriksa bagian yang abnormal secara lebih teliti dan dibiopsis. Lesi tingkat 

tinggi kemudian dapat diobati dengan pembedahan minor. 

Karena displasia anal juga disebabkan oleh HPV, melibatkan sel-sel serupa, dan dapat juga 

mengalami perkembangan menjadi kanker anus, masuk akal untuk memeriksa dan mengobati 

displasia anal seperti yang kita lakukan pada displasia leher rahim. Hal itu sekarang dapat 

dilakukan menggunakan tes Pap anal dan anoskopi (setara dengan kolposkopi di anus) resolusi 

tinggi. Tes Pap anal adalah prosedur sederhana: penyeka yang basah dimasukan ke dalam anus 

dan diputar saat ditarik keluar. Tetapi tidak masuk akal untuk melakukan tes Pap anal kecuali ada 

seseorang yang melakukan tindak lanjut hasil abnormal dengan anoskopi. Pemeriksaan displasia 

anal belum menjadi rekomendasi standar, namun pusat yang melakukannya, terutama pada 

perempuan dan pada laki-laki homoseksual dan biseksual. Laki-laki normal dapat juga 

menderita dispalsia anal, bahkan laki-laki normal yang belum pernah melakukan hubungan 

seksual dengan laki-laki, jadi mungkin kita sebaiknya melakukan tes ini pada setiap orang. 

 Kehamilan adalah pilihan realistic bagi perempuan dengan HIV positif sekarang, karena 

kita dapat mengobati HIV secara efektif dan mencegah HIV menular kepada bayi. Namun, 

kehamilan harus direncanakan dengan seksama dan dimonitor secara ketat pada perempuan 

dengan HIV positif. 

Bila anda belum minum ART dan berencana untuk hamil, Anda harus menunggu untuk 

memulai terapi – bila keadaannya aman untuk menunggu – sampai trimester kedua. Walaupun 

banyak obat antiretroviral yang dianggap aman, tidak ada alasan untuk secara tidak perlu 

memaparkan bayi pada obat itu selama kehamilan di tahap awal ketika organ sedang dibentuk 

dan risiko menularkan infeksi kecil. Bila Anda sudah minum ART, jangan hentikan, namun anda 

mungkin harus mengganti obat sebelum mencoba untuk hamil. 
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ART adalah suatu keharusan setelah trimester pertama karena penularan kepada bayi amat 

kecil kemungkinannya bila jumlah virus sang ibu tidak terdeteksi saat melahirkan. Satu-satunya 

obat antiretroviral yang diketahui menyebabkan cacat pada bayi yang dilahirkan adalah 

Efavirenz. Perempuan sebaiknya tidak hamil bila mereka minum efavirenz atau telah 

meminumnya dalam sebulan terakhir. Nevirapine aman, namun hanya untuk perempuan dengan 

jumlah CD4 di bawah 250. Setelah Anda minum nevirapine, keadaan cukup aman untuk tetap 

meminumnya setelah jumlah CD4 naik. Perempuan hamil pada umumnya minum obat kelompok 

protease inhibitor. Rekomendasi saat ini adalah untuk menggunakan liponavir/ritonavir. Kita 

juga cendrung untuk menggunakan zidovudine/lamivudine (Combivir) sebagai bagian NRTI 

darei kombinasi obat untuk perempuan hamil karena catatan keamanan dan data awal yang 

menunjukkan bahwa zidovudine efektif untuk membantu mencegah penularan ke janin. Pilihan 

bedah sesar kadang-kadang digunakan untuk mengurangi lebih jauh risiko penularan kepada 

bayi, namun tindakan ini hanya perlu bila keberadaan virus dapat dideteksi (dapat dihitung). 

Bila pasangan Anda HIV negatif, Anda harus hamil menggunakan pembuahan buatan agar 

dia tidak terinfeksi terutama bila jumlah virus anda dapat dihitung. Prosedur ini dapat dilakukan 

oleh seorang dokter, atau dirumah menggunakan pendekatan “permecikan kalkun”, yaitu air 

mani pasangan disemprotkan ke dalam vagina menggunakan pemercik kalkun untuk 

menghindari hubungan seksual. 

Perempuan dengan HIV positif yang ingin hamil sebaiknya mendiskusikan masalah itu 

dengan tenaga medis mereka dan dokter ahli kandungan-kebidanan yang ahli HIV. Banyak 

masalah yang harus dibahas selain ART, termasuk menjadi hamil dengan aman, rencana 

melahirkan, menyusui, dan perawatan kesehatan bayi. 

Kehamilan lebih rumit kalau pasangan laki-laki HIV positif, karena risiko menulari 

pasangan perempuan. Mempunyai jumlah virus yang tidak terdeteksi banyak membantu, tetapi 

hal itu tidak sepenuhnya menghilangkan risiko karena virus dapat dijumpai dalam air mani laki-

laki tersebut, bahkan ketika virus tidak terdeteksi dalam darahnya.  

Pencucian sperma adalah teknik yang relative baru yaitu prosedur memisahkan spermatozoa 

dari air mani untuk mengurangi risiko penularan. Tampaknya teknik ini amat efektif (pencucian 

sperma hanya dapat dilakukan di sedikit pusat kesehatan dan biayanya amat mahal). 
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Bila ke dua pasangan terinfeksi HIV, masalahnya lebih sederhana. Status HIV dari ayah 

tidak relevan menyangkut sang bayi karena janin hanya dapat terinfeksi oleh ibunya. Sekalipun 

demikian, masih ada masalah superinfeksi yang perlu dipertimbangkan (seperti prnyakit menular 

seksual: Sifilis, Gonore, dan Klamida).    

     K.  Penyalahgunaan Narkoba   

    Orang dengan HIV positif sering menganggap bahwa penggunaan narkoba berakibat 

buruk bagi mereka karena akan menurunkan jumlah CD4 mereka dan meningkatkan jumlah 

virus mereka, namun ini bukan alasan untuk menjauhi narkoba. Sebagai seorang konselor yang 

ahli HIV, melakukan tindakan konseling kepada klien (odha) untuk menjauhi narkoba karena 

hidup yang baik dan bersih akan menjaga HIV tetap dalam kendali. Ada beberapa bahaya medis 

dari narkoba itu sendiri, pertama Kokain menyebabkan serangan jantung dan sakit mental 

(Gallant, MD., 2010: 162). Suntikan Heroin dapat menyebabkan infeksi serius katup jantung, 

tulang, dan persendian. Methamphetamine dapat merusak gigi, otak, karir dan kehidupan klien 

sendiri. Ketiganya menyebabkan kecanduan mengenai bahaya Marijuana dan ada beberapa bukti 

bahwa bahan ini meningkatkan risiko sakit mental di usia lanjut. Kedua, Narkoba dapat juga 

berinteraksi dengan pengobatan HIV. Perusahan obat biasanya tidak mempelajari interkasi antara 

obat mereka dengan senyawa illegal. Namum ada bukti bahwa orang yang mengalami dampak 

berbahaya karena minum “obat klub” (kelompok narkoba tertentu), seperti MDMA (ecstasy) dan 

Ketamine, bersama dengan obat antiretroviral. Pengguna narkoba dapat meningkatkan risiko 

menderita infeksi yang lain atau menyebarkan HIV kepada orang lain, risiko menularkan 

penyakit lewat hubungan seksual, termasuk sifilis. Suntikan terutama berisiko, karena dapat 

menyebabkan HIV, hepatitis C, dan infeksi lain yang ditularkan lewat darah. Akhirnya, dari 

pengamatan konselor dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penguna narkoba aktif lebih kecil 

kemungkinannya mengikuti anjuran ART dengan tepat, membuat mereka berisiko mengalami 

resistensi obat dan kehilangan pilihan pengobatan. Bila klien (Odha) mengalami masalah dengan 

narkoba, maka seorang konselor menyarankan agar obati dulu sebelum klien memulai ART. 

Jangan menunggu sampai keadaan klien menjadi tambah kacau dan sudah menjadi resistensi 

obat. Jadi, tindakan konseling yang dilakukan oleh konselor adalah untuk menjauhi narkoba dan 

tetap menjaga diri agar sehat secara fisik dan mental, sehingga akan dapat mengendalikan infeksi 

HIV.    
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Bagaimana pengguna narkoba suntik (IDU) dapat mengurangi risiko tertular HIV adalah 

bagi pengguna narkoba, langkah-langkah tertentu dapat diambil untuk mengurangi risiko 

kesehatan masyarakat maupun kesehatan pribadi, yaitu:  

a. Beralih dari Napza yang harus disuntikan ke yang dapat diminum secara oral. 

b. Jangan pernah menggunakan atau secara bergantian menggunakan semprit, air, atau alat 

untuk menyiapkan napza. 

c. Gunakan semprit baru (yang diperoleh dari sumber-sumber yang dipercaya, misalnya 

apotek, atau melalui program pertukaran jarum suntik) untuk mempersiapkan dan 

menyuntikan narkoba. 

d. Ketika mempersiapkan napza, gunakan air yang steril atau air bersih dari sumber yang 

dapat diandalkan. 

Dengan menggunakan kapas pembersih beralkohol, bersihkan tempat yang akan disuntik 

sebelum penyuntikan dilakukan.  

     L.  Pelayanan Medis yang Tepat dan Tindakan Awal yang Diperlukan 

           dalam Kelompok dan Upaya Memulai Pengobatan   

Tes HIV merupakan pengujian untuk mengetahui apakah HIV ada dalam tubuh seseorang. 

Tes HIV yang umumnya digunakan adalah yang mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh 

sistem kekebalan tubuh dalam merespon HIV, karena antibodi itu lebih mudah (dan lebih murah) 

dideteksi dibanding pendeteksian virus itu sendiri. Antibodi diproduksi oleh sistem kekebalan 

tubuh dalam merespon suatu infeksi. Bagi sebagian orang, antibodi tersebut memerlukan waktu 

tiga bulan untuk berkembang. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, antibodi ini perlu 

sampai enam bulan untuk berkembang.  

Hendaknya anda menunggu tiga bulan setelah pejanan sebelum di tes HIV. Walaupun tes 

antibodi HIV sangat sensitif, ada “periode jendela” selama 3 sampai 12 minggu, yang 

merupakan periode antara terinfeksi HIV dengan kemunculan antibodi yang dapat dideteksi. 

Dalam hal tes anti HIV paling sensitif yang saat ini direkomendasi?, periode jendela-nya adalah 

sekitar 3 minggu. Periode ini bisa saja lebih lama bila tes yang kurang sensitif yang digunakan. 

Selama “periode jendela”, orang yang terinfeksi HIV tidak memiliki antibodi yang dapat 

dideteksi oleh tes HIV dalam darahnya. Kendatipun demikian, seseorang mungkin sudah 
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memiliki HIV dalam kadar tinggi dalam cairan tubuhnya seperti darah, cairan semen, cairan 

vagina, dan Asi. HIV dapat ditularkan ke orang lain selama “periode jendela” ini, walau tes HIV 

mungkin saja tidak menunjukkan bahwa anda tidak terinfeksi HIV.  

Pelayanan medis yang tepat untuk menjalani tes atau pemeriksaan adalah di kantor praktek 

dokter swasta, Departemen Kesehatan setempat, Rumah sakit, Klinik Keluarga Berencana, dan 

tempat-tempat yang secara khusus dibangun untuk pengetesan HIV (seperti VCT, CST, IMS, 

PMTCT, LASS, dan PTRM).       

Ada dua keuntungan bila anda mengetahui status HIV. Adapun tindakan awal yang 

diperlukan adalah Pertama, bila anda terinfeksi HIV, anda dapat mengambil langkah-langkah 

yang dipandang perlu sebelum gejala muncul, yang secara potensial dapat memperpanjang hidup 

anda selama beberapa tahun. Kedua, bila anda tahu bahwa anda terinfeksi, anda dapat 

mengambil segala kewaspadaan yang dipandang perlu untuk mencegah penyebaran HIV kepada 

orang lain.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang diobati oleh ahli HIV tetap sehat dan 

hidup lebih lama dari pada penderita yang ditangani oleh tenaga bukan ahli. Kekeliruan yang 

dilakukan oleh tenaga medis tidak berpengalaman di tahap awal dari terapi dapat menimbulkan 

resistensi obat yang tidak pernah dapat diatasi. Kita dapat mengetahui ada beberapa dokter yang 

merujuk pasien mereka kepada dokter kulit karena menderita bintik-bintik di kulit, namun dokter 

yang sama akan mencoba mengobati sendiri pasien HIV (jangan sampai hal ini terjadi pada diri 

Anda!).  

Tidak ada gelar “spesialis HIV” (lebih tepat menggunakan istilah “ahli”). Seorang ahli HIV 

adalah seorang dokter dengan banyak pengalaman HIV yang terus mengikuti perkembangan riset 

mengenai terapinya. Beberapa dokter spesialis penyakit menular adalah ahli HIV, namun tidak 

semuanya. Ada beberapa dokter ahli penyakit dalam dan dokter keluarga yang ahli HIV. Ahli 

bahkan tidak harus seorang dokter. Ada perawat dan asisten dokter yang menjadi ahli HIV 

(sebagai tenaga medis atau tenaga klinis) dan bukannya dokter. Menemukan perawatan ahli 

mungkin tidak mudah. Bila Anda mempunyai dokter langganan, dia mungkin dapat merujuk 

pada salah seorang ahli. Mintalah rekomendasi dari lembaga yang menangani Aids. Di Indonesia 

lembaga itu bernama Komisi Penanggulangan Aids (KPA).  
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Terinfeksi HIV tidak berarti bahwa Anda harus memutuskan hubungan dengan dokter 

pribadi anda. Beberapa ahli HIV hanya berfungsi sebagai konsultan kepada dokter pribadi, 

sedangkan yang lain memberikan layanan medis kepada pasiennya yang positif. Hal yang 

penting adalah bahwa perawatan HIV Anda diarahkan oleh seorang ahli, dan bahwa ahli itu dan 

dokter pribadi Anda saling berkomunikasi. Ingat, Anda berhak dirawat oleh seorang ahli HIV, 

tetapi Anda mungkin harus berusaha sendiri memastikan Anda memperoleh pelayanan medis 

yang tepat. 

Darah anda mengandung sel-sel darah merah (SDM), sel-sel darah putih (SDP), dan 

platelet. Limfosit adalah salah satu tipe SDP khusus, dan sel CD4 adalah tipe limfosit khusus, 

tipe yang paling dipengaruhi oleh HIV. Jumlah CD4 mengukur kesehatan sistem kekebalan 

tubuh anda. Adapun tindakan awal yang diperlukan adalah harus dicek secara regular – biasanya 

setiap 3 sampai 6 bulan baik Anda diobati atau tidak – karena tes ini mengukur jumlah kerusakan 

yang dilakukan oleh HIV dan merupakan tes paling penting untuk memutuskan apakah Anda 

perlu memulai terapi atau profilaksi (pencegahan) untuk infeksi oportunistik. Jumlah CD4 

hampir selalu meningkat dengan terapi yang efektif, tetapi beberapa besar kenaikannya sulit 

diperkirakan. 

Jumlah virus (RNA HIV) mengukur jumlah HIV dalam darah Anda. Tes ini mengukur 

aktivitas virus dan sejauh mana hasil kerja ART. Hasilnya juga digunakan, bersama dengan 

jumlah CD4, untuk membantu memutuskan apakah pengobatan harus dimulai. Jumlah virus 

Anda harus diukur secara rutin (setiap 3 sampai 4 bulan) baik anda diobati atau tidak, namun 

penghitungan secara regular amat penting setelah anda memulai pengobatan karena itulah cara 

Anda mengetahui apakah obatnya bekerja atau tidak. Jumlah virus seharusnya turun paling 

sedikit menjadi satu per sepuluh (1 log) dalam satu bulan pertama tetapi (misalnya, dari 100.000 

menjadi 10.000), dan menjadi tidak terdeteksi dalam 3 sampai 6 bulan, tergantung pada setinggi 

apa angkanya sebelum Anda mulai pengobatan (Gallant, MD., 2010: 47). 

Bila jumlah virus Anda terdeteksi sesekali, jangan panik – mungkin itu hanya Blip – sekali 

jumlah virus yang dapat dideteksi di tingkat rendah (50 sampai 1000). Blip dapat disebabkan 

oleh variasi laboratorium yang normal (tidak satu pun laboratorium tes yang 100 % akurat), jadi 

hasil ini tidak berarti apa pun. Tentu saja, Anda tidak akan tahu itu adalah Blip sampai anda 
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mengulangi tes, yang penting dilakukan, karena jumlah virus yang terdeteksi dapat juga 

merupakan tanda awal kegagalan pengobatan.   

Semua orang yang melakukan tes HIV harus memberikan izin sebelum di tes. Hasil tes 

harus mutlak dijaga kerahasiaannya. Ada berbagai jenis tes yang tersedia di masyarakat, yaitu:  

a. Tes HIV Rahasia, artinya: para ahli kesehatan yang menangani tes HIV menyimpan 

hasil tes dalam data medis secara rahasia. Hasil tidak dapat dibagi dengan orang lain 

tanpa izin tertulis dari orang yang dites. 

b. Tes HIV Anonim, artinya: nama orang yang di tes tidak digunakan dalam kaitannya 

dengan tes tersebut. Sebagai gantinya, sebuah nomer kode diterakan dalam tes, yang 

memungkinkan individu yang dites menerima hasil tes. Tidak ada dokumen tersimpan 

yang dapat mengaitkan orang dengan tesnya. 

 

Kerahasiaan bersama (shared confidentiality) dianjurkan, dalam artian kerahasiaan tersebut 

juga dipegang oleh orang lain yang mungkin meliputi anggota keluarga, orang yang dicintai, 

para pengasuh, teman-teman yang layak dipercaya. Namun perlu hati-hati dalam membuka hasil 

tes HIV karena dapat menimbulkan deskriminasi dalam perawatan kesehatan, serta lingkungan 

profesi dan social. Oleh karena itu keputusan atas kerahasiaan bersama harus sepenuhnya atas 

kehendak orang yang akan dites. Walaupun hasil tes HIV sebaiknya tetap dijaga kerahasiaannya, 

para ahli seperti konselor, pekerja social, pekerja kesehatan perlu juga untuk mengetahui status 

HIV-positif seseorang dalam upaya memberikan perawatan yang sesuai. 

Berkat perkembangan pengobatan baru, kini terdapat lebih banyak orang yang hidup 

dengan HIV (Odha) dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih lama. Sangatlah penting 

bagi Anda untuk memiliki dokter yang tahu bagaimana cara perawatan HIV. Konselor atau 

perawat terlatih dapat memberikan layanan konseling dan merekomendasi dokter yang tepat 

dalam upaya memulai pengobatannya. Adapun tindakan awal yang diperlukan dalam kelompok 

dan upaya memulai pengobatan adalah sebagai berikut: 

a. Ikuti petunjuk dokter Anda. Atur dan tepat janji dengan dokter. Bila dokter anda 

memberi resep, minumlah sesuai dengan yang tertera dalam resepnya. 
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b. Lakukan imunisasi (suntikan) untuk mencegah infeksi seperti pneumonia dan flu 

(setelah berkonsultasi dengan dokter anda). 

c. Bila anda merokok atau anda menggunakan obat-obatan yang tidak diresepkan oleh 

dokter anda, segera hentikan. 

d. Makan makanan yang sehat 

e. Berolahraga secara teratur agar tetap sehat dan bugar. 

f. Tidur dan beristirahat dengan cukup. 

 

Apabila hasil tes HIV anda negatif berarti bahwa di dalam darah anda, tidak terdapat 

antibodi HIV saat anda melakukan tes. Bila anda negatif, pastikan bahwa anda tetap seperti itu: 

pelajari berbagai fakta mengenai penularan HIV dan hindarkan diri agar tidak terjerumus dalam 

perilaku yang tidak aman. Sebagai seorang konselor yang ahli HIV/Aids, perlu mengingatkan 

kepada klien (tes HIV-negatif) bahwa masih terdapat kemungkinan terinfeksi, karena sistem 

kekebalan tubuh memerlukan waktu sampai 3 bulan untuk memproduksi antibodi dalam jumlah 

yang cukup untuk mengindikasikan infeksi dalam tes darah Anda. Konselor menyarankan untuk 

melakukan tes ulang beberapa waktu setelah tes pertama itu, dan seraya menunggunya, anda 

bersifat waspada. Selama “periode jendela” sangat besar kemungkinan seseorang untuk 

menularkan, dan kerananya, Anda hendaknya melakukan berbagai upaya untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya penularan.  

     M.  Metode Penelitian  

       1.  Jenis dan Tahapan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan pembelajaran yang dilakukan selama 

2 (dua) tahun dengan mengadopsi model 4D (Define, Design, Develop and Disseminate). 

a. Tahun Pertama (2017) ditetapkan sebagai fase Define and Design, bertujuan 

merancang prototype Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids di provinsi Bali 

berbasis front end-analysis secara berkelanjutan, beserta perangkatnya. Pada tahun 

pertama ini, akan dilakukan  (a) Mendapatkan data yang komprehensif orang terjangkit 

HIV/Aid berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan ditingkat provinsi Bali (b) 

Mendapatkan data yang komprehensif orang terjangkit HIV/Aid berdasarkan usia, jenis 

kelamin, dan pekerjaan ditingkat Nasional, (c) Mendapatkan data pelayanan yang sudah 
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terjangkit HIV/Aids di provinsi Bali, dan (d) mengembangkan model layanan profesional 

konseling HIV/Aids di provinsi Bali berbasis front-end analysis dan validasi pakar untuk 

penyempurnaannya.  

b. Tahun Kedua (2018) merupakan fase Develop and Disseminate yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengembangkan model dan perangkatnya yang valid dan reliable. Hal 

ini dilakukan melalui dua kegiatan. Kegiatan pertama berupa uji coba model dan 

perangkatnya secara terbatas yang dilakukan dalam bentuk penelitian eksperimen untuk 

menguji keunggulan model. Kegiatan kedua merupakan fase bertujuan untuk 

memperbaiki model dan perangkatnya yang dilakukan melalui kegiatan diseminasi secara 

luas, antara lain: melakukan penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK) secara 

kolaboratif bersama guru-guru pembimbing atau konselor di sekolah yang telah 

tersetifikasi di Provinsi Bali yang dipilih secara purposive. Uji kelayakan dan keefektifan 

model dan perangkatnya juga akan dilakukan dengan kriteria keefektifan dan kelayakan 

berupa tercapainya tujuan peningkatan konseling yang komprehensif  berkelanjutan, baik 

tujuan proses maupun tujuan produk. 

        

      2.   Rincian Penahapan Kegiatan Penelitian 

a. Tahun Pertama (Define and Design)  

                Tahun ini dimulai dengan penelitian dekriptif dan bertujuan menentukan dan 

menetapkan kondisi-kondisi, serta persyaratan-persyaratan emperis dan teoritis dari Model 

Layanan Profesional Konseling HIV/Aids di provinsi Bali berbasis front-end analysis secara 

berkelanjutan yang akan dikembangkan. Kegiatan utamanya adalah melakukan serangkaian need 

assessment dengan menerapkan prinsip front-end analysis (Romiszowski, 1984), yang meliputi 

empat aspek analisis yakni: subjek analisis, concept analysis, task analysis, dan objektives 

analysis. Kegiatan need assessment ini dilakukan melalui lima kegiatan, yaitu: (1) studi pustaka, 

(2) studi komparasi, (3) survey lapangan, kemudian hasil dari ketiga kegiatan tadi, akan dibahas 

dalam kegiatan (4) validasi pakar, yang dilanjutkan dengan kegiatan (5) penyempurnaan konsep 

dan rancangan. 

            Survey lapangan difokuskan menggali informasi jumlah data orang terjankit HIV/Aids 

berdasarkan usia, jemis kelamin, dan pekerjaan kepada jajaran Komisi Penanggulangan AIDS 



34 
 

(KPA) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di Bali. Survey ini dilakukan dengan 

menggunakan metode focus group discussion dan wawancara terbuka (Patton & sawicki, 1986). 

Survey ini dilakukan di 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali yang memiliki 

lembaga KPA, yang dipilih secara purposive dengan kriteria perkembangan status dan wilayah. 

Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, studi komparasi, dan survey lapangan selanjutnya 

dianalisis secara logika (expert judgment) melalui sebuah panel group discussion, dan 

selanjutnya dipresentasikan dan dibahas dalam forum pakar, untuk mendapatkan masukan dan 

perbaikan. Kegiatan berikutnya dalam tahapan ini adalah kegiatan perbaikan dan penyempurnaan 

konsep dan rancangan. Berdasarkan masukan-masukan dalam kegiatan forum pakar tersebut 

diadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap konsep dan rancangan yang menyangkut 

pengembangan Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids di provinsi Bali berbasis front-

end analysis secara berkelanjutan.   

        b. Tahun Kedua (Develop and Disseminate) 

           Tahun kedua terdiri dari dua penahapan yang pada intinya bertujuan untuk 

mengembangkan model dan perangkatnya yang valid dan reliable.  

Tahap Pertama, berupa uji coba model dan perangkatnya secara terbatas yang dilakukan 

dalam bentuk penelitian eksperimen untuk menguji keunggulan model. Uji coba terbatas akan 

dilakukan melalui eksperimen semu yang dimaksud untuk menjawab pertanyaan: Apakah ada 

perbedaan signifikan antara diantara guru pembimbing atau konselor tersetifikasi yang diberikan 

perlakuan penerapan Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids secara berkelanjutan 

dengan guru pembimbing atau konselor yang mendapatkan perlakukan konvensional terhadap (a) 

persepsi guru pembimbing tentang profesionalisme, (b) kinerja guru pembimbing, dan (c) respon 

klien di sekolah. Analisis data akan dilakukan baik secara deskriptif – kuantitatif (terutama 

terhadap persepsi guru pembimbing atau konselor dan respon klien).  

Tahap Kedua, berupa kegiatan diseminasi secara luas dan bertujuan mendesiminasikan 

Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids berkelanjutan secara luas. Hal ini akan 

dilakukan dalam action research, karena pada tahapan ini, tujuan penelitian adalah untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki model dan perangkatnya yang telah dihasilkan pada tahap 

sebelumnya, guna mendapatkan model dan perangkat yang valid, teruji dan reliable. Model 

Layanan Profesional Konseling HIV/Aids di provinsi Bali berbasis front-end analysis secara 
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berkelanjutan beserta perangkatnya tersebut akan didesiminasikan  dalam dua kegiatan, yakni 

sebagai berikut: 

1. Validasi oleh Pakar, yang mencakup kebenaran substansi dan kesesuaian antara model 

dengan guru pembimbing atau konselor sasaran. Pada tahap ini juga akan dilakukan 

validasi keterbatasan naskah maupun gambar yang digunakan dalam buku panduan 

layanan konseling yang komprehensif maupun manual kinerja guru pembimbing atau 

konselor, dengan menggunakan ukuran tingkat kemampuan konselor. 

2. Penyempurnaan melalui Validasi Pakar, model beserta perangkatnya akan diuji cobakan 

secara emperis di tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, dengan  2 (dua) wilayah 

Kecamatan di masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Sesuai dengan 

prinsip dasar action research, siklus penelitian difokuskan untuk menyempurnakan 

model beserta perangkatnya, yakni menerapkan siklus planning-action-observation-

reflection-revised planning (Elliot, 1993). Dengan demikian jumlah siklus akan sangat 

tergantung dari hasil refleksi terhadap hasil uji coba. 

Kriteria keefektifan dan kelayakan model dan perangkatnya yang diuji coba tersebut, 

adalah berupa indikator capaian yang terukur terdiri dari dua aspek tujuan, yakni: (a) 

ketercapaian tujuan proses, yaitu adanya peningkatan layanan konseling yang komprehensif dan 

kinerja guru pembimbing atau konselor, serta adanya peningkatan respon dan unjuk kerja klien, 

dan (b) ketercapaian tujuan produk, yaitu berupa adanya peningkatan kinerja dan 

profesionalisme guru pembimbing atau konselor dan respon dari klien. 

Berkaitan dengan ketercapaian tujuan proses, data akan diambil melalui lembaran 

observasi untuk mengukur kinerja guru pembimbing atau konselor dan aktivitas klien, angket 

untuk mengukur respon guru pembimbing atau konselor dan klien. Disamping itu uji beda antara 

pree-test dan post-test digunakan untuk melihat signifikansi kinerja guru pembimbing atau 

konselor dengan klien. Selama uji coba secara emperis juga akan dikaji kesesuaian model dengan 

karakteristis profesi konselor, dan kelemahan-kelemahan model sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar untuk penyempurnaan. Kesesuaian dianalisis melalui panel group discussion 

sebagai perwujudan tahap refleksi, dengan menggunakan data hasil observasi, dan data angket. 

Akhirnya secara keseluruhan hasil uji coba ini akan dibahas melalui panel group discussion, 

yang dilanjutkan dengan finalisasi penyempurnaan melalui kerja laboratorium untuk 
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menghasilkan model dan perangkatnya yang valid dan reliable, sehingga siap untuk 

dipromosikan pada jajaran Komisi Penanggulan AIDS (KPA) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Bali untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut.                       

      3.   Rincian Kegiatan, Tujuan, Metode, Tempat dan Hasil Penelitian 

Rincian kegiatan, tujuan, metode, tempat dan hasil penelitian yang dilakukan untuk tiap 

tahunnya disajikan pada table sebagai berikut: 

Tabel 02. Rincian Kegiatan, Tujuan, Metode, Tempat dan Hasil Penelitian. 

 Tahun I (2017): 

Define and Design 

   

Kegiatan Tujuan Khusus Metode Tempat Hasil 

1. Melakukan 

analisis ke- 

butuhan dan 

identifikasi 

potensi dan 

pendukung  

SDM 

a. Mengidentifikasi data orang 

terjangkit HIV/Aids 

berdasarkan usia, jenis 

kelamin, dan pekerjaan 

ditingkat provinsi Bali dan 

ditingkat Nasional. 

b. Mengidentifikasi data 
pelayanan orang terjangkit 

HIV/Aids di provinsi Bali. 

c. Mengembangkan dan 

menguji coba ke- 

unggulan model dan 

perangkatnya melalui 

eksperimen semu  

Studi 

pustaka 

 

Survey, dan 

Wawancara

, 

 

 

Eksperimen 

Semu. 

KPA 

Kabupaten

/Kota 

Provinsi 

Bali 

1. Buku pedoman   

    layanan   

    konseling      

  komprehensif 

   HIV/Aids  

berbasis front-end 

analysis 

 

2.Hasil uji coba   

   tentang   

   keunggulan  

   model dan  

   perangkatnya.  

2. Analisis 

kesesuaian  

 

Melakukan pengkajian kesesuaian 

model dan perangkatnya sesuai 

dengan layanan konseling yang 

komprehensif HIV/Aids.  

  

Panel group 

discussion 

Denpasar  3.Data kesesuaian   

    model dan   

    perangkatnya   

    terhadap   

    layanan   

    profesional  

    konseling  

    HIV/Aids.  

 

3. Validasi 

pakar 

 

Menguji kebenaran konsep, 

kesesuaian model dan perangkatnya  

 

Panel group 

discussion 

 

Denpasar  

 

4.  Bahan-bahan  

   penyempurnaan   
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    model dan  

   perangkatnya 

4.   Penyempur- 

naan model 

dan perang- 

katnya 

 

Merevisi model layanan profesional 

konseling HIV/Aids berbasis front-end 

analysis secara berkelanjutan 

Work group Denpasar  5. Model dan   

    perangkat  

    layanan   

    profesional   

    konseling   

    HIV/Aids  

    yang valid dan   

    reliable yang   

    siap didesi-    

    minasikan 

    secara luas. 

 

 Tahun II (2018): 

Develop and Diseminate 

   

1. Mendesimi- 

nasikan model 

dan 

perangkatnya 

secara luas 

 

 

a. Mendesiminasikan model dan 

perangkatnya secara luas. 

b. Evaluasi keefektifan dan 

kelayakan model dan 

perangkatnya berdasarkan 

kriteria ketercapaian tujuan-

tujuan proses dan produk  

Colabora-

tive 

Action  

research 

 

KPA 

Provinsi 

Bali 

6. Model dan    

    perangkat   

   pengembangan  

   layanan  

   profesional  

   konseling  

   HIV/Aids   

   yang teruji dan  

   reliable.  

2. Analisis 

kesesuaian  

 

 

Melakukan pengkajian kesesuaian 

model dan perangkatnya sesuai 

dengan layanan profesional konseling 

HIV/Aids di provinsi Bali berbasis 

front-end analysis secara 

berkelanjutan 

 

Panel 

group 

discusion 

Denpasar  7.Data kesesu-   

   aian model   

   layanan  

   professional  

   konseling  

   HIV/Aids.  

3. Validasi pakar 

 

 

 

Menguji kebenaran konsep, 

kesesuaian model dan perangkat dan 

keterbatasan perangkat  

Panel 

group 

discussion 

Denpasar  8.Bahan-bahan 

   penyempurna- 

   an model dan   

   perangkat.  

4. Penyempur- Finalisasi Model Layanan Profesional 

Konseling HIV/Aids berkelanjutan, 

Seminar  Denpasar  9.Model    

layanan profe-   
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naan dan  

finalisasi 

model dan 

perangkatnya 

 

 

serta  perangkatnya berupa: 

(1).Buku Panduan layanan konseling  

komprehensif yang berisi sumber 

pembelajaran layanan konseling dalam 

membuka ruang yang luas untuk 

mengembangkan model layanan 
profesional konseling HIV/Aids 

berkelanjutan, seperti: (a) model 

inovatif integrasi layanan profesional 

konseling HIV/Aids, dan model 

inovatif penerapan layanan profesional 

konseling HIV/Aids di masyarakat. 

 

(2). Model Kinerja Profesi Konselor 

memuat tentang prinsip 

pengembangan Model Layanan 

Profesional Konseling HIV/Aids 

secara berkelanjutan yang dilengkapi 
dengan asesman kinerja konselor, 

berdasarkan hasil validasi pakar.   

validasi 

model  

sional    

konseling    

HIV/Aids di 

provinsi Bali 

berbasis front-end 

analysis secara    

berkelanjutan. 

 

5.  Publikasi 

 

 

Publikasi dan promosi pada calon 

pengguna 

Workshop 

Group. 

Denpasar  10. Publikasi : 

Buku  Referensi  

ber-ISBN  yang 

diterbitkan secara 

nasional;      

artikel pada      

Jurnal Inter-      

nasional dan      

HAKI.  

 

     N.  Tujuan Khusus Penelitian      

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan khusus penelitian adalah 

untuk mengembangkan Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids di Provinsi Bali 

Berbasis Front-end Analysis dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Pertama, ketercapaian tujuan proses, yaitu adanya peningkatan layanan konseling yang 

komprehensif dan kinerja guru pembimbing atau konselor, serta adanya peningkatan respon dan 

unjuk kerja klien. 

Kedua, ketercapaian tujuan produk, yaitu berupa adanya peningkatan kinerja dan 

profesionalisme guru pembimbing atau konselor dan respon dari klien.  
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BAB. II   

KINERJA PROFESI KONSELOR 

  
 

    A.  Konseling HIV/Aids   

           Konseling merupakan salah satu proses yang harus dilakukan sebelum seseorang 

memutuskan untuk tes anti HIV. Pengertian konseling adalah hubungan kerjasama yang 

bersifat menolong antara Konselor dan Klien yang bersepakat untuk: (a) bekerjasama dalam 

upaya menolong klien agar dapat menguasai permasalahan dalam hidupnya, (b) 

berkomunikasi untuk membantu mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah klien, (c) 

terlibat dalam proses menyediakan pengetahuan keterampilan dan akses terhadap sumber 

masalah, (d) membantu klien untuk mengubah perilaku dan sikap yang negatif terhadap 

masalahnya sehingga klien dapat mengatasi kecemasan dan stress akibat dari dampak sosial 

masyarakat dan juga dapat memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap 

permasalahan yang dihadapinya.  

   Konseling HIV/Aids adalah konseling yang secara khusus memberikan perhatian 

terhadap permasalahan yang berkaitan dengan infeksi terhadap virus HIV/Aids, baik 

terhadap orang dengan HIV/Aids atau Odha, maupun terhadap lingkungan yang terpengaruh. 

Tujuan dari Konseling HIV/Aids adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang 

terinfeksi HIV/Aids dan adanya dukungan sosial dan psikologis kepada Odha dan 

keluarganya sehingga dapat mencegah dan penularan infeksi virus HIV/Aids. 

 Konseling HIV/Aids biasanya dilakukan sebanyak dua kali dalam melakukan uji Tes 

HIV, yaitu: sebelum tes (Pra-test) dan sesudah tes (Pasca-test) HIV/Aids. Selama proses 

konseling berlangsung biasanya ada beberapa topik yang akan dibicarakan, yaitu: (a) 

mengidentifikasi perilaku yang beresiko tertular HIV/Aids, (b) membantu membuat 

keputusan untuk mengubah perilaku itu dan mengantikan perilaku-perilaku yang beresiko 

lebih rendah/aman dan mempertahankan perilaku tersebut, dan (c) membantu menyadarkan 

klien untuk mengambil keputusan sendiri melakukan uji tes HIV/Aids dengan membuat 

suatu pernyataan persetujuan (Imformed Consent) tampa paksaan dan bersifat rahasia 

(Confidentiality). 

  Menurut Kurniawan Rachmadi, 2010 (Supervisor Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian 

UPT HIV RSCM), yaitu: Apabila klien memutuskan untuk memeriksakan diri, maka ia perlu 
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disiapkan untuk menghadapi hasil yang akan diterimanya. Ada tiga kemungkinan hasil yang 

akan terjadi, yaitu sebagai berikut:  

a). Hasil Tes Negatif dan bukan dalam periode Jendela. 

 Jelaskan bahwa ini bukan berarti bebas dari HIV seumur hidup hingga bebas 

melakukan apapun. 

 Andaikata ada perilaku berisiko tinggi, maka perlu mengubah perilaku tersebut, 

menjadi lebih aman dan dipertahankan seumur hidup yang sesuai dengan pilihan A 

(Abstinence), pilihan B (Be Faitful), dan pilihan C (Condom) atau kombinasi demi 

pencegahan HIV.  

 

b). Hasil Tes Negatif dalam periode Jendela  

 Perlu mengulangi tes untuk tiga bulan kemudian, untuk kepastian status infeksi virus 

HIV-nya. 

 Sudah harus mengubah perilaku beresiko tinggi, yang sesuai dengan pilihan A, B, C 

atau kombinasinya. 

 

c). Hasil Tes Positif 

 Perhatikan reaksi klien saat menerima hasil tes, konselor perlu berempati. 

 Jelaskan hasil yang positif, bukan berarti fatal atau mati. 

 Memberikan suatu rujukan untuk dukungan dan pengobatan. 

 Memberikan suatu jaminan kerahasiaan klien yang terinfeksi virus HIV. 

 Menyadarkan klien untuk memberitahukan kepada pasangan hidupnya. 

 Mengubah perilaku beresiko tinggi berdasarkan pilihan A, B, C atau kombinasinya.  

      

   Untuk meningkatkan cakupan program dukungan, perawatan dan pengobatan  terinfeksi 

HIV/Aids, pemerintah telah mensosialisaikan kebijakan baru "Provider Initiative Test and 

Counseling" (PITC). Diharapkan dengan informasi dan anjuran dari petugas kesehatan 

kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri semakin meningkat sehingga diharapkan 

secara langsung maupun tidak langsung akan terdeteksi lebih awal. Bila seseorang terdeteksi 

lebih awal, maka kita bisa mencegah kematian dan juga tidak perlu mengalami infeksi 

oportunistik. Terlebih lagi perubahan kebijakan ini, akan mendukung kebijakan Access for 
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All yang dikeluarkan oleh WHO. Semoga dengan semakin ditingkatkannya sarana dan 

fasilitas yang ada, unit pelayanan terpadu HIV/Aids di seluruh Rumah Sakit dan Poliklinik 

Pemerintah dan Swasta di Indonesia, maka akan dapat menurunkan angka orang yang 

terinfeksi virus HIV positif dimana setiap tahun terus mengalami suatu peningkatan yang 

sangat tragis diseluruh provinsi di Indonesia.      

      

B.   Sistem Kekebalan Tubuh dan Bagaimana Mendiagnosa bila terinfeksi 

      HIV dalam Layanan Konseling    

     Tahap pertama dari infeksi HIV, terjadi beberapa minggu setelah penularan, disebut 

infeksi HIV primer atau “Acute Retroviral Syndrome” (ARS). Selama ARS, tes HIV standar 

(serologi) mungkin negatif, tetapi jumlah virus dalam darah (diukur dengan jumlah virus) amat 

tinggi, keadaan ini membuat penularan HIV kepada orang lain menjadi mudah. 

ARS akan mereda dengan sendirinya dan diikuti dengan tahap laten (tersembunyi) biasanya 

disebut infeksi HIV “Asimptomatik”. Penderita pada umumnya merasa sehat selama tahap ini, 

walaupun kelenjar getah beningnya mungkin membesar (limfadenopati), dan beberapa kondisi 

umum dapat terjadi lebih sering atau lebih berat, termasuk infeksi ragi di vagina, herpes atau 

sinanaga. 

 Beberapa orang mengalami gejala-gejala infeksi HIV sebelum benar-benar mengalami 

Aids. Tahap ini disebut sebagai infeksi HIV simptomatik (sebelum Aids-related complex, atau 

ARC). Gejala-gejalanya termasuk penurunan berat badan, kandidiasis (infeksi ragi dalam mulut), 

diare yang tak kunjung sembuh, berkeringat di malam hari, dan keletihan.   

Pengalaman beberapa negara menunjukkan, semakin banyak yang tercangkup dalam uji tes 

HIV, semakin banyak pula yang bisa segera diobati. Dalam Konferensi Aids Internasional XIX 

tahun 2012 di Washington DC, America Serikat laporan beberapa negara menunjukkan bahwa 

pengobatan dini menekan penularan hinga 96 persen. Tes untuk mendiagnosis infeksi HIV amat 

akurat. Dengan tes darah standar (serologi), laboratorium pertama kali melakukan enzyme-linked 

immunoassay (ELISA atau EIA). Hasil ELISA yang negatif biasanya berarti Anda tidak 

terinfeksi, walaupun mungkin hasil itu negatif bila anda baru terinfeksi belum lama berselang. 

Bila hasilnya positif, laboratorium secara otomatis melakukan tes ke dua yang disebut Western 

Blot (WB). Bila kedua tes hasilnya positif, berarti Anda terinfeksi. Hasil tes positif yang palsu 
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amat jarang terjadi dan biasanya karena kesalahan administratif, seperti memberikan kepada 

Anda hasil tes orang lain. 

Kadang-kadang ELISA positif dan WB tidak dapat menentukan dengan pasti – tidak 

sepenuhnya negatif namun tidak positif juga. Ada dua kemungkinan penyebab tes tidak dapat 

menentukan dengan pasti. Pertama, Anda mungkin baru-baru ini terinfeksi dan sedang dalam 

proses serocoverting (pengembangan serologi positif), kalau demikian keadaannya tes yang 

diulang tidak lama berselang akan menjadi sepenuhnya positif, biasanya dalam waktu 1 bulan. 

Kedua, Anda mungkin negatif tetapi hasil tesnya tidak pasti dengan alasan yang mungkin tidak 

akan pernah diketahui. Bila tesnya tetap tidak pasti selama 1 sampai 3 bulan, Anda tidak 

terinfeksi. 

Serologi mungkin negatif bila Anda baru saja terinfeksi. Pada umumnya orang yang 

terinfeksi mengembangkan antibodi dalam waktu 2 sampai 8 minggu: 97 % positif dalam waktu 

3 bulan dan 100 % dalam waktu 6 bulan. Selama periode inkubasi ini, jumlah virus yang amat 

tinggi selalu menunjukkan infeksi. Tetapi menghitung jumlah virus bukan tes didoagnosis 

sempurna karena hasilnya dapat negatif (tidak terdeteksi) pada orang yang terinfeksi, dan 

hasilnya mungkin positif  (dapat terdeteksi) di tingkat rendah pada orang yang tidak terinfeksi. 

Ini adalah tes yang bermanfaat untuk mendiagnosis sindrom retroviral akut pada orang yang 

menunjukkan gejala-gejala. 

 Tes cepat dapat memberikan hasil dalam beberapa menit, menggunakan darah atau air 

ludah. Tes ini akurat bila hasilnya negatif, namun hasil tes positif harus selalu ditegaskan dengan 

tes serologi standar. Menurut Zubairi Djoerban, Guru Besar penyakit dalam, Hematologi dan 

Onkologi Medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga ketua masyarakat 

peduli Aids Indonesia, mereka yang meminum ARV di Indonesia banyak yang tetap sehat 

hingga 10 tahun. Bahkan ada yang telah 18 tahun tetap aktif dan produktif. HIV menyebabkan 

penyakit terutama dengan merusak sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat menginfeksi sel-sel 

manusia, tetapi target paling penting adalah limfosit CD4 (juga dikenal sebagai sel CD4, sel T- 

pembantu, atau sel pembantu). Sel CD4 adalah salah satu tipe dari sel darah putih yang 

bertanggungjawab untuk mengendalikan atau mencegah infeksi oleh banyak virus yang lain, 

bakteri, jamur, dan parasit, dan juga beberapa jenis kanker. Infeksi HIV menyebabkan kerusakan 

sel-sel CD4 menurun. Walaupun mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun, jumlah CD4 

akhirnya menjadi demikian rendah sehingga jumlah sel ini tidak memadai untuk melawan 
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infeksi, yang menyebabkan gejala atau komplikasi muncul. Kecepatan penurunan jumlah CD4 

bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan tergantung pada sejumlah factor, termasuk ciri-ciri 

genetic, ciri-ciri galur virus, dan jumlah virus dalam darah. Zubairi Djoerban, berharap bahwa 30 

juta orang pertahun di indonesia bisa menjalani uji tes HIV. Dengan demikian mereka yang 

terinfeksi bisa segera ditemukan dan diobati. "Adagium Aids sekarang adalah mengobati untuk 

mencegah. Deteksi dini ternyata berperan besar dalam menangulangi Aids. Deteksi bukan 

sekedar mencegah penularan, melainkan untuk pengobatan dini. Artinya pemerintah harus siap 

menguji Tes HIV 5-10 persen penduduk di Indonesia tahun 2013. Tidak hanya pada mereka 

yang berisiko tinggi, tetapi juga pada semua ibu hamil dan juga pada masyarakat umum.       

Alasan menurunnya jumlah sel CD4 masih belum sepenuhnya dipahami. Penurunan ini 

bukan semata-mata karena infeksi HIV dan secara langsung membunuh sel-sel ini, karena 

proporsi sel-sel yang telah terinfeksi kecil. Ilmuwan sekarang yakin bahwa infeksi HIV mungkin 

menyebabkan pengaktifan kekebalan tubuh (perangsang sistem kekebalan tubuh) kronis yang 

menyebabkan menurunnya, secara berangsur-angsur jumlah sel CD4. 

Disamping merusaknya sistem kekebalan tubuh, HIV dapat mempengaruhi secara langsung 

banyak organ badan, seperti sistem saraf dan organ Ginjal. HIV dapat juga menurunkan berat 

badan, berkeringat di malam hari, dan diare. Infeksi HIV yang tidak diobati berakibat buruk bagi 

sistem saraf Anda. Virus ini masuk ke otak dan cairan sumsum tulang belakang dan dapat 

menyebabkan banyak komplikasi yang tidak menyenangkan. Cara untuk mencegah masalah ini 

adalah minum obat ART (Antiretroviral Therapy). Beberapa gejala neurologis, seperti sakit 

kepala, mudah lupa atau perubahan kepribadian. Penyebab paling umum dari kehilangan memori 

adalah depresi, yang kadang-kadang terlihat mirip sekali dengan demensia (pikun). Ada cara 

untuk membedakan keduanya dengan tes memori  khusus dan tes berpikir (neuropsychological 

testing), tetapi bila hasilnya diragukan, pengobatan dengan antidepresan selama beberapa 

minggu dapat membantu membedakannya. Bila Anda menjadi mudah lupa tetapi tidak merasa 

tertekan, maka penting untuk mengetahui apakah Anda menderita demensia HIV atau komplikasi 

otak yang berkaitan dengan HIV.  

Rasa sakit di kaki atau tungkai, walaupun penyebab paling umum dari neuropati perifer 

adalah obat (stavudine atau didanosine), HIV yang tidak diobati dapat juga menjadi 

penyebabnya. Pengobatan adalah dengan kombinasi ART yang tidak termasuk stavudin atau 

didanosine. Sedangkan masalah kelumpuhan, siapa-pun yang mengalami kelumpuhan untuk 
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pertama kali harus masuk dalam ruang gawat darurat. Setelah itu, memeriksakan diri ke dokter 

ahli saraf, yang mungkin memerintahkan untuk pemindaian menggunakan MRI dengan cairan 

kontras yang disuntikan ke dalam pembuluh balik untuk mencari lesi masal. Masalah badan 

lemah, koordinasi, berjalan bergoyang-goyang, atau tidak dapat mengendalikan buang air besar 

dan kecil. Tergantung pada lokasi dari gejala-gejala, otak dan/atau sumsum tulang belakang 

Anda mungkin perlu dipindai dengan MRI. 

Bila jumlah CD4 di atas 100 dan Anda merasa sakit kepala, hal ini mungkin karena salah 

satu dari penyebab umum- sakit kepala akibat ketegangan, migrain, atau sakit kepala sinus. Sakit 

kepala akibat ketegangan terasa seperti ada ikat kepala yang diikatkan erat-erat atau berukuran 

terlalu kecil, cendrung dirasakan setelah hari agak siang, dan dirasakan kedua sisi kepala. 

Migraine dapat terjadi kapan pun sepanjang hari, sering dirasakan di satu sisi kepala, berdenyut-

denyut, dan dapat terjadi disertai dengan perubahan pandangan atau rasa mual. Orang dengan 

sakit kepala sinus mengalami penyumbatan di sinus (hidung), dibelakang mata atau di dahi terasa 

penuh dan ada tekanan, dan banyak ingus kental dan menjijikan. 

Bila CD4 Anda di bawah 100 dan Anda merasa sakit kepala, terutama sakit kepala kronis 

yang semakin lama semakin berat, mungkin dengan demam atau leher kaku, Anda harus 

diperiksa apakah terinfeksi Cryptococcal Meningitis. Bila tes itu positif, Anda harus 

menjalankan spinal tap untuk memastikan diagnosis dan menentukan keparahannya (ditusuk 

ditulang pinggang untuk mengambil contoh cairan sumsum tulang belakang). Pengobatan 

biasanya dengan menyuntikan amphotericin B  ke dalam pembuluh vena selama 2 minggu, 

sering dengan flucytosine (5-FC), diikuti dengan minum fluconazole dalam jangka panjang.   

Ginjal adalah organ yang menyaring darah Anda dan membuang senyawa yang tidak anda 

perlukan. Ada hal yang perlu diketahui mengenai masalah ginjal dari sudut pandang HIV. 

Berhati-hatilah dengan obat-obat lain yang merugikan ginjal, seperti non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAID), ibuprofen, naproxen, dan obat-obat bebas yang berkaitan, yang 

banyak dipakai orang, seperti Motrin dan Aleve. Banyak NRTI lain harus diberikan dengan dosis 

yang lebih kecil bila anda mengalami masalah ginjal. Walaupun obat itu tidak mempengaruhi 

ginjal secara langsung, orang dengan HIV positif sering minum obat lain yang dapat 

menyebabkan masalah ginjal, termasuk trimethoprim-sulfamethoxazole (cotri-moxazole, 

Bactrim, dan Septra). Masalah Ginjal mudah didektesi dengan tes standar untuk memonitor – 

analisis kimia lengkap dan analisis air seni.    
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Ketika kematian karena AIDS banyak terjadi, sering dikatakan bahwa orang tidak meninggal 

karena HIV itu sendiri, tetapi karena salah satu dari komplikasinya, seperti kanker atau infeksi. 

Walaupun pada umumnya mungkin hal itu secara teknis sepenuhnya benar, infeksi HIV masih 

merupakan masalah yang mendasari yang menyebabkan kematian akibat dari AIDS. 

Tindakan Konseling yang perlu dilakukan, bila Terinfeksi HIV adalah apakah Anda siap 

untuk membuat semacam komitmen yang menjadi persyaratan ART (Antiretroviral Therapy), 

artinya suatu terapi menggunakan obat yang menghentikan penggandaan diri HIV dan 

memperbaiki fungsi sistem kekebalan tubuh. Ada beberapa pedoman resmi yang sering 

dilakukan ketika melakukan layanan konseling, yaitu: 

a. Bila anda menderita Aids, bila hasil jumlah CD4 anda kurang dari 200, atau bila anda 

mengalami gejala serius yang disebabkan oleh HIV, tidak ada kontroversi – Anda 

harus memulai pengobatan! 

b. Bila jumlah CD4 anda antara 200 dan 350, beberapa pedoman mengatakan bahwa 

Anda harus mempertimbangkan pengobatan, namun akan lebih baik Anda memulai 

pengobatan karena sistem kekebalan tubuh anda sudah rusak, kenapa menunggu 

sampai menjadi lebih buruk lagi? 

c. Bila jumlah CD4 anda lebih dari 350 namun jumlah virus Anda di atas 100.000, 

pedoman yang diberikan agak meragukan, tindakan konseling yang dilakukan mulai 

pengobatan bila jumlah virus Anda tinggi, karena jumlah virus yang banyak dan tidak 

terkendali, tidak baik bagi kesehatan. 

d. Bila jumlah CD4 anda di atas 350 dan jumlah virus anda di bawah 100.000, maka 

menunggu adalah salah satu pilihan. Akan tetapi, bukan keputusan yang salah untuk 

memulai pengobatan walaupun hasil laboratorium Anda bagus.    

    

Jadi sebagai seorang Konselor harus dapat menyadarkan klien (Odha) dalam 

memberikan layanan konseling bahwa untuk memastikan Anda tidak pernah menulari siapa-pun, 

termasuk pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri saya” adalah kata-kata 

yang seharusnya menjadi pegangan klien (Odha). Tentu saja, orang dewasa yang HIV negatif 

harus waspada mengenai risikonya dan harus melindungi diri sendiri juga. Sayangnya, 

pendekatan itu tidak dicermati oleh kebanyakan orang. Epidemi tetap terus tumbuh. Konselor 

memiliki peran yang sangat penting mengubah pesan pencegahan untuk memfokuskan pada 
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orang yang menderita HIV positif – orang yang tahu lebih baik dari pada siap-pun betapa 

penting mencegah penularan dan mereka harus memikul tanggungjawab paling besar untuk tidak 

menyebarkan infeksi HIV ini kepada siapa-pun.  

Merupakan kewajiban moral pasangan yang positif HIV untuk tidak bekerja sama dengan 

tingkah laku merusak diri seperti itu, untuk memastikan bahwa HIV mereka tidak pernah 

menyebar. “Setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri” bukan falsafah yang 

memajukan dunia yang kita inginkan. Kita hidup bermasyarakat dan harus saling mengawasi.  

Kewajiban seorang Konselor untuk terus menerus memberikan langkah yang aman agar 

terhindar dari infeksi HIV/Aids adalah sebagai berikut: (1) setia pada pasangan, (2) tidak 

menggunakan jarum suntik secara bergantian atau narkoba, (3) menggunakan kondom (kondom 

pria dan/atau kondom wanita) secara konsisten dan benar, bila anda melakukan hubungan 

seksual yang berisiko, dan (4) membatasi jumlah pasangan seksual atau berpantang seks. Sebagai 

tambahan yang lain untuk menghindari infeksi, yaitu: bila Anda seorang pengguna narkoba 

suntikan, selalu gunakan jarum suntik atau semprit baru yang sekali pakai atau jarum yang secara 

tepat disterilkan sebelum digunakan kembali. Pastikan bahwa darah dan produk darah telah 

melalui tes HIV dan standar keamanan darah dilaksanakan.  

 

C.  Pengobatan dan Cara Menghadapinya dalam Layanan Konseling   

Tidak ada obat yang dapat sepenuhnya menyembuhkan HIV/Aids. Perkembangan penyakit 

dapat diperlambat namun tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Kombinasi yang tepat antara 

berbagai obat-obatan antiretroviral dapat memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh HIV 

pada sistem kekebalan tubuh dan menunda awal terjadinya Aids.  

Obat antiretroviral tidak membunuh HIV; obat ini menghentikan penggandaan diri 

(reproduksi) virus. Menekan penggandaan diri juga menghentikan proses “aktivasi kekebalan 

tubuh” yang diduga menyebabkan terjadinya banyak kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. 

Selanjutnya sistem kekebalan tubuh dapat pulih tanpa terus menerus kehilangan sel-sel CD4. 

Terapi kombinasi sudah menjadi pedoman utama sejak pertengahan tahun 1990-an. Alasan 

untuk mengkombinasikan beberapa obat ke dalam suatu campuran (Cocktail) adalah untuk 

mencegah resistensi. Kalau anda minum kombinasi obat ART yang menyertakan beberapa obat 

aktif, resistensi hanya dapat terjadi kalau kadar obat-obat itu tidak cukup tinggi untuk menekan 

agar virusnya tidak menggandakan diri, seperti kalau anda tidak minum obat sesuai dengan 
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dosisnya. Ada kemungkinan untuk menggunakan obat yang lebih sedikit bila obat itu cukup kuat 

dan bila virus memerlukan beberapa kali mutasi untuk menjadi resistensi terhadap obat itu. Apa 

yang penting bukan angkanya, melainkan bahwa kita menegakkan hambatan yang kuat melawan 

perkembangan resistensi. 

Pengobatan dan perawatan yang ada terdiri dari sejumlah unsur yang berbeda, yang 

meliputi konseling dan tes mandiri (VCT), dukungan bagi pencegahan penularan HIV, konseling 

tindak lanjut, saran-saran mengenai makanan dan gizi, pengobatan IMS, pengelolaan efek 

nutrisi, pencegahan dan perawatan infeksi oportunistik (IOS), dan pemberian obat-obatan 

antiretroviral. 

Layanan  konseling yang dilakukan kepada orang yang dengan HIV positif adalah apakah 

Anda siap untuk membuat semacam komitmen yang menjadi persyaratan ART (Antiretroviral 

Therapy). Hanya ada dua kelompok orang yang kita sarankan tidak memulai pengobatan, yaitu: 

mereka dengan hasil jumlah CD4 normal dan jumlah virus rendah yang mungkin non-progesor 

jangka panjang (orang yang sistem kekebalan tubuhnya dapat menangani HIV dengan baik tanpa 

pengobatan), dan mereka yang belum siap memberikan komitmen, atau dapat setia mengikuti 

terapi.   

Penggunaan ARV dalam kombinasi tiga atau lebih obat-obatan menunjukkan dapat 

menurunkan jumlah kematian dan penyakit yang terkait dengan Aids secara dramatis. Walaupun 

bukan solusi penyembuhan, kombinasi terapi ARV dapat memperpanjang hidup orang 

penyandang HIV positif, membuat mereka lebih sehat, dan hidup lebih produktif dengan 

mengurangi varaemia (jumlah HIV dalam darah) dan meningkatkan jumlah sel-sel CD4+ (sel-sel 

darah putih yang penting bagi sistem kekebalan tubuh). Upaya pengobatan antiretroviral dapat 

efektif untuk waktu yang lama, jenis obat-obatan antiretroviral yang berbeda perlu 

dikombinasikan. Inilah yang disebut sebagai terapi kombinasi. Istilah “Highly Active Anti-

Retroviral Therapy” (HAART) digunakan untuk menyebut kombinasi dari tiga atau lebih obat 

anti HIV.      

Ketika HAART pertama kali tersedia dipertengahan tahun 1990-an, kita mengambil 

pendekatan agresif (serang sedini mungkin, serang dengan keras) karena potensi menyelamatkan 

jiwa dari terapi dan kemungkinan bahwa pengobatan dapat menyembuhkan infeksi HIV.  Namun 

penyembuhan ternyata adalah mimpi, dan kita menemukan fakta obat dapat meracuni dan 

mengikuti terapi yang tidak sempurna dapat menyebabkan munculnya resistensi. Pedoman 
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diubah menjadi kurang agresif, merekomendasikan terapi hanya untuk mereka yang dengan jelas 

memerlukannya untuk mencegah Aids. Sekarang ketika pengobatan telah menjadi semakin 

mudah, ditoleransi lebih baik, dan kurang beracun, pendulum berayun kembali kearah memulai 

terapi lebih dini. 

Bila hanya satu obat digunakan sendirian, diketahui bahwa dalam beberapa waktu, 

perubahan dalam virus menjadikannya mampu mengembangkan resistensi terhadap obat 

tersebut. Obat tersebut akhirnya menjadi tidak efektif lagi dan virus mulai bereproduksi kembali 

dalam jumlah yang sama seperti sebelum dilakukan pengobatan. Bila dua atau lebih obat-obatan 

digunakan bersamaan, tingkat berkembangnya resistensi dapat dikurangi secara substansial. 

Biasanya, kombinasi tersebut terdiri atas dua obat yang bekerja menghambat reverse 

transcriptase enzyme dan satu obat menghambat protease. Obat-obat antiretroviral hendaknya 

hanya diminum di bawah pengawasan medis.        

Dalam suatu sel yang terinfeksi, HIV merepleksi diri, yang kemudian dapat menginfeksi 

sel-sel lain dalam tubuh yang masih sehat. Semakin banyak sel yang di infeksi HIV, semakin 

besar dampak yang ditimbulkannya terhadap kekebalan tubuh (immunodeficiency). Obat-obat 

antiretroviral memperlambat replikasi sel-sel, yang berarti memperlambat penyebaran virus 

dalam tubuh, dengan mengganggu proses replikasi dengan berbagai cara.   

Negara-negara berkembang, hanya sekitar 5 % dari mereka yang membutuhkan dapat 

memperoleh pengobatan antiretroviral, sementara di Negara-negara berpendapatan tinggi akses 

tersebut hampir universal. Masalahnya adalah harga obat-obat yang tinggi, infrastruktur 

perawatan kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya sumber pembiayaan, menghalangi 

penggunaan perawatan kombinasi ARV secara meluas di Negara-negara berpenghasilan rendah 

dan menengah.    

Sebanyak 12 obat-obatan ARV telah diikutsertakan dalam Daftar Obat-obatan Esensial 

WHO (WHO Essential Medicines List). Diikutsertakan ARV dalam Daftar Obat-obatan Esensial 

WHO akan mendorong pemerintah di Negara-negara dengan epidemi tinggi untuk lebih 

memperluas pendistribusian obat-obatan esensial tersebut kepada mereka yang memerlukannya. 

Sementara itu, meningkatnya komitmen ekonomi dan politik di tahun-tahun terakhir ini, yang 

distimulir oleh orang yang hidup dengan HIV/Aids (Odha), masyarakat sipil dan mitra lainnya, 

telah membuka ruang bagi perluasan akses terhadap terapi HIV secara luar biasa.   
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Perawatan pencegahan Pasca Pajanan terdiri dari pengobatan, tes laboratorium dan 

konseling. Pengobatan PEP harus dimulai dalam hitungan jam dari saat kemungkinan pajanan 

HIV dan harus berlanjut selama sekitar empat minggu. Pengobatan PEP belum terbukti dapat 

mencegah penularan HIV. Kendatipun demikian, kajian-kajian penelitian menunjukkan bahwa 

bila pengobatan dapat dilaksanakan lebih cepat setelah kemungkinan pajanan HIV (idealnya 

dalam waktu dua jam dan tak lebih dari 72 jam setelah pajanan), pengobatan tersebut mungkin 

bermanfaat dalam mencegah infeksi HIV.    

Obat antiretroviral bekerja dengan mengganggu salah satu tahap dari daur hidup, dan obat 

itu dikelompokkan menurut tahap apa yang dihambat. Berbicara mengenai kelompok obat dan 

tahap-tahap daur hidup menjadi sedikit teknis, namun berikan toleransi. Mengetahui kelompok 

obat tidak penting, namun pengetahuan itu membantu Anda berkomunikasi dengan tenaga medis 

Anda. Pengetahuan itu juga bermanfaat karena obat dalan kelompok berbeda sering mempunyai 

tingkat meracuni yang atau pola resistensi yang tumpang tindih. Obat-obat Antiretroviral itu 

ditampilkan menurut katagori dalam tabel dibawah ini.   

 

Tabel 01 Obat-obat Antiretroviral (ARV) 

 

 Nama generic                Nama merek                                  Singkatan           Pabrik pembuat 

* Nucleoside dan Nucleotide Analog Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI) 

 

Abacavir                         Siagen                                              ABC               Glaxo Smith Kline 

Didanosine                     Videx, Videx EC, atau generik        ddI, ddI EC    Bristol-Myers Squibb 

Emtricitabine                  Emtriva                                            FTC               Gilead 

Lamivudine                    Epivir                                               3TC                Glaxo Smith Kline 

Stavudine                       Zerit                                                  d4T                 Bristol-Myers Squibb 

Tenovir disoproxil          

Fumarate                        Viread                                               TDF               Gilead 

Zidovudine                     Retrovir atau generic                        AZT, ZDV     Glaxo Smith Kline 

 

*Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI) 

 

Delavirdine                      Rescriptor                                        DLV               Pfizer 

Efavirenz                         Sustiva (Stocrin**)                          EFV               Bristol-Myers Squibb 
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Nevirapine                       Viramune                                         NVP              Boehringer-Ingelheim 

Etravirine                         Intelence                                          ETR               Tibotec 

Rilpivirine                       Tidak disetujui*                               RPV               Tibotec 

 

* Protease Inhibitors (PI)  

 

Atazanavir                        Reyataz                                          ATV              Bristol-Myers Squibb 

Darunavir                         Prezizta                                          DRV              Tibotec 

Fosamprenavir                 Lexiva (Telzir**)                           FPV               GlaxoSmithKline 

Indinavir                           Crixivan                                         IDV               Merck 

Lopinavir / ritonavir         Kaletra                                           LPV/r            Abbott 

Nelfinavir                         Viracept                                         NFV              Pfizer (Roche**) 

Ritonavir                           Norvir                                            RTV             Abbott 

Saquinavir                         Invirase                                          SQV             Roche 

Tipranavir                         Aptivus                                           TPV             Boehringer-Ingelheim          

 

* Fusion Inhibitor 

  

Enfuvirtide                       Furzeon                                           ENF (T20)     Roche 

 

*CCR5 Antagonists 

 

Maraviroc                        Selzentry (Celsentri**)                   MVC              Pfizer 

Vicriviroc                        Tidak disetujui*                               VCV              Schering-Plough 

 

*Integrase Inhibitors 

 

Raltegravir                       Isentress                                           RAL              Merck 

Elvitegravir                      Tidak disetujui*                               EVG              Gilead  

*  Pil Kombinasi  

Abacavir/lamivudine       Epzikom (Kivexa**)                      ABC/3TC        GlaxoSmithKline 

Lopinavir/ritonavir          Kaletra                                             LPV/r               Abbott 

Tenofovir/emtricitabine  Truvada                                            TDF/FTC         Gilead 

Efavirenz                          Atripla                                            TDF/FTC/EFV   Gilead/Bristol- 

                                                                                                                              Myers Squibb 
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Zidovudine/lamivudine   Combivir                                         AZT/3TC            GlaxoSmithKline 

Abacavir                           Trizivir                                            AZT/3TC/ABC GlaxoSmithKline 

 

 

      * Obat yang tidak disetujui FDA per tanggal 1 Maret 2008 

** Nama merk/pabrik pembuat di beberapa Negara di luar Amerika Serikat 

     (Sumber: Gallant Joel, MD, MPH, 2010: 58)  

                                                                                                               

  

D.   Masalah Remaja dan Anak-anak dengan HIV positif   dalam 

      Layanan Konseling   

Sebagian besar transmisi HIV pada Anak terjadi secara vertikal, yaitu dari Ibu ke Anak yang 

mayoritas ditemukan pada usia dibawah 5 tahun. Cara penularan yang lain adalah secara 

horizontal misalnya melalui transfusi darah dan kekerasan seksual. Perjalanan alamiah infeksi 

akibat transmisi vertikal dapat dilihat melalui progesivitas pada anak yang lebih cepat, kadar 

plasma virus yang tinggi dan lama, dan banyaknya organ yang rusak karena kadar virus yang 

tinggi. Tipe progesivitas penyakit ada tiga, yaitu: Rapid progesor, Slow pregesor, dan Long term 

non progesor. Spektrum klinis infeksi pada anak dapat dilihat dari umur, gejala, fungsi imun dan 

ko-infeksi. Diagnosa infeksi HIV pada anak ditegakkan berdasarkan klinis (gejala dan tanda) 

serta pemeriksaan laboratorium yang tepat.  

Pada awalnya gejala belum terlihat, namun apabila jumlah virus semakin banyak dan 

kekebalan tubuh semakin menurun maka timbul infeksi-infeksi oportunistik seperti infeksi jamur 

pada saluran cerna, diare kronis, Tubercolosis, infeksi parasit pada paru-paru dan sebagainya. 

Salah satu gejala lain yang penting adalah adanya gizi buruk atau gagal tumbuh. 

Pilihan pemeriksaan laboratorium bergantung pada usia anak. Pada anak-anak diatas 18 

bulan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan adalah pemeriksaan antibodi HIV sedangkan 

usia dibawah 18 bulan maka pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan adalah pemeriksaan 

jumlah virus. Antibodi HIV ibu pada saat kehamilan ditransfer ke janin. Antibodi ini akan 

menghilang pada usia 12-18 bulan. Sehingga untuk diagnosa infeksi HIV anak dibawah 18 bulan 

tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pemeriksaan antibodi HIV saja, tetapi harus dengan 

pemeriksaan virus (PCR RNA HIV).   

Tujuan tata laksana HIV adalah menghambat replikasi virus, mengembalikan dan 

mempertahankan sistem imun, menurunkan morbiditas dan mortalitas, tumbuh kembang optimal 
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dan meningkatkan kualitas hidup. Tata laksana infeksi HIV pada anak meliputi pemberian 

Nutrisi dan pemantauan pertumbuhan, pencegahan infeksi oprtunistik dengan profilaksis 

kotrimoksasol, menentukan stadium (WHO /CDC), menentukan stadium imunosupresi 

(pemeriksaan CD 4), menentukan infeksi oportunistik dan terapi, menilai situasi keluarga, dan 

menilai indikasi terapi HIV. Masalah penanganan anak dengan HRV antara lain yaitu dengan 

jenis obat yang terbatas, jumlah dokter anak terlatih yang terbatas,  kepatuhan pasien ARV masih 

kurang sehingga resiko resistensi obat meningkat dan pemantauan yang kurang.   

Sedangkan masalah pada penanganan anak dengan infeksi HIV, yaitu antara lain masalah 

pemberian ARV, pengasuhan yang pemberiannya tergantung  pada pengasuh seperti orang tua, 

atau penganti orangtua yang dilakukan berganti-ganti, adanya prematuritas, problem makan, 

anak menolak minum obat, rasa/tekstur, tidak ada kebiasaan rutin, sekolah, dan adanya efek 

samping. Selain itu juga adanya masalah infeksi oprtunistik berat atau berulang dengan jangka 

waktu perawatan yang cukup lama dan berulang sehingga mengeluarkan biaya besar. Perawatan 

dirumah sakit disesuaikan dengan indikasi rawatnya dan penting untuk diingat penerapan 

kewaspadaan universal pada prosedur invansif.  Keberhasilan tata laksana anak yang terinfeksi 

HIV adalah dengan mendapatkan tata laksana yang optimal sehingga mereka dapat hidup seperti 

anak normal lainnya, angka infeksi menurun, angka perawatan rumah sakit menurun, aktivitas 

normal, dapat bersekolah dengan baik, dan mencapai potensinya. (dr. Dina Muktiarti, SpA, 2009 

disampaikan dalam acara Simposium, "Peran Tenaga Kesehatan" dalam penanggulangan 

HIV/Aids di indonesia)                 

Anak-anak dan remaja dapat terinfeksi secara perinatal (ditularkan dari ibu di akhir masa 

kehamilan, saat melahirkan, atau masa menyusui), atau lewat tipe penularan biasa (seks atau 

penggunaan obat terlarang). Untunglah, sekarang penularan ibu ke anak jarang terjadi karena 

pengujian rutin dari perempuan hamil dan penggunaan ART selama kehamilan. 

Tanpa pengobatan, banyak bayi dengan HIV positif dapat sakit dalam tahun pertama 

hidupnya. Lebih sering, bayi itu baik-baik saja selama beberapa tahun, tidak menjadi sakit 

sampai usia pra sekolah atau sekolah dasar. Anak-anak dengan HIV positif yang tidak diobati 

mungkin berat badannya tidak bertambah atau pertumbuhannya tidak normal, dan mereka 

mungkin mengalami masalah dengan saraf yang dapat menyebabkan perkembangan mentalnya 

tertunda, prestasi di sekolah rendah, atau serebral palsi (kelumpuhan karena kerusakan otak). 
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Pengobatan pada anak-anak serupa dengan pengobatan orang dewasa. Akan tetapi, tidak 

semua obat diproduksi dalam bentuk yang dapat ditelan anak-anak, dan belum banyak penelitian 

mengenai pengobatan pada anak-anak seperti pada orang dewasa. 

Anak remaja dengan HIV positif menghadirkan tantangan khusus – bahkan lebih 

menantang dari pada anak remaja tanpa infeksi HIV!. Masalah seperti kepatuhan (minum obat), 

stigma, diskriminasi, pengungkapan, depresi, penyalahgunaan obat terlarang, dan pencegahan 

penularan lebih lanjut dapat amat mengintimidasi di usia ini. Remaja dengan HIV positif dapat 

diobati oleh tenaga medis yang ahli dalam infeksi HIV dan obat untuk anak remaja. 

Peran sebagai seorang konselor dalam menghadapi anak-anak dan/atau anak remaja dengan 

HIV positif adalah memberikan layanan konseling teman sebaya (Peer Counselling), artinya 

konselor memberikan kesadaran pada masing-masing anak agar tidak menularkan infeksi ini 

kepada orang lain dan juga jangan melakukan pergaulan seks bebas dan penggunaan obat 

terlarang dengan jarum suntik karena bisa menyebabkan hal yang lebih fatal tertular penyakit 

menular seks. Dengan demikian, anak tidak akan merasa canggung dan rendah diri dengan teman 

sebaya untuk bertukar informasi dan mencari pemecahan masalah anak yang mengalami depresi 

atau merasa tertekan karena diskriminasi social masyarakat. Akhirnya, tujuan konseling akan 

terwujud agar anak sebagai penerus bangsa dapat meneruskan pendidikannya sampai sukses dan 

tidak terintimidasi oleh teman sekolahnya dan terus melakukan pengobatan ART serta memiliki 

pikiran positif bahwa infeksi ini berhenti pada diri saya saja sebagai tanggungjawab moral yang 

ditanamkan pada anak remaja.   

 Orang dengan HIV positif yang mengalami depresi sering menganggap mereka hanya 

mengalami respon normal karena didiagnosis positif. Tetapi depresi, dalam arti kata medis yang 

sesungguhnya tidak pernah “normal”. Orang sering menggambarkan diri mereka sebagai 

“mengalami depresi” ketika apa sesungguhnya mereka maksudkan adalah bahwa mereka sedih, 

kecewa, marah, khawatir atau kehilangan semangat – sepenuhnya respon normal terhadap hal-

hal menyedihkan yang kita alami dalam hidup.Depresi, di lain pihak, bukan respon normal 

terhadap kemalangan hidup. Beberapa orang dapat mengalami depresi tanpa alasan yang jelas 

ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, sementara orang lain mengalami kehidupan yang 

sulit atau tidak bahagia tanpa pernah mengalami depersi.Walaupun depresi mungkin timbul 

karena peristiwa kehidupan, mungkin sebenarnya lebih akibat dari reaksi kimia dalam otak 

daripada lingkungan eksternal. 
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Orang yang mengalami depresi merasa sedih, kosong, hampa, tanpa harapan, dan terisolasi. 

Aktivitas dan orang yang pernah mereka senangi tidak lagi memberikan kegembiraan. Mereka 

mungkin kehilangan minat dalam seks, bekerja, hobi, teman, dan keluarga. Mereka tidak dapat 

melihat ada cahaya di ujung terowongan – masa depan terlihat suram. Mereka mungkin 

mengalami insomnia atau mereka mungkin tidur terlalu banyak. Mereka mungkin kehilanagan 

selera makan atau makan berlebihan. Mereka mungkin menggunakan narkoba atau minum 

alkohol dalam usaha untuk merasa lebih baik. Gejala-gejalanya dapat termasuk keletihan, berat 

badan turun atau naik, kehilangan memori, dan sakit kepala. 

Sebaliknya, orang yang menghadapi masalah normal – menghadapi kenyataan hasil 

diagnosis HIV positif, misalnya – mungkin merasa sedih, stress, marah, atau khawatir, tetapi 

mereka memahami bahwa mereka akan dapat melewatinya, dan mereka mungkin “bergembira” 

atau terganggu dengan menyibukkan diri atau berada bersama-sama dengan orang yang mereka 

senangi. Jadi depresi adalah kondisi yang berbahaya dalam arti medis, tetapi dapat diobati. 

Dengan pengobatan, keadaan dapat menjadi lebih baik dengan cepat. 

Cara untuk mengobati depresi adalah minum obat antidepresan – obat yang 

mengembalikan keseimbangan kimia dalam otak Anda yang berada dalam keadaan tidak 

seimbang ketika anda depresi. Terdapat banyak obat antidepresan yang tersedia. Semuanya 

bekerja untuk mengobati depresi tetapi mempunyai efek samping yang berbeda. Beberapa obat 

antidepresan membuat kita mengantuk dan dapat bermanfaat bagi orang yang sulit tidur. Obat 

lain dapat membuat anda merasa gembira bila anda letih atau tidur terlalu banyak. Beberapa obat 

antidepresan dapat menyebabkan efek samping seksual, terutama orgasme yang tertunda. 

Sebagian besar obat antidepresan juga membantu anda mengendalikan kegelisahan dan pikiran 

yang terus menerus menggangu. 

Kalau anda minum obat antidepresan, jangan mengharapkan perubahan tiba-tiba atau 

dramatic: diperlukan waktu 2 sampai 4 minggu sebelum anda mulai merasakan perbedaan dalam 

perasaan anda. Tujuannya bukan mengubah kepribadian Anda atau membuat anda bahagia 

secara berlebihan. Tujuan dari obat antidepresan adalah membantu membuat Anda merasa 

seperti diri anda lagi. Obat antidepresan tidak mengubah lingkungan kehidupan anda, namun 

dapat membantu anda menghadapi dengan lingkungan itu. Disinilah diperlukan tindakan 

konseling agar orang yang mengalami depresi dengan HIV positif, tetap tabah untuk menghadapi 

tantangan hidup dan membantu dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai masalah yang 
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mungkin memberi kontribusi pada depresi dan menjaga agar tetap sehat setelah anda menjadi 

lebih baik. Konseling dan psikoterapi bukanlah sebagai penganti untuk pengobatan karena dalam 

keadaan depresi, berbicara tidak banyak membantu. Tetapi bicara dalam konteks konseling 

menjadi lebih bermanfaat ketika klien (odha) mulai menjadi lebih baik – terapi untuk membantu 

klien untuk kembali ke kehidupan untuk menghadapi berbagai masalah.   

 

     E.   Memahami Gaya Hidup dengan Pertimbangan bagi Orang HIV positif 

           dalam Layanan Konseling   

     

Kita tidak dapat mengetahui bahwa seseorang menyandang HIV dan AIDS hanya dengan 

melihat penampilan mereka. Seseorang yang terinfeksi HIV bisa saja nampak sehat dan merasa 

baik-baik saja, namun mereka tetap dapat menularkan virus itu ke anda. Tes darah merupakan 

satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak. Orang dengan 

infeksi HIV positif harus memperhatikan gaya hidup terutama dalam memilih makanan, 

memelihara hewan, dan melakukan kegiatan berolahraga.  Ada beberapa petunjuk untuk diikuti, 

terutama bila jumlah CD4 anda rendah. Hindari daging yang dimasak setengah matang, terutama 

bila antibodi Toxoplasma anda negatif. Tokso adalah kependekan dari toxoplasma, penyakit 

yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Anda terinfeksi makan daging yang secara 

serius dimasak kurang matang (biasanya secara sengaja) atau kotoran kucing (biasanya secara 

tidak sengaja). Setelah infeksi, parasit itu hidup dalam badan anda, dipagari oleh sistem 

kekebalan tubuh dan tidak menimbulkan gangguan sepanjang sistem kekebalan tubuh anda tetap 

sehat. Akan tetapi, bila jumlah CD4 anda turun di bahwah 100, anda mungkin sakit. Bentuk 

paling umum dan serius dari tokso adalah ensefalitis, yaitu terbentuknya bisul dalam otak. 

Jagan makan telur mentah, produk hasil peternakan yang dimasak setengah matang, susu 

atau jus buah yang belum dipasteurisasi, dan taoge mentah. Keju keras (seperti cheddar) lebih 

aman daripada keju lunak (seperti keju Brie, Feta, Camembert, atau keju Meksiko), yang 

mungkin mengandung Listeria, bakteri yang dapat menyebabkan meningitis (walaupun tidak 

sering). Tidak makan Kerang mentah adalah ide yang baik, tetapi bila anda tidak dapat menahan 

godaan untuk makan kerang mentah, pastikan anda kebal terhadap hepatitis A. Beberapa dokter 

merekomendasi untuk tidak makan Sushi, dan kuman yang mungkin menginfeksi anda tidak jauh 

lebih buruk bila anda HIV positif.  
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Sebagai seorang konselor yang ahli HIV harus dapat menentukan jenis makanan sehat yang 

bisa dimakan oleh orang dengan infeksi HIV positif. Makan bukan suatu bentuk dari terapi 

medis tetapi salah satu kesenangan besar dalam hidup.  Luangkan waktu dan nikmati. Adapun 

jenis makanan sehat adalah sebagai berikut (Gallant, MD., 2010: 176): 

a. Makan makanan sesungguhnya – makanan yang anda atau orang lain masak dari bahan 

baku orisinal. Bahan baku yang sulit untuk diucapkan biasanya merupakan tanda yang 

buruk. Gunakan microwave untuk menghangatkan makanan yang tersisa, bukan untuk 

“memasak” yang disebut “makanan” yang dijual dalam wadah yang sudah dikemas di 

pabrik. 

b. Makan buah dan sayur segar – setiap kali makan, setiap hari. 

c. Bila anda makan daging, jangan makan daging terus menerus. Makanlah lebih banyak 

daging unggas dan ikan. 

d. Tepung anda sebaiknya berwarna coklat, bukan putih. Tepung putih yang sudah 

dialuskan, segera akan berubah menjadi gula. 

e. Berbicara mengenai gula, makanan manis penutup jangan dimasukan dalam “hidangan”. 

Sebaiknya hanya disantap pada kesempatan khusus. 

f. Untuk menambah berat badan, makanlah lebih banyak. Untuk menurunkan berat badan, 

kurangi makan. 

g. Sekali-kali anda boleh melanggar dari aturan ini, tetapi jangan terlalu sering. Kalau anda 

melanggar aturan, lakukan tanpa rasa salah. 

 

         Kosumsi Alkohol berlebihan buruk hampir untuk semua organ dalam tubuh. Alkohol 

terutama buruk untuk hati anda, yang mungkin sudah bekerja keras karena obat yang kita 

gunakan untuk mengobati infeksi HIV. Masih ada kondisi lain yang dapat disebabkan oleh 

penyalahgunaan alkohol dan oleh infeksi HIV atau pengobatannya, termasuk neuropati, 

demensia, gangguan darah, masalah jantung, dan pancreatitis, untuk menyebutkan beberapa di 

antaranya. Mengapa anda ingin meningkatkan risiko? Akhirnya orang yang mabuk sulit untuk 

minum obat, dan akhirnya akan memperburuk kondisi kesehatan anda sendiri. 

 Orang dengan infeksi HIV positif masih diperkenankan untuk memelihara hewan dengan 

beberapa tindakan pencegahan sederhana. Bila mungkin, jauhi binatang yang masih amat muda 

(kurang dari 6 bukan), dan hindari kontak dengan binatang yang sakit. Hewan peliharaan yang 
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diare harus diperiksa kuman apa yang ada dalam kotorannya, yang dapat menular kepada anda. 

Cuci tangan yang bersih setelah memegang hewan peliharaan dan sebelum makan. Kucing 

adalah hewan peliharaan yang banyak disukai oleh masyarakat dan kotoran kucing dapat 

pembawa parasit “Taxoplasma gondii” yang dapat menular bila kuman menempel di tangan dan 

kemudian masuk ke mulut. Kenakan sarung tangan bila mengambil kotoran kucing yang masih 

segar, dan cuci tangan sebelum makan. Kucing yang tinggal di dalam rumah lebih aman daripada 

kucing yang berkeliaran di luar rumah. Kucing dapat juga menularkan “Bartonella”, bakteri yang 

menyebabkan penyakit cat-scratch (akibat cakaran kucing) pada anak-anak dan “Bacillary 

Angiomatosis” (penyakit kulit) dan “Peliosis Hepatis” (infeksi hati) pada orang dengan HIV 

positif.  

 Reptile, anak ayam, dan anak bebek dapat menularkan “Salmonella”, bakteri yang 

menyebabkan diare dan masalah lain, terutama pada orang dengan HIV positif. Cuci tangan 

bersih-bersih setelah memegang kadal atau pertimbangkan untuk menukarkannya dengan 

binatang yang berbeda. Hati-hati terhadap tempat merawat hewan peliharaan umum, dan jangan 

membawa binatang peliharaan anda ke sana.         

 Berolahraga adalah cara hidup yang sehat bagi setiap orang dan olahraga penting untuk 

mempertahankan kesehatan. Ada beberapa alasan untuk orang dengan infeksi HIV positif, untuk 

berolahraga yang khusus, yaitu: 

a. Beberapa obat antiretroviral dapat menyebabkan penumpukan lemak, resisten 

terhadap insulin (berarti badan tidak dapat menanggapi secara tepat pada insulin yang 

dihasilkan oleh pancreas untuk mengendalikan gula darah – kalau cukup parah dapat 

berkembang menjadi diabates), dan peningkatan kadar kolesterol serta trigliserida, 

yang pada ahkirnya dapat meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke. 

Olahraga aerobic membantu membalikkan semua keadaan di atas. 

b. Orang dengan infeksi HIV positif, akan terjadi penipisan kepadatan tulang 

(Osteopenia) dan penipisan tulang yang hebat sehingga mudah patah 

(Osteonekrosis). Minum kalsium dan vitamin D yang dijual bebas juga membantu, 

seperti olahraga angkat beban, dapat membantu mempertahankan kepadatan tulang 

atau dapat membantu memperbesarkan otot. 

c. Beberapa obat antiretroviral menyebabkan Lipoatropi (menyusutnya lemak) di 

tungkai, lengan, dan pantat sehingga terlihat datar atau kendur. Kehilangan lemak di 
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wajah membuat wajah cekung dan terlihat lebih tua atau lebih sakit daripada keadaan 

wajah yang sebenarnya. Latihan angkat beban dapat meningkatkan masa otot di 

daerah tersebut, yang dapat membantu mengimbangi hilangnya lemak (perhatikan 

bahwa latihan aerobic yang dilakukan dengan keras, walaupun baik untuk 

pertumbuhan lemak, mungkin membuat lipoatropi menjadi lebih parah – tidak ada 

yang pasti). 

d. Orang dengan infeksi HIV positif mempunyai risiko besar mengalami depresi. 

Olahraga adalah obat antidepresan alami yang hebat. 

 

 Sebagai seorang konselor yang ahli HIV dapat menyarankan klien (Odha) untuk 

membiasakan diri berolahraga. Mulailah perlahan-lahan untuk aerobik, berjalan lebih jauh, 

gunakan tangga untuk naik ke lantai atas, parkirlah mobil di sudut yang jauh di tempat parkir. 

Bila sudah terbiasa berjalan, ikutlah latihan di pusat kebugaran. Jangan melakukan tipe olahraga 

yang sama setiap hari, berganti-gantilah sehingga tidak merasa bosan. Ajak teman untuk 

berolahraga, atau dengarkan music atau rekaman orang yang membaca buku. Malas bergerak 

mungkin mempunyai peluang lebih besar untuk membunuh Anda sendiri daripada HIV, jadi 

terus bergeraklah. Selain itu, tidak ada bukti bahwa HIV dapat ditularkan ketika seseorang 

melakukan kegiatan olahraga. Dan HIV tidak ditularkan oleh kontak sehari-hari dalam kegiatan 

social, di sekolah, ataupun di tempat kerja. Anda tidak dapat terinfeksi lantaran anda berjabat 

tangan, berpelukan, menggunakan toilet yang sama atau minum dari gelas yang sama dengan 

seseorang yang terinfeksi HIV, atau terpapar batuk atau bersin penyandang infeksi HIV; HIV 

tidak menyebar melalui gigitan nyamuk atau gigitan serangga lainnya. Bahkan bila virus masuk 

ke dalam tubuh nyamuk atau serangga yang menggigit atau mengisap darah, virus tersebut tidak 

dapat mereproduksi dirinya dalam tubuh serangga. Karena serangga tidak dapat terinfeksi HIV, 

serangga tidak dapat menularkannya ke tubuh manusia yang digigitnya.   

Lebih lanjut hal yang perlu diperhatikan oleh konselor ketika kematian yang terlampau 

cepat dari AIDS hampir dapat dipastikan. Konselor memberikan layanan konseling sebagai 

pengarahan awal (advance directives) kepada klien (Odha) yang berbicara mengenai kematian 

dan prosesnya dan membantu klien untuk membuat keputusan di akhir kehidupannya. 

Menganjurkan kepada klien, teman-teman, dan anggota keluarganya untuk membuat rencana dan 

mendiskusikan keinginan klien mengenai kematian dan prosesnya dengan orang-orang yang 
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penting bagi klien. Waktu yang paling baik untuk memikirkan hal ini dalam proses konseling 

adalah ketika klien sedang sehat dan tidak mempunyai rencana dalam waktu dekat untuk 

meninggalkan dunia ini.  

Bila klien tidak dapat berbicara sendiri – dokumen resmi (living will) yang menyatakan 

kehendak klien kepada orang lain tentang perawatan dan keputusan medis bila klien tidak 

mampu memutuskan sendiri. Sebuah dokumen legal yang mengatasi aturan keluarga paling 

dekat, pasangan atau teman – bila kunjungan dibatasi hanya untuk keluarga paling dekat. Orang 

yang ditunjuk oleh klien harus mengatahui keinginannya sejak awal – termasuk apa kehendaknya 

saat klien masih hidup – dan harus setuju untuk bertindak sesuai dengan keinginan itu. Misalnya, 

harta milik klien (Odha) yang diberikan kepada seseorang yang bukan anggota keluarga 

langsung – mungkin diperlukan seorang pengacara untuk menuliskan suatu keinginan tergantung 

pada kompleksnya masalah keuangannya. Tidak seorang pun yang suka memikirkan atau 

berbicara menganai proses kematian, namun konsekuensi dari tidak mempunyai pengarahan 

awal mungkin tragis. Beri tahukan apa keinginan klien, dan buat keinginan itu didengarkan dan 

dilaksanakan. 
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BAB. III  

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN 

PELATIHAN MODEL LAYANAN PROFESIONAL 

KONSELING HIV/AIDS BERBASIS 

FRONT - END ANALYSIS 

 

 
   A.  Rasional       

 Beragam penyuluhan Kesehatan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) telah dilakukan 

seperti: Seminar, Simposium, Pelatihan dan sebagainya untuk menyadarkan supaya bisa merubah 

perilaku orang dengan HIV/Aids atau Odha. Respon terhadap epidemi HIV/Aids harus tercermin 

pada perubahan perilaku, baik perseorangan maupun institusional. Aids dapat menyerang semua 

lapisan masyarakat: orang kaya maupun orang miskin, pejabat, wartawan, selebretis, petani, 

buruh, dokter/perawat kesehatan, dosen/guru, TNI/Polri, pegawai negeri/pegawai swasta, 

orangtua, remaja dan anak-anak termasuk bayi, berpendidikan tinggi maupun rendah. 

Nampaknya tidak cukup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Begitu 

pula kurang berhasilnya kondisi struktural kita di Indonesia yang perlu dibenahi (masalah 

ekonomi atau kemiskinan, budaya, pendidikan dan kesetaraan gender), lantaran ketidaktahuan 

cara penularan dan bagaimana cara pencegahannya. Misalnya saja kalau pendidikan Sekolah 

Dasar atau buta huruf, bagaimana cara mencegahnya? dan masalah kemiskinan masih menjadi 

tanda tanya besar? (penyebab lahirnya prostitusi). 

Dulu kita mengenal HIV/Aids adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, 

kemudian dicegah dengan memakai kondom, meskipun obatnya belum jelas pada waktu itu. 

Namun yang terpenting bukan membuat orang yang terinfeksi tidak menularkan HIV/Aids, akan 

tetapi jauh lebih penting adalah seluruh masyarakat Indonesia harus melakukan perubahan 

perilaku agar tidak terinfeksi virus HIV/Aids. Oleh karena itu perlu adanya layanan konseling 

yang komprehensif untuk mengubah perilaku orang dengan HIV/Aids.  Infeksi HIV dapat 

dicegah. Pencegahan yang sederhana murah, namun sulit dilaksanakan adalah dengan perubahan 

perilaku.  

Rendahnya kualitas layanan konseling yang komprehensif untuk memecahkan masalah orang 

dengan HIV/Aids atau Odha sehingga tidak mengalami stress dan tekanan mental akibat dampak 



61 
 

sosial penyebaran HIV/Aids. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk mengembangan 

Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids Berbasis Front-end Analysis secara 

berkelanjutan di Komisi Penanggulangan Aids (KPA) di Provinsi Bali. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, dibutuhkan perangkat pendukung yang menjadi target khusus yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan layanan konseling komprehensif.  

Guru Pembimbing atau Konselor memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu 

pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan penyebaran orang terjangkit virus HIV&Aids. 

Layanan konseling tidak hanya terbatas pada tataran sekolah, tetapi di luar seting sekolah atau 

masyarakat sangat dibutuhkan. Rendahnya kualitas layanan konseling yang komprehensif bagi 

para guru pembimbing atau konselor di sekolah dan juga dimasyarakat yang perlu dibekali 

tentang pemahaman secara komprehensif dan mendalam tentang pengetahuan dasar HIV/Aids. 

Sebagai tindak lanjut orang dengan HIV/Aids (Odha), diperlukan tindakan layanan konseling 

yang komprehensif bagi orang yang terjangkit HIV positif. Layanan konseling HIV/Aids adalah 

layanan yang diberikan kepada klien (Odha) untuk memecahkan masalah-nya agar tidak 

mengalami stress atau tekanan mental akibat dari dampak sosial penyebaran HIV/Aids dan 

menyarankan secara terus menerus agar tetap berobat agar jumlah CD4 tetap berada di zona yang 

aman. Dengan demikian hal yang belum tersentuh oleh pemerintah selama ini adalah 

memberikan pelayanan konseling teman sebaya (Peer Counseling) – bagi orang dengan HIV 

positif, dan Konseling Individual – bagi orang yang menderita Aids.   Dalam menghadapi 

tantangan begitu pesatnya penyebaran infeksi HIV/Aids dimasyarakat yang sekarang jumlahnya 

secara signifikan terus mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Di Indonesia diperkirakan 

bahwa kasus Aids berjumlah 26.483 jiwa dan 5.056 diantaranya telah meninggal (laporan Ditjen 

PPM & PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2011). Berdasarkan 

data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, hingga akhir tahun 2011 penderita HIV/Aids di Bali tercatat 

5.222 orang. Namun data Maret 2012 menunjukkan jumlahnya 5.917 orang atau terjadi 

penambahan sekitar 695 orang terinfeksi positif HIV/Aids saat ini (terjadi peningkatan sekitar 20 

%). Sedangkan data akhir September 2014 (Data Dinas Kesehatan provinsi Bali) menunjukkan 

ada 10.220  (Kasus), yaitu: 5.490 terinfeksi HIV positif dan 4.730 Aids. Epedemi HIV/Aids 

adalah penyakit yang terlihat dipermukaan begitu kecil, ibaratkan puncak gunung es, tetapi 

kenyataan-nya akan mengancam ribuan masyarakat akan terinfeksi virus HIV/Aids, maka 

diperlukan suatu langkah strategis layanan profesional konseling HIV/Aids.  
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Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah dan pihak-pihak 

yang terkait secara bersama-sama bersinergi membentuk kelompok-kelompok pendamping untuk 

meminimalkan angka peningkatan orang yang terinfeksi HIV positif. Sejak diluncurkan ide besar 

untuk menyelamatkan generasi muda terinfeksi HIV positif dimana konselor memiliki peran 

yang sangat strategis untuk meminimalkan penyebaran virus HIV/Aids, ternyata belum ada 

model pengembangan dan penerapan layanan profesional konseling HIV/Aids berbasis front-end 

analysis yang teruji dan terbukti berhasil meminimalkan bertambahnya orang dengan HIV/Aids 

(Odha). Berbagai strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah  melalui langkah-langkah 

pencegahan (preventive) yang optimal dalam memerangi epidemi HIV/Aids, melalui Komisi 

Penanggulangan Aids (KPA) baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, seperti: 

mensosialisasi bahaya penyebaran virus HIV/Aids kepada masyarakat luas dan para siswa di 

sekolah baik di tingkat SMP, SMA, dan SMK; membentuk kelompok Tutor teman sebaya di 

tingkat sekolah; membentuk Kelompok Siswa Peduli Aids (KSPA) dan Kelompok Mahasiswa 

Peduli Aids (KMPA); Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) Siswa dan Mahasiswa 

melalui program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) juga perlu dibentuk di 

setiap sekolah dan kampus yang bekerjasama dengan pemerintah BKKBN Provinsi dan kepala 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di tingkat Kabupaten dan Kota guna 

mempersiapkan generasi berencana dan menjauhkan diri dari narkoba dan infeksi HIV/Aids, dan 

juga memberikan pelayanan konseling & Tes sukarela (VCT), pelayanan, dukungan & 

perawatan (CST), layanan infeksi menular seksual (IMS), layanan program pencegahan Ibu ke 

Anak (PMTCT), layanan alat suntik steril (LASS), layanan program terapi rumatan Matadon 

(PTRM) dan sebagainya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikembangkan Model 

Layanan Profesional Konseling HIV/Aids di Provinsi Bali berbasis front-end analysis. Hal ini 

dapat dilakukan misalnya: melatih para guru pembimbing atau konselor di sekolah dan juga 

dimasyarakat yang dibekali tentang pemahaman secara komprehensif dan mendalam tentang 

pengetahuan dasar HIV/Aids. Dengan demikian hal yang belum tersentuh oleh pemerintah 

selama ini adalah memberikan pelayanan konseling kelompok teman sebaya (Peer Counseling) – 

bagi orang dengan HIV positif, dan Konseling Individual – bagi orang yang menderita Aids.  

Konseling teman sebaya (peer counselling) sangat strategis diberikan bagi para remaja produktif 

yang sudah terinfeksi HIV positif karena teknik konseling ini dapat memecahkan permasalahan 

remaja yang mengalami stress dan tekanan mental akibat dari perlakuan deskriminasi sosial di 
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masyarakat. Para remaja yang terinfeksi HIV dapat saling bertukar informasi dan pengalamannya 

dengan didampingi oleh konselor yang ahli HIV/Aids untuk menemukan solusi yang tepat untuk 

tetap berobat agar jumlah CD4 tetap berada di zona yang aman. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa orang yang taat minum obat dapat menjalani hidup bertahun-tahun, mungkin beberapa 

dekade – tanpa pernah mengalami resistensi. Jadi sebagai seorang Konselor harus dapat 

menyadarkan klien (Odha) dalam memberikan layanan konseling bahwa untuk memastikan 

Anda tidak pernah menulari siapa-pun, termasuk pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini 

berhenti pada diri saya” adalah kata-kata yang seharusnya menjadi pegangan klien. 

Konseling individual sangat strategis diberikan bagi orang yang menderita Aids (ingat setiap 

orang yang menderita Aids pasti terinfeksi HIV, namun tidak semua orang dengan infeksi HIV 

menderita Aids). Pelayanan konseling individual diberikan oleh seorang konselor yang ahli 

HIV/Aids kepada klien (Odha) sebagai pengarahan awal (advance directives) yang berbicara 

mengenai kematian dan prosesnya dan membantu klien untuk membuat keputusan di akhir 

kehidupannya. Menganjurkan kepada klien, teman-teman, dan anggota keluarganya untuk 

membuat rencana dan mendiskusikan keinginan klien mengenai kematian dan prosesnya dengan 

orang-orang yang penting bagi klien. Waktu yang paling baik untuk memikirkan hal ini dalam 

proses konseling adalah ketika klien sedang sehat dan tidak mempunyai rencana dalam waktu 

dekat untuk meninggalkan dunia ini. Dibawah ini dijelaskan secara singkat asal muasal 

datangnya virus HIV di dunia dan jumlah penderita yang terinfeksi HIV/Aids di seluruh Dunia 

dan juga perkembangan orang yang terinfeksi HIV positif di Indonesia. 

Epidemi HIV sudah berlangsung selama 25 tahun, banyak sekali informasi yang tersedia bagi 

pasien dan tenaga medis mengenai HIV dan Aids. Dengan sekian banyak situs Web dan buku 

teks serta tumpukan pamflet yang tersedia, orang akan bertanya apakah diperlukan sebuah buku 

lain mengenai layanan bimbingan konseling HIV/Aids bagi mahasiswa calon konslor. Saya 

berpendapat sebagai praktisi di bidang pendidikan dan sebagai konselor sangat dibutuhkan 

sebuah buku atau informasi mengenai pengetahuan dasar tentang HIV/Aids bagi para mahasiswa 

jurusan bimbingan dan konseling serta bagi orang yang peduli terhadap hal tersebut untuk 

memberikan pelayanan profesional tentang layanan konseling HIV/Aids.  

HIV adalah singkatan dari “Human Immunodeficiency Virus”. Ini adalah virus yang 

menyebabkan Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome). HIV ditularkan dari orang ke orang 
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lewat hubungan seksual, terpapar darah, melahirkan anak, atau menyusui (Gallant, MD., 2010: 

16).  

Hasil riset sekarang menunjukkan bahwa HIV-1*, jenis HIV yang paling umum di seluruh dunia. 

Pertama kali menginveksi manusia di sub-Sahara Afrika suatu saat dalam paruh pertama dari 

abad kedua puluh. Virus itu ditularkan dari simpanse, mungkin ketika manusia terkena darah 

simpanse sewaktu berburu atau memotong-motong dagingnya. HIV mungkin tetap berada di 

Afrika selama bertahun–tahun, salah satu sebabnya adalah transportasi di dan dari Afrika belum 

lancar. Ini terbukti bahwa manusia yang terinfeksi HIV di benua Afrika sudah ada sejak tahun 

1959. Virus ini akhirnya tersebar keluar Afrika, mungkin memasuki benua Amerika Serikat 

(USA) antara pertengahan dan akhir tahun 1970-an. Kasus luar biasa dari infeksi langka dan 

kanker mulai dideteksi di antara kaum laki-laki homoseksual dan biseksual antara tahun 1979 

dan 1981, ketika laporan ini pertama kali muncul dalam journal kedokteran, bukti yang jelas 

bahwa ada epidemi yang baru muncul. HIV ditemukan tahun 1983, sehingga cara pengujian 

darah dan akhirnya pengobatan dapat ditemukan.  

Penyakit ini pada awalnya dilaporkan menjangkiti para laki-laki homoseksual dan biseksual, 

tetapi “kelompok resiko” kemudian meluas menyertakan pengguna obat terlarang yang 

disuntikkan, penderita hemofili, dan orang Haiti. Akhirnya terkuak bahwa “tingkah laku 

beresiko” lebih penting dari pada “kelompok resiko”. Orang dapat terinfeksi lewat hubungan 

seksual yang tidak dilindungi, terpapar darah yang terinfeksi, atau lewat persalinan atau 

menyusui. Sekarang ini diperkirakan bahwa lebih dari 40 juta anak-anak dan orang dewasa 

terinfeksi HIV di seluruh dunia (Gallant, MD., 2010: 19).  

Sedangkan di Negara Indonesia diperkirakan bahwa kasus Aids berjumlah 26.483 jiwa dan 5.056 

diantaranya telah meninggal (laporan Ditjen PPM & PL Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia pada tanggal 13 Juli 2011). Kasus tersebut sebagian besar terdapat di DKI Jakarta 

(3997), Papua (3938), Jawa Barat (3809), Jawa Timur (3775), dan Bali (1747). Dari kasus 

tersebut 72,3 % adalah laki-laki dan 27,4 % perempuan. Sehingga tidak mengherankan jika kasus 

AIDS terbesar menular melalui hubungan seksual (54,8 %) dan menimpa kelompok usia 

produktif (usia 20-29 tahun sebanyak 46,4 %, dan 30-39 tahun sebanyak 31,5 %). Permasalahan 

menjadi tambah rumit karena meluasnya kegiatan prostitusi oleh pekerja seks komersial (PSK) 

yang sulit dipantau dan dikendalikan. Kegiatan prostitusi telah merambah sampai di pedesaan 

dengan adanya kafe remang-remang yang menjamur. Resiko penularan tidak hanya terjadi antara 



65 
 

PSK dan pelanggannya, tetapi pelanggan dapat menularkan infeksi kepada pasangan seksualnya 

yang lain termasuk istri mereka dirumah. Apabila istri mereka sedang hamil maka infeksi 

tersebut dapat menular kepada bayi yang dilahirkan.   

  Penderita HIV/Aids di Indonesia pertama kali ditemukan di Bali tahun 1987 seorang 

wisatawan  berusia 44 tahun asal Belanda meninggal di rumah sakit Sanglah Provinsi Bali. 

Dimana rumah sakit Sanglah adalah rumah sakit pertama di Indonesia yang merawat penderita 

HIV/Aids. Hingga akhir tahun 1987, ada enam orang yang didiagnosis HIV positif, dua diantara 

mereka telah mengidap Aids. Sejak tahun 1987, orang Indonesia yang pertama meninggal karena 

Aids dilaporkan di Bali pada bulan Juni 1988.   Selain Bali, setidaknya ada enam provinsi yang 

menjadi sumber perkembangan epidemi HIV/Aids. Ke-enam provinsi tersebut adalah Bali, DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, dan Riau. Selain itu, kecenderungan serupa juga terjadi 

di daerah lain. Seiring dengan perjalanan waktu, Bali kini meraih peringkat ke dua tingkat 

nasional setelah Papua dalam hal jumlah penderita HIV/Aids di Indonesia.  Bali sebagai daerah 

pariwisata terkenal di Dunia, sejak lama telah dikhawatirkan akan menerima dampak dari 

pergaulan internasional tersebut. Selain kasus kriminal berjaringan internasional seperti narkoba 

dan pencucian uang, daerah ini juga renta berbagai kasus penyakit menular yang dibawa 

masyarakat dunia. Salah satunya HIV/Aids yang kasusnya memang pertama kali ditemukan di 

Bali. Dan kini, fenomena gunung es dalam kasus ini pun menjadi kenyataan, hanya dalam 

rentang waktu seminggu, lima pasien HIV/Aids yang dirawat di RS Sanglah meninggal.    

Dalam waktu tiga bulan, penambahan penderita HIV/Aids baru di Bali mencapai 695 orang. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, hingga akhir tahun 2011 penderita HIV/Aids di 

Bali tercatat 5.222 orang. Namun data Maret 2012 menunjukkan jumlahnya            5.917 orang 

atau terjadi penambahan sekitar 695 orang terinfeksi positif HIV/Aids saat ini (terjadi 

peningkatan sekitar 20 %). Penderita paling banyak di usia produktif yaitu rentang umur 20-29 

tahun sebanyak 2.456 orang (41,51 %) dan rentang usia 30-39 tahun sebanyak 2.099 orang 

(33,47 %). Faktor resiko tinggi masih dipegang oleh hubungan heteroseksual sebanyak 73,77 %, 

menyusul faktor resiko IDU atau jarum suntik narkoba sebanyak 13,54 %. Kasus HIV/Aids 

menyerang secara diam-diam di tubuh manusia. Namun, jika mengalami tes dini, virus ini bisa 

terdeteksi pada minggu ke-8 hingga ke-12 setelah virus masuk ketubuh manusia disebut periode 

jendela. Selama periode 5-10 tahun, orang yang terinfeksi terlihat sehat atau disebut masa 

Asimtomatik, sebelum akhirnya menunjukkan gejala setelah periode tersebut. Ini membuktikan 
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bahwa penyakit yang mematikan dan nyaris fatal secara universal, tidak dapat diobati atau belum 

dapat disembuhkan telah menjadi penyakit yang sangat mengkuatirkan masyarakat dunia. 

Khusus di Bali, biasanya kasus HIV/Aids ditemukan pada pada periode Asimtomatik. Jarang 

yang tertangkap saat masih dalam periode jendela.   

Jadi sebagai seorang Konselor harus dapat menyadarkan klien (Odha) dalam memberikan 

layanan konseling bahwa untuk memastikan Anda tidak pernah menulari siapa-pun, termasuk 

pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri saya” adalah kata-kata yang 

seharusnya menjadi pegangan klien (Odha). Tentu saja, orang dewasa yang HIV negatif harus 

waspada mengenai risikonya dan harus melindungi diri sendiri juga. Sayangnya, pendekatan itu 

tidak dicermati oleh kebanyakan orang. Epidemi tetap terus tumbuh. Konselor memiliki peran 

yang sangat penting mengubah pesan pencegahan untuk memfokuskan pada orang yang 

menderita HIV positif – orang yang tahu lebih baik dari pada siap-pun betapa penting mencegah 

penularan dan mereka harus memikul tanggungjawab paling besar untuk tidak menyebarkan 

infeksi HIV ini kepada siapa-pun.  

Merupakan kewajiban moral pasangan yang positif HIV untuk tidak bekerja sama dengan 

tingkah laku merusak diri seperti itu, untuk memastikan bahwa HIV mereka tidak pernah 

menyebar. “Setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri” bukan falsafah yang 

memajukan dunia yang kita inginkan. Kita hidup bermasyarakat dan harus saling mengawasi.  

Kewajiban seorang Konselor untuk terus menerus memberikan langkah yang aman agar 

terhindar dari infeksi HIV/Aids adalah sebagai berikut: (1) setia pada pasangan, (2) tidak 

menggunakan jarum suntik secara bergantian atau narkoba, (3) menggunakan kondom (kondom 

pria dan/atau kondom wanita) secara konsisten dan benar, bila anda melakukan hubungan 

seksual yang berisiko, dan (4) membatasi jumlah pasangan seksual atau berpantang seks. Sebagai 

tambahan yang lain untuk menghindari infeksi, yaitu: bila Anda seorang pengguna narkoba 

suntikan, selalu gunakan jarum suntik atau semprit baru yang sekali pakai atau jarum yang secara 

tepat disterilkan sebelum digunakan kembali. Pastikan bahwa darah dan produk darah telah 

melalui tes HIV dan standar keamanan darah dilaksanakan.    

  

B.  Karakteristik Orang terinfeksi HIV/Aids   

HIV adalah singkatan dari “Human Immunodeficiency Virus”. Ini adalah virus yang 

menyebabkan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). HIV ditularkan dari orang ke 
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orang lewat hubungan seksual, terpapar darah, melahirkan anak, atau menyusui (Gallant, MD., 

2010: 16).  Kasus HIV&AIDS menyerang secara diam-diam di tubuh manusia. Namun, jika 

mengalami tes dini, virus ini bisa terdeteksi pada minggu ke-8 hingga ke-12 setelah virus masuk 

ketubuh manusia disebut periode jendela. Selama periode 5-10 tahun, orang yang terinfeksi 

terlihat sehat atau disebut masa Asimptomatik, sebelum akhirnya menunjukkan gejala setelah 

periode tersebut. Ini membuktikan bahwa penyakit yang mematikan dan nyaris fatal secara 

universal, tidak dapat diobati atau belum dapat disembuhkan telah menjadi penyakit yang sangat 

mengkuatirkan masyarakat dunia. Khusus di Bali, biasanya kasus HIV&AIDS ditemukan pada 

pada periode Asimptomatik. Jarang yang tertangkap saat masih dalam periode jendela.  

             Penderita AIDS bila jumlah CD4 Anda turun di bawah 200 (mengalami gejala atau 

tidak) atau ketika kondisi indikator AIDS telah didiagnosis. Pada umumnya jumlah CD4 

mencapai 200 sebelum pasiennya mengalami komplikasi, jadi jumlah CD4 yang rendah adalah 

alasan paling umum untuk didiagnosis AIDS. Kalau jumlah CD4 turun lagi, kemunkinan 

komplikasi dalam daftar timbul (seorang dengan jumlah CD4 di bawah 50 sebagai mengalami 

infeksi HIV tingkat lanjut).   

Tahap pertama dari infeksi HIV, terjadi beberapa minggu setelah penularan, disebut infeksi HIV 

primer atau “Acute Retroviral Syndrome” (ARS). Selama ARS, tes HIV standar (serologi) 

mungkin negatif, tetapi jumlah virus dalam darah (diukur dengan jumlah virus) amat tinggi, 

keadaan ini membuat penularan HIV kepada orang lain menjadi mudah. ARS akan mereda 

dengan sendirinya dan diikuti dengan tahap laten (tersembunyi) biasanya disebut infeksi HIV 

“Asimptomatik”. Penderita pada umumnya merasa sehat selama tahap ini, walaupun kelenjar 

getah beningnya mungkin membesar (limfadenopati), dan beberapa kondisi umum dapat terjadi 

lebih sering atau lebih berat, termasuk infeksi ragi di vagina, herpes atau sinanaga. 

    Beberapa orang mengalami gejala-gejala infeksi HIV sebelum benar-benar mengalami AIDS. 

Tahap ini disebut sebagai infeksi HIV simptomatik (sebelum AIDS-related complex, atau ARC). 

Gejala-gejalanya termasuk penurunan berat badan, kandidiasis (infeksi ragi dalam mulut), diare 

yang tak kunjung sembuh, berkeringat di malam hari, dan keletihan. Tes untuk mendiagnosis 

infeksi HIV amat akurat. Dengan tes darah standar (serologi), laboratorium pertama kali 

melakukan enzyme-linked immunoassay (ELISA atau EIA). Hasil ELISA yang negatif biasanya 

berarti Anda tidak terinfeksi, walaupun mungkin hasil itu negatif bila anda baru terinfeksi belum 

lama berselang. Bila hasilnya positif, laboratorium secara otomatis melakukan tes ke dua yang 
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disebut Western Blot (WB). Bila kedua tes hasilnya positif, berarti Anda terinfeksi. Hasil tes 

positif yang palsu amat jarang terjadi dan biasanya karena kesalahan administratif, seperti 

memberikan kepada Anda hasil tes orang lain. 

    Kadang-kadang ELISA positif dan WB tidak dapat menentukan dengan pasti – tidak 

sepenuhnya negatif namun tidak positif juga. Ada dua kemungkinan penyebab tes tidak dapat 

menentukan dengan pasti. Pertama, Anda mungkin baru-baru ini terinfeksi dan sedang dalam 

proses serocoverting (pengembangan serologi positif), kalau demikian keadaannya tes yang 

diulang tidak lama berselang akan menjadi sepenuhnya positif, biasanya dalam waktu 1 bulan. 

Kedua, Anda mungkin negatif tetapi hasil tesnya tidak pasti dengan alasan yang mungkin tidak 

akan pernah diketahui. Bila tesnya tetap tidak pasti selama 1 sampai 3 bulan, Anda tidak 

terinfeksi. 

Serologi mungkin negatif bila Anda baru saja terinfeksi. Pada umumnya orang yang terinfeksi 

mengembangkan antibodi dalam waktu 2 sampai 8 minggu: 97 % positif dalam waktu 3 bulan 

dan 100 % dalam waktu 6 bulan. Selama periode inkubasi ini, jumlah virus yang amat tinggi 

selalu menunjukkan infeksi. Tetapi menghitung jumlah virus bukan tes didoagnosis sempurna 

karena hasilnya dapat negatif (tidak terdeteksi) pada orang yang terinfeksi, dan hasilnya mungkin 

positif  (dapat terdeteksi) di tingkat rendah pada orang yang tidak terinfeksi. Ini adalah tes yang 

bermanfaat untuk mendiagnosis sindrom retroviral akut pada orang yang menunjukkan gejala-

gejala. 

    Tes cepat dapat memberikan hasil dalam beberapa menit, menggunakan darah atau air ludah. 

Tes ini akurat bila hasilnya negatif, namun hasil tes positif harus selalu ditegaskan dengan tes 

serologi standar.  HIV menyebabkan penyakit terutama dengan merusak sistem kekebalan tubuh. 

Virus ini dapat menginfeksi sel-sel manusia, tetapi target paling penting adalah limfosit CD4 

(juga dikenal sebagai sel CD4, sel T- pembantu, atau sel pembantu). Sel CD4 adalah salah satu 

tipe dari sel darah putih yang bertanggungjawab untuk mengendalikan atau mencegah infeksi 

oleh banyak virus yang lain, bakteri, jamur, dan parasit, dan juga beberapa jenis kanker. Infeksi 

HIV menyebabkan kerusakan sel-sel CD4 menurun. Walaupun mungkin diperlukan waktu 

bertahun-tahun, jumlah CD4 akhirnya menjadi demikian rendah sehingga jumlah sel ini tidak 

memadai untuk melawan infeksi, yang menyebabkan gejala atau komplikasi muncul. Kecepatan 

penurunan jumlah CD4 bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan tergantung pada sejumlah 

factor, termasuk ciri-ciri genetic, ciri-ciri galur virus, dan jumlah virus dalam darah.   
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     Alasan menurunnya jumlah sel CD4 masih belum sepenuhnya dipahami. Penurunan ini bukan 

semata-mata karena infeksi HIV dan secara langsung membunuh sel-sel ini, karena proporsi sel-

sel yang telah terinfeksi kecil. Ilmuwan sekarang yakin bahwa infeksi HIV mungkin 

menyebabkan pengaktifan kekebalan tubuh (perangsang sistem kekebalan tubuh) kronis yang 

menyebabkan menurunnya, secara berangsur-angsur jumlah sel CD4. Disamping merusaknya 

sistem kekebalan tubuh, HIV dapat mempengaruhi secara langsung banyak organ badan, seperti 

sistem saraf dan organ Ginjal. HIV dapat juga menurunkan berat badan, berkeringat di malam 

hari, dan diare. Infeksi HIV yang tidak diobati berakibat buruk bagi sistem saraf Anda. Virus ini 

masuk ke otak dan cairan sumsum tulang belakang dan dapat menyebabkan banyak komplikasi 

yang tidak menyenangkan. Cara untuk mencegah masalah ini adalah minum obat ART 

(Antiretroviral Therapy). Beberapa gejala neurologis, seperti sakit kepala, mudah lupa atau 

perubahan kepribadian. Penyebab paling umum dari kehilangan memori adalah depresi, yang 

kadang-kadang terlihat mirip sekali dengan demensia (pikun). Ada cara untuk membedakan 

keduanya dengan tes memori  khusus dan tes berpikir (neuropsychological testing), tetapi bila 

hasilnya diragukan, pengobatan dengan antidepresan selama beberapa minggu dapat membantu 

membedakannya. Bila Anda menjadi mudah lupa tetapi tidak merasa tertekan, maka penting 

untuk mengetahui apakah Anda menderita demensia HIV atau komplikasi otak yang berkaitan 

dengan HIV.  

      Rasa sakit di kaki atau tungkai, walaupun penyebab paling umum dari neuropati perifer 

adalah obat (stavudine atau didanosine), HIV yang tidak diobati dapat juga menjadi 

penyebabnya. Pengobatan adalah dengan kombinasi ART yang tidak termasuk stavudin atau 

didanosine. Sedangkan masalah kelumpuhan, siapa-pun yang mengalami kelumpuhan untuk 

pertama kali harus masuk dalam ruang gawat darurat. Setelah itu, memeriksakan diri ke dokter 

ahli saraf, yang mungkin memerintahkan untuk pemindaian menggunakan MRI dengan cairan 

kontras yang disuntikan ke dalam pembuluh balik untuk mencari lesi masal. Masalah badan 

lemah, koordinasi, berjalan bergoyang-goyang, atau tidak dapat mengendalikan buang air besar 

dan kecil. Tergantung pada lokasi dari gejala-gejala, otak dan/atau sumsum tulang belakang 

Anda mungkin perlu dipindai dengan MRI. 

     Bila jumlah CD4 di atas 100 dan Anda merasa sakit kepala, hal ini mungkin karena salah satu 

dari penyebab umum- sakit kepala akibat ketegangan, migrain, atau sakit kepala sinus. Sakit 

kepala akibat ketegangan terasa seperti ada ikat kepala yang diikatkan erat-erat atau berukuran 
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terlalu kecil, cendrung dirasakan setelah hari agak siang, dan dirasakan kedua sisi kepala. 

Migraine dapat terjadi kapan pun sepanjang hari, sering dirasakan di satu sisi kepala, berdenyut-

denyut, dan dapat terjadi disertai dengan perubahan pandangan atau rasa mual. Orang dengan 

sakit kepala sinus mengalami penyumbatan di sinus (hidung), dibelakang mata atau di dahi terasa 

penuh dan ada tekanan, dan banyak ingus kental dan menjijikan. Bila CD4 Anda di bawah 100 

dan Anda merasa sakit kepala, terutama sakit kepala kronis yang semakin lama semakin berat, 

mungkin dengan demam atau leher kaku, Anda harus diperiksa apakah terinfeksi Cryptococcal 

Meningitis. Bila tes itu positif, Anda harus menjalankan spinal tap untuk memastikan diagnosis 

dan menentukan keparahannya (ditusuk ditulang pinggang untuk mengambil contoh cairan 

sumsum tulang belakang). Pengobatan biasanya dengan menyuntikan amphotericin B  ke dalam 

pembuluh vena selama 2 minggu, sering dengan flucytosine (5-FC), diikuti dengan minum 

fluconazole dalam jangka panjang.   

      Ginjal adalah organ yang menyaring darah Anda dan membuang senyawa yang tidak anda 

perlukan. Ada hal yang perlu diketahui mengenai masalah ginjal dari sudut pandang HIV. 

Berhati-hatilah dengan obat-obat lain yang merugikan ginjal, seperti non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAID), ibuprofen, naproxen, dan obat-obat bebas yang berkaitan, yang 

banyak dipakai orang, seperti Motrin dan Aleve. Banyak NRTI lain harus diberikan dengan dosis 

yang lebih kecil bila anda mengalami masalah ginjal. Walaupun obat itu tidak mempengaruhi 

ginjal secara langsung, orang dengan HIV positif sering minum obat lain yang dapat 

menyebabkan masalah ginjal, termasuk trimethoprim-sulfamethoxazole (cotri-moxazole, 

Bactrim, dan Septra). Masalah Ginjal mudah didektesi dengan tes standar untuk memonitor – 

analisis kimia lengkap dan analisis air seni.    

      Ketika kematian karena AIDS banyak terjadi, sering dikatakan bahwa orang tidak meninggal 

karena HIV itu sendiri, tetapi karena salah satu dari komplikasinya, seperti kanker atau infeksi. 

Walaupun pada umumnya mungkin hal itu secara teknis sepenuhnya benar, infeksi HIV masih 

merupakan masalah yang mendasari yang menyebabkan kematian akibat dari AIDS.  

  

C.  Temuan Hasil Penelitian       

 Adapun temuan hasil penelitian berdasarkan observasi dan angket yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut:  

1.  Untuk mendapatkan data yang komprehensif bagi masyarakat yang terjangkit    
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     HIV/Aids berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan ditingkat Kabupaten/Kota  

     di Provinsi Bali. 

Tabel 04 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kota Denpasar. 

 

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 108 166 34 

2. 2011 213 224 19 

3. 2012 292 290 8 

4. 2013 274 317 9 

5. 2014 334 375 13 

6. 2015 455 376 8 

7. 2016 464 410 6 

 Jumlah 2.140 2.158 97 

  

Sumber : KPA Kota Denpasar, 2016. (Data Kumulatif dari Tahun 1987 - Desember 2016) 

  

 Berdasarkan laporan KPA Kota Denpasar, jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan 

sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2016 (berjumlah; 464 

kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2016 (berjumlah: 410 kasus). 

 

Tabel 05 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kabupaten Badung. 

 

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 44 80 - 

2. 2011 52 54 - 

3. 2012 132 113 - 

4. 2013 76 152 - 

5. 2014 242 165 - 

6. 2015 310 184 - 

7. 2016 292 116 - 

 Jumlah 1.148 864 Tidak terekam 

Sumber : KPA Kabupaten Badung, 2016. (Data Kumulatif dari Tahun 1987 - Deseb. 2016) 
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 Berdasarkan laporan KPA Kabupaten Badung, jumlah kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2015 

(berjumlah 310 kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2015 (berjumlah 184 

kasus).  

Tabel 06 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kabupaten Tabanan. 

 

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 19 37 - 

2. 2011 82 58 - 

3. 2012 40 65 - 

4. 2013 34 41 - 

5. 2014 64 80 - 

6. 2015 47 58 - 

7. 2016 59 102 - 

 Jumlah 345 441 40 

(Data 

kumulatif) 

Sumber : KPA Kabupaten Tabanan, 2016. (Data Kumulatif dari Tahun 1987 - Desb. 2016) 

 Berdasarkan laporan KPA Kabupaten Tabanan, jumlah kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2011 

(berjumlah 82 kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2016 (berjumlah 102 

kasus).  

 

 Tabel 07: Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kabupaten Singaraja. 

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 89 136 7 

2. 2011 147 93 5 

3. 2012 148 77 4 

4. 2013 191 34 4 

5. 2014 361 27 10 

6. 2015 273 4 5 

7. 2016 227 1 2 
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 Jumlah 

 

1.436 372 37 

Sumber : KPA Kabupaten Singaraja, 2016. (Data Kumulatif dari Tahun 1987 - Desb 2016) 

 Berdasarkan laporan KPA Kabupaten Singaraja, jumlah kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2014   

(berjumlah 361 kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2010 (berjumlah 136 

kasus). 

Tabel 08 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kabupaten Jembrana  

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 - -- - 

2. 2011 - - - 

3. 2012 - - - 

4. 2013 29 45 30 

5. 2014 31 51 29 

6. 2015 30 69 23 

7. 2016 37 68 11 

 Jumlah 127 233 93 

Sumber : KPA Kabupaten Jembrana, 2016. (Data Kumulatif dari Tahun 1987 - Desb 2016) 

 Berdasarkan laporan KPA Kabupaten Jembrana, jumlah kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2016 

(berjumlah 37 kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2015 (berjumlah 69 

kasus). 

 

Tabel 09 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kabupaten Gianyar  

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 86 46 - 

2. 2011 16 94 - 

3. 2012 28 58 - 

4. 2013 112 44 - 

5. 2014 98 70 - 

6. 2015 102 75 - 
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7. 2016 258 27 - 

 Jumlah 

 

700 414 69 

(Data 

Komulatif)  

Sumber : KPA Kabupaten Gianyar, 2016. (Data Kumulatif dari Tahun 1987 - Desb. 2016) 

 Berdasarkan laporan KPA Kabupaten Gianyar, jumlah kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2016 

(berjumlah: 258 kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2011 (berjumlah: 94 

kasus). 

Tabel 10 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kabupaten Bangli  

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 7 38 - 

2. 2011 41 32 - 

3. 2012 102 36 - 

4. 2013 107 42 - 

5. 2014 117 55 - 

6. 2015 162 65 - 

7. 2016 220 76 - 

 Jumlah 

 

  296 

(Data komulatif) 

Sumber : KPA Kabupaten Bangli, 2016. (Data Kumulatif dari Tahun 1987 - Desb. 2016) 

 Berdasarkan laporan KPA Kabupaten Bangli, jumlah kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2016   

(berjumlah 220 kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2016 (berjumlah 76 

kasus). 

 

Tabel 11 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kabupaten Klungkung  

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 6 17 1 

2. 2011 24 29 1 

3. 2012 20 14 1 
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4. 2013 28 15 0 

5. 2014 33 5 1 

6. 2015 24 6 0 

7. 2016 12 3 0 

 Jumlah 

 

147 89 4 

Sumber : KPA Kabupaten Klungkung, 2016. (Data Kumulatif dari Th 1987 -  Desb 2016), 

 Berdasarkan laporan KPA Kabupaten Klungkung, jumlah kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2014 

(berjumlah 33 kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2011 (berjumlah 29 

kasus). 

  Tabel 12 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Kabupaten Karangasem  

No.  Tahun HIV Aids Mati 

1. 2010 24 84 - 

2. 2011 88 65 - 

3. 2012 129 98 - 

4. 2013 151 162 - 

5. 2014 186 224 - 

6. 2015 233 307 - 

7. 2016 264 343 - 

 Jumlah 

 

1.075 1.283 Tidak terekam 

Sumber : KPA Kabupaten Karangasem, 2016. (Data Kumulatif dari Th. 1987 - Desb. 2016) 

 Berdasarkan laporan KPA Kabupaten Karangasem, jumlah kumulatif kasus HIV yang 

dilaporkan sejak tahun 1987 sampai Desember 2016 yang terbanyak adalah tahun 2016 

(berjumlah: 264 kasus). Sedangkan kasus Aids yang terbanyak adalah tahun 2016 (berjumlah: 

343 kasus). 

  

Tabel 13 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di tingkat Kabupaten dan Kota Prov. Bali 

No. KABUPATEN/KOTA HIV Aids Mati 

1. Kota Denpasar 

 

3.202 2.816 6.018 
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2. Kabupaten Badung  1.389 1.062 2.451  

3. Kabupaten Tabanan 

 

445 526  971 

4. Kabupaten Singaraja 

 

1.633 706 2.339 

5. Kabupaten Jembrana 

 

288 511 799 

6. Kabupaten Gianyar 

 

689 412 1.101 

7. Kabupaten Bangli 

 

216 75 291 

8. Kabupaten Klungkung 

 

179 149 328 

9. Kabupaten Karangasem 

 

258 330 588 

  

JUMLAH  

 

 

8.526  

  

6.674  

 

15.200  

 Sumber : KPA Provinsi Bali, 2016. (Data Kuulatif dari Tahun 1987 - Desember 2016) 

 Berdasarkan laporan kumulatif dari Tahun 1987 s/d Desember 2016 dari seluruh 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, maka jumlah peringkat yang paling tinggi orang terinfeksi 

HIV/Aids di Provinsi Bali adalah: (1). Kota Denpasar: 6.018 kasus, (2). Kabupaten Badung: 

2.451 kasus, (3). Kabupaten Singaraja: 2.339 kasus, (4). Kabupaten Gianyar: 1.101 kasus, (5). 

Kabupaten Tabanan: 971 kasus, (6). Kabupaten Jembrana: 700 kasus, (7). Kabupaten 

Karangasem: 588 kasus, (8). Kabupaten Klungkung: 328 kasus, dan (9). Kabupaten Bangli: 291 

kasus.  Data kumulatif orang mati karena HIV (229 orang) dan Aids (423 orang). Jadi jumlah 

total kumulatif orang mati karena HIV/Aids di Provinsi Bali dari tahun 1987 - Desember 2016 

berjumlah : 652 orang.    

Jika dibuat dalam grafik 01, peningkatan itu tampak seperti di bawah ini  
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 Tabel  14 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV/Aids ditingkat Kabupaten dan Kota  

                   Provinsi Bali Menurut Usia dan Jenis Kelamin Kumulatif dari Tahun 1987 s/d  

                   Desember 2016. 

____________________________________________________________________________ 

Usia                            Aids                                           HIV                                Total      % Total   

 Laki - laki Perempuan    Total Laki - laki Perempuan   Total   

      < 1 52 39 91 29 21 50 141 0,9 

  1  -   4 114 75 189 97 80 177 366 2,3 

  5  -  14 22 26 48 37 14 51 99 0,6 

 15  - 19 39 60 99 80 142 222 321 2,0 

 20  - 29 1326 780 2106 2174 1744 3918 6024 38,0 

 30  - 39 1750 765 2515 1882 1221 3103 5618 35,5 

 40  - 49 731 284 1015 638 387 1025 2040 12,9 

 50  - 59 331 94 425 229 101 330 755 4,8 

     >  60. 87 32 119 55 24 79 198 1,3 

Tdk 

diketahui 

146 59 205 40 32 72 277 1,7 

 

  Total 

 

4.598 

 

2.214 

 

6.812 

 

5.261 

 

3.766 

 

9.027 

 

15.839 

 

100,0 

Sumber : KPA Provinsi Bali, 2016. 
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 Pola Penularan HIV berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin ditingkat Kabupaten 

dan Kota Provinsi Bali dari tahun 1987 s/d 2016 adalah: Infeksi HIV paling banyak terjadi pada 

kelompok Usia Produktif 20 - 29 tahun, dimana Laki-laki 2.174 dan Perempuan 1.744. Diikuti 

oleh kelompok Usia 30 - 39 tahun, dimana Laki-laki 1.882 dan Perempuan 1.221 Infeksi Aids 

paling banyak terjadi pada kelompok Usia 30 - 39 tahun, dimana Laki-laki 1.750 dan perempuan 

765. Diikuti kelompok usia 20 - 29 tahun, dimana Laki-laki 1.326 dan Perempuan 780. 

Presentase HIV/Aids yang paling tinggi pada kelompok usia produktif 20 - 29 tahun (38,0 %). 

Diikuti kelompok usia produktif 30-39 tahun (35,5 %). Sedangkan kelompok usia 40-49 tahun 

(12,9 %). 

 

Tabel 15 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV/Aids di tingkat Kabupaten dan Kota  

                   Provinsi Bali dalam 7 Tahun Terakhir menurut Jenis Kelamin 

No. Tahun Jenis Kelamin HIV  /  Aids 

1 2010 L 

P 

645 

357 

2 2011 L 

P 

805 

466 

3 2012 L 

P 

824 

648 

4 2013 L 

P 

876 

610 

5 2014 L 

P 

1.318 

903 

6 

 

2015 

 

L 

P 

1.513 

1.016                   

7 2016 L 

P 

1.094 

700 

Sumber : KPA Provinsi Bali. 2016. 

 

Jika dibuat dalam grafik 02, menurut Jenis Kelamin dalam 7 Tahun Terakhir itu tampak 

seperti di bawah ini : 
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Pola Penularan HIV berdasarkan Jenis Kelamin memiliki pola yang hampir sama dalam 7 tahun 

terakhir, yaitu: lebih banyak terjadi pada kelompok Laki-laki dibandingkan dengan kelompok 

Perempuan. Persentase Kumulatif HIV/Aids yang dilaporkan menurut Jenis Kelamin sejak tahun 

1987 sampai Desember 2016, yaitu: Laki-laki = 70, 75 % ; Perempuan =  47 %.  

  

Tabel 16 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV/Aids yang dilaporkan ditingkat Kabupaten  

                  dan Kota Provinsi Bali Menurut Jenis Pekerjaan kumulatif dari Tahun 1987  

                  sampai dengan Desember 2016. 

 

No. Jenis Pekerjaan HIV  /  Aids. 

1 Turis 17 

2 Pengusaha/Perhotelan/Villa 84 

3 Manager/ Eksekutif 3 

4 Tenaga Profesional Medis 25 

5 Seniman/Artis/Aktor/Pengrajin 116 

6 Pelaut/ ABK 25 

7 Tenaga Profesional non Medis 80 

8 Narapidana/ Napi 180 

9 PNS/TNI/POLRI/Guru/Honorer 431 

10 Pelajar/Mahasiswa 152 

11 Buruh Kasar 1.065 

12 Petani/Peternak/Nelayan 594 

13 Bekerja (sopir, satpam, salon/spa, travel, proyek, dll.) 1.564 

14. Tidak Bekerja 2.184 

15. Tenaga non Profesional (Karyawan) 5.032 

16. Wiraswasta/ Usaha Sendiri 1.297 

17. Ibu Rumah Tangga (IRT) 1.936 

18. Penjaja Seks (PSK & WPS) 1.193 

19. Pensiunan 11 

20. Tidak Diketahui 836 
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  JUMLAH  16.825 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2016. 

 

 Menurut Jenis Pekerjaan, penderita HIV/Aids di tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi 

Bali paling banyak berasal dari kelompok (1) Karyawan, (2) Tidak Bekerja, (3) Bekerja,  (4) 

Wiraswasta (Usaha sendiri), (5) PSK/WPS (Waria Pekerja Seks), dan (6) Buruh Kasar.  

Jika dibuat dalam grafik 03, menurut Jenis Pekerjaan seperti di bawah ini :  

 

Tabel 17 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV/Aids ditingkat Kabupaten dan Kota  

                 Provinsi Bali menurut kelompok Resiko dan Jenis Kelamin, kumulatif dari  

                 Tahun 1987 s/d Desember 2016. 

______________________________________________________________________________ 
Perkiraan                              Aids                                                        HIV                                Total          % Total 

Faktor Resiko 

 Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total   

Biseksual 25 0 25 31 1 32 57 0.4 

Heteroseksual 3.639 2.028 5.667 3.087 3.551 6.638 12.305 77,7 

Homoseksual 258 8 266 1.479 10 1.489 1.755 11,1 

IDU 410 29 439 375 30 405 844 5,3 

Perinatal 159 119 278 116 88 204 482 3,0 

Tatto 5 0 5 4 1 5 10 0,1 

Tidak 

diketahui 

102 30 132 169 85 254 386 2,4 

Total 

 

4.598 2.214 6.812 5.261 3.766 9.027 15.839 100.0 

Sumber : KPA Provinsi Bali, 2016. 
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 Berdasarkan kelompok beresiko, kasus Aids di Indonesia paling banyak terjadi pada 

kelompok Heteroseksual, dimana Laki-laki 3.639 kasus dan Perempuan 2.028 kasus. Diikuti 

pengguna Narkoba atau IDU, dimana Laki-laki 410 kasus dan Perempuan 29 kasus, dan 

Homoseksual, dimana Laki-laki 258 kasus dan Perempuan 8 kasus. Sedangkan kasus HIV yang 

paling banyak terjadi pada kelompok Heteroseksual, dimana Laki-laki 3.087 kasus dan 

Perempuan 3.551 kasus. Diikuti kelompok Homoseksual, dimana Laki-laki 1.479 kasus dan 

Perempuan 10 kasus dan kelompok pengguna Narkoba atau IDU, dimana Laki-laki 375 kasus 

dan Perempuan 30 kasus. Presentasi HIV/Aids menurut kelompok Resiko yang paling tinggi 

pada kelompok Heteroseksual yang berjumlah 12. 305 kasus (77,7 %) dan diikuti kelompok 

Homoseksual berjumlah 1.755 (11,1 %) dan kelompok pengguna Narkoba atau IDU berjumlah 

844 kasus (5,3 %).  

Jika dibuat dalam grafik 04, menurut Kelompok Resiko di Bali, seperti di bawah ini :  

  

 

 

 

2.  Untuk mendapatkan data yang komprehensif bagi masyarakat yang terjankit    

      HIV/Aids berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan ditingkat Nasional.  

 

    Tabel 18 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Tk. Nasional dalam 7 Tahun Terakhir 
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No.  Tahun HIV  Aids Mati 

1. 2010 21. 591 7.470 1.436 

2. 2011 21. 031 8. 279 1.420 

3. 2012 21. 511 10.862 2.131 

4. 2013 29.037 11.741 1.579 

 5. 2014 32.711 7. 963 996 

6. 2015 30. 935 7. 185 765 

7. 2016 41. 250 7.491 347 

 JUMLAH 232. 323 86. 780 14. 234 

Sumber: Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 1987 dan Desember 2016. 

 

Jika dibuat dalam grafik 05, data orang terinfeksi HIV/Aids tingkat Nasional dalam 7 

Tahun Terakhir, seperti di bawah ini :  

  

Jumlah HIV Tertinggi, yaitu: DKI Jakarta (45.355); Jawa Timur (31.429); Papua (24.725); Jawa 

Barat (18.727) dan ; Jawa Tengah (16.867). 

Sedangkan jumlah Aids Tertinggi, yaitu: Jawa Timur (16.911); Papua (13.398); DKI Jakarta 

(8.648); Bali (6.803); Jawa Tengah (6.444); Jawa Barat (5.251); Sumatra Utara (3.897); 

Kalimantan Barat (2.567); Sulawesi Selatan (2.812) dan ; NTT (1.954). 

Angka Kematian (CFR) Aids menurun dari 1,16 % pada tahun 2015 menjadi 1,11 % pada bulan 

Desember 2016.  
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Tabel 19 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids dari 33 Provinsi di Indonesia 

No PROVINSI HIV AIDS 

1 DKI Jakarta 32. 782  7. 477  

2 Jawa Timur 19. 249 8. 976 

3 Papua 16.051 10.184  

4 Jawa Barat  13. 507  4. 191  

5 Bali  9. 637  4.261  

6 Sumatra Utara  9. 219 1. 573  

7 Jawa Tengah  9. 032  3. 767  

8 Kalimantan Barat 4. 574 1. 699 

9 Kepulauan Riau 4. 555 382 

10 Sulawesi Selatan 4. 314 1. 703 

11 Banten 3. 642 1. 042 

12 Papua Barat  2. 714 1. 734  

13 DI Yogyakarta 2. 611 916 

14 Kalimantan Timur 2. 541 332 

15 Sulawesi Utara 2.312 798 

16 Riau 2. 050 1. 104 

17 NTT 1. 751 496 

18 Sumatra Selatan 1. 652 409 

19 Maluku 1. 456 527 

20 Sumatra Barat 1. 136 952 

21 Lampung 1. 090 423 

22 NTB 812 490 

23 Jambi 751 458 

24 Kalimantan Selatan 526 364 

25 Bangka Belitung 510 319 

26 Sulawesi Tengah 404 257 

27 Sulawesi Tenggara 330 266 

28 Bengkulu 308 160 
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29 Kalimantan Tengah 253 107 

30 Maluku Utara 247 165 

31 NAD 162 193 

32 Gorontalo 68 68 

33 Sulawesi Barat 39 6 

 JUMLAH 150. 285 55. 799 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2014. (Data dari tgl 1 Januari 1987 sampai dengan  30 

September 2014) 

 

Jika dibuat dalam grafik 06, data orang terinfeksi HIV/Aids dari 33 Provinsi di Indonesia, 

seperti di bawah ini : 

  

Sepuluh Provinsi yang melaporkan jumlah HIV Terbanyak (April - Juni 2016), menurut Ditjen 

Kementerian Kesehatan RI, yaitu : 

 

No. Provinsi HIV 

1 DKI Jakarta 41. 891 

2 Jawa Timur 27. 575 

3 Papua 22. 429 

4 Jawa Barat 20. 008 

5 Jawa Tengah 14. 690 

6 Bali 13. 364 

7 Sumatra Utara 11. 949 

8 Banten 4. 995 

HIV
DKI
Jatim
Papua
Jabar
Bali
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9 Kalimantan Timur 3. 825 

10 Riau 3. 300 

 

 Jika dibuat dalam grafik 07, Sepuluh Provinsi jumlah HIV terbanyak, spt di bawah ini : 

   

Sepuluh Provinsi yang melaporkan jumlah Aids Terbanyak (April - Juni 2016), menurut Ditjen 

Kementerian Kesehatan RI, Yaitu : 

No. Provinsi Aids 

1 Provinsi Papua 41. 691 

2 Papua Barat 21. 646 

3 Bali 14. 922 

4 DKI Jakarta 6. 588 

5 Kepulauan Riau 5. 291 

6 Kalimantan Barat 4. 747 

7 Sulawesi Utara 4. 272 

8 Maluku Utara 3. 672 

9 Jawa Timur 3. 379 

10 Yogjakarta 3. 254 

 Jika dibuat dalam grafik 08, Sepuluh Provinsi jumlah Aids terbanyak, spt di bawah ini : 
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Tabel  20 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV ditingkat Nasional Menurut Usia  

                   (Kelompok Umur) dalam 7 Tahun Terakhir.  

 

No.           TAHUN USIA HIV 

1 2010 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

390 

405 

827 

3. 480 

15. 648 

841 

2 2011 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

547 

242 

683 

3. 113 

15. 490 

956  

3 2012 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

541 

208 

697 

2. 964 

15. 133 

1. 968 

4 2013 < 4 759 

0
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30000
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Aids
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5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

316 

1. 058 

4. 493 

20. 976 

1. 435 

5 2014 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

1. 030 

358 

1. 101 

4. 894 

23. 512 

1. 816 

 6 2015 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

795.  

338 

1. 119 

4. 871 

21. 810 

2. 002 

7 2016 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

382 

200 

603 

2. 969 

12. 537 

1. 156 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2016. 

Jika dibuat dlm grafik 09, menurut kelompok Umur dlm 7 Th Terakhir, spt dibawah ini : 
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Pola Penularan HIV berdasarkan Kelompok Umur/Usia ditingkat Nasional dalam 7 tahun 

terakhir tidak banyak berubah. Infeksi HIV paling banyak terjadi pada kelompok Usia Produktif 

25 - 49 tahun, diikuti oleh kelompok Usia 20 - 24 Tahun. Persentase kumulatif Aids yang 

Dilaporkan menurut kelompok Usia terbanyak pada kelompok usia 20 - 29 tahun (32,9 %), 

diikuti kelompok usia 30 - 39 tahun (28,5 %), dan usia 40 - 49 tahun (10,7 %).  

 

Tabel 21 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV di tingkat Nasional menurut Jenis Kelamin 

 

No. Tahun Jenis Kelamin HIV % Jumlah  

1. 2010 L 

P 

13. 231 

8.360 

61,3 % 

38,7 % 

21. 591 

2. 2011 L 

P 

11.766 

9.265 

55,9 % 

44,1 % 

21. 031 

3. 2012 L 

P 

12. 193 

9. 318 

56,7 % 

43,3 % 

21. 511 

4. 2013 L 

P 

16. 758 

12. 279 

57,7 % 

42,3 % 

29. 037 

5. 2014 L 

P 

19. 244 

13. 467 

58,8 % 

41,2 % 

32. 711 

6. 2015 L 18. 362 59,4 % 30. 935 
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P 12. 573 40,6 % 

7. 2016 L 

P 

10. 974 

6. 873 

61,5 % 

38,5 % 

17. 847 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI. (April - Juni 2016). 

  

Jika dibuat dalam grafik 10, jumlah orang terinfeksi HIV tingkat Nasional menurut Jenis 

Kelamin, seperti di bawah ini :  

  

Jika dibuat dalam grafik 11, jumlah orang terinfeksi HIV tingkat Nasional menurut Jenis 

Kelamin, dalam persentase seperti di bawah ini : 

  

Pola Penularan HIV berdasarkan Jenis Kelamin memiliki pola yang hampir sama dalam 7 tahun 

terakhir, yaitu: lebih banyak terjadi pada kelompok Laki-laki dibandingkan dengan kelompok 
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Perempuan. Persentase Kumulatif Aids yang Dilaporkan menurut Jenis Kelamin sejak tahun 

1987 sampai September 2014, yaitu: Laki-laki = 54 %; Perempuan = 29 % ; dan Tidak 

melaporkan Jenis kelamin = 17 %. 

 

Tabel 22 : Data Jumlah Orang Terinfeksi Aids yang dilaporkan ditingkat Nasional   

                 Menurut Jenis Pekerjaan sejak tahu 1987 sampai dengan Juni 2016. 

 

No. Jenis Pekerjaan Aids. 

1 Turis 8 

2 Pramugara/ Pilot 9 

3 Manager/Eksekutif 37 

4 Tenaga Profesional Medis 148 

5 Seniman/Artis/Aktor/Pengrajin 304 

6 Pelaut 295 

7 Tenaga Profesional Non-Medis 543 

8 Narapidana (Napi) 433 

9 Anggota ABRI/Polisi 607 

10 Supir 1. 855 

11 Anak Sekolah/Mahasiswa 1. 872 

12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. 938 

13 Penjaja Seks (PSK) 2. 818 

14 Buruh Kasar 3. 606 

15 Petani/Peternak/Nelayan 3. 923 

16 Tenaga Non-Profesional (Karyawan) 10. 488 

17 Wiraswasta/Usaha Sendiri 10. 565 

18 Ibu Rumah Tangga 11. 655 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2016. 

 

Jika dibuat dalam grafik 12, jumlah orang terinfeksi Aids tingkat Nasional menurut Jenis 

Pekerjaan, seperti di bawah ini : 
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Menurut Jenis Pekerjaan, penderita Aids di Indonesia paling banyak berasal dari kelompok Ibu 

Rumah Tangga dan diikuti kelompok Wiraswasta/Usaha Sendiri, dan Tenaga Non-profesional 

(Karyawan).  

 

Tabel 23 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV ditingkat Nasional berdasarkan Faktor   

                 Resiko dalam 7 Tahun Terakhir. 

 

No. Tahun Faktor Resiko HIV 

1 2010 Heteroseksual 

Penasun  

LSL 

Lain-lain 

6. 623 

2. 780 

506 

4. 362 

 

2 2011 Heteroseksual 

Penasun  

LSL 

Lain-lain 

10. 668 

3. 299 

1. 040 

6. 549 

 

 

3 2012 Heteroseksual 

Penasun  

LSL 

Lain-lain 

10. 825 

2. 461 

1. 514 

6. 903  

4 2013 Heteroseksual 

Penasun  

LSL 

Lain-lain 

14. 793 

2. 675 

3. 287 

8. 499 
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5 2014 Heteroseksual 

Penasun  

LSL 

Lain-lain 

12. 511 

1. 794 

3. 858 

6. 075  

6 2015 Heteroseksual 

Penasun  

LSL 

Lain-lain 

9. 873 

802 

4. 241 

4. 677 

7 2016 Heteroseksual 

Penasun  

LSL 

Lain-lain 

4. 672 

360 

3. 604 

2. 448 

 Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2016. 

 

Jika dibuat dalam grafik 13, jumlah orang terinfeksi HIV tingkat Nasional berdasarkan 

faktor Resiko dalam 7 Tahun terakhir, seperti di bawah ini : 

 

Berdasarkan kelompok beresiko, kasus Aids di Indonesia paling banyak terjadi pada kelompok 

Heteroseksual (39 %), diikuti pengguna Narkoba atau IDU (3 %), dan Homoseksual atau LSL 

(37 %). Faktor Resiko tidak diketahui sebesar 20 %.     

 

Jika dibuat dalam grafik 14, jumlah orang terinfeksi HIV tingkat Nasional berdasarkan 

faktor Resiko dalam Persentase 7 Tahun terakhir, seperti di bawah ini : 
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3. Untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang tingkat pertumbuhan orang    

    dengan  HIV/Aids atau Odha dimana setiap tahun semakin meningkat. 

     

        Tabel 24 : Tingkat Pertumbuhan Orang terinfeksi HIV/Aids dalam 7 Tahun Terakhir  

                          di Provinsi Bali. 

No.  Tahun HIV  Aids Mati 

1. 2010 402 516 84 

2. 2011 685 542 44 

3. 2012 761 684 27 

4. 2013 801 654 31 

 5. 2014 1.348 820 53 

6. 2015 1.562 930 37 

7. 2016 1.039 734 21 

 JUMLAH 

 

6.598 4.880 297 

Sumber : KPA Provinsi Bali, 2016. 

 

 Tingkat pertumbuhan orang terinfeksi HIV/Aids dalam 7 Tahun terakhir ditingkat 

Kabupaten dan Kota Provinsi Bali tidak banyak berubah. Infeksi HIV paling banyak terjadi pada 

pada tahun  2014 dan tahun 2015 Persentase kumulatif Aids yang dilaporkan meningkat pada 

tahun 2014 dan tahun 2015. 

 

Jika dibuat dalam grafik 15, peningkatan itu tampak seperti di bawah ini 
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4.   Perlu adanya kesediaan model layanan konseling yang komprehensif kepada  

      masyarakat bagi yang belum terjangkit HIV/Aids agar tumbuh kesadaran tidak  

      melakukan perbuatan beresiko.  

 

 Penularan dan penyebaran virus HIV/Aids sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, 

oleh karena itu penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku tersebut. Kasus HIV/Aids banyak ditemukan pada kelompok perilaku beresiko tinggi 

yang dimarginalkan seperti Perempuan Pekerja Seks (PSK), Laki-laki Pekerja Seks (LSK), 

Hubungan sesama jenis Homoseksual (LSL), dan Lesbi (PSP), Waria dan sebagainya, maka 

program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids memerlukan pertimbangan 

keagamaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat yang berlaku disamping pertimbangan 

kesehatan. Perlu adanya kesediaan model layanan konseling yang komprehensif kepada 

masyarakat bagi yang belum terjangkit HIV/Aids agar tumbuh kesadaran tidak melakukan 

perbuatan beresiko melalui program-program pencegahan HIV/Aids yang efektif dan memiliki 

jangkauan layanan yang semakin luas dan program-program pengobatan, perawatan dan 

dukungan yang komprehensif bagi Odha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

 Model layanan profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis disusun 

berdasarkan temuan penelitian. Adapun unsur-unsur dari model ini meliputi: (1) Rasional, (2) 

Kebutuhan terhadap layanan konseling komprehensif, (3) Tujuan dan Urgensi penelitian, (4) 

Kinerja profesi konselor, dan (5) Mengembangkan model layanan profesional konseling 

HIV/Aids berbasis Front-End Analysis, yaitu terdiri dari: tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan 
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layanan konseling, Evaluasi hasil perlakuan, Hasil, dan Peranan Guru Pembimbing atau 

Konselor.  

  Adapun model layanan profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 02: Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids 

Berbasis Front-End Analysis  
  

1. Rasional 
2. Kebutuhan terhadap Layanan Konseling 

Komprehensif 
3. Tujuan dan Urgensi Penelitian 
4. Kinerja Profesi Konselor 
5. Pengembangan Model Layanan Profesional 

Konseling HIV/Aids Berbasis  
      Front-End Analysis. 

                        2. Melaksanakan 

               

      1.  Merencanakan 
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Logika (Expert  
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Layanan 
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 Model Kinerja 
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                        4.   Hasil :  

 Peningkatan Layanan Konseling  Yang 

Komprehensif dan Kinerja Guru    

Pembimbing (Konselor) serta Peningkatan  

Respon dan Unjuk Kerja Klien 

          3.  Validasi Pakar dan         

Penyempurnaan Konsep dan        

Rancangan 

  5. Peranan Guru Pembimbing      

(Konselor): Feer-Counseling   dan 

Individual-Counseling. 
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BAB. IV 

PEDOMAN PELAKSANA MODEL LAYANAN PROFESIONAL 

KONSELING HIV/AIDS BERBASIS FRONT-END ANALYSIS 

 

 

 
A. Pendahuluan      

1.  Pengertian Konseling HIV/Aids  

    Konseling merupakan salah satu proses yang harus dilakukan sebelum seseorang 

memutuskan untuk tes anti HIV. Pengertian konseling adalah hubungan kerjasama yang 

bersifat menolong antara Konselor dan Klien yang bersepakat untuk: (a) bekerjasama dalam 

upaya menolong klien agar dapat menguasai permasalahan dalam hidupnya, (b) 

berkomunikasi untuk membantu mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah klien, (c) 

terlibat dalam proses menyediakan pengetahuan keterampilan dan akses terhadap sumber 

masalah, (d) membantu klien untuk mengubah perilaku dan sikap yang negatif terhadap 

masalahnya sehingga klien dapat mengatasi kecemasan dan stress akibat dari dampak sosial 

masyarakat dan juga dapat memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap 

permasalahan yang dihadapinya.  

   Konseling HIV/Aids adalah konseling yang secara khusus memberikan perhatian 

terhadap permasalahan yang berkaitan dengan infeksi terhadap virus HIV/Aids, baik 

terhadap orang dengan HIV/Aids atau Odha, maupun terhadap lingkungan yang terpengaruh. 

Tujuan dari Konseling HIV/Aids adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang 

terinfeksi HIV/Aids dan adanya dukungan sosial dan psikologis kepada Odha dan 

keluarganya sehingga dapat mencegah dan penularan infeksi virus HIV/Aids. 

 Konseling HIV/Aids biasanya dilakukan sebanyak dua kali dalam melakukan uji Tes 

HIV, yaitu: sebelum tes (Pra-test) dan sesudah tes (Pasca-test) HIV/Aids. Selama proses 

konseling berlangsung biasanya ada beberapa topik yang akan dibicarakan, yaitu: (a) 

mengidentifikasi perilaku yang beresiko tertular HIV/Aids, (b) membantu membuat 

keputusan untuk mengubah perilaku itu dan mengantikan perilaku-perilaku yang beresiko 

lebih rendah/aman dan mempertahankan perilaku tersebut, dan (c) membantu menyadarkan 

klien untuk mengambil keputusan sendiri melakukan uji tes HIV/Aids dengan membuat 
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suatu pernyataan persetujuan (Imformed Consent) tampa paksaan dan bersifat rahasia 

(Confidentiality). 

  Menurut Kurniawan Rachmadi, 2010 (Supervisor Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian 

UPT HIV RSCM), yaitu: Apabila klien memutuskan untuk memeriksakan diri, maka ia perlu 

disiapkan untuk menghadapi hasil yang akan diterimanya. Ada tiga kemungkinan hasil yang 

akan terjadi, yaitu sebagai berikut:  

a). Hasil Tes Negatif dan bukan dalam periode Jendela. 

 Jelaskan bahwa ini bukan berarti bebas dari HIV seumur hidup hingga bebas 

melakukan apapun. 

 Andaikata ada perilaku berisiko tinggi, maka perlu mengubah perilaku tersebut, 

menjadi lebih aman dan dipertahankan seumur hidup yang sesuai dengan pilihan A 

(Abstinence), pilihan B (Be Faitful), dan pilihan C (Condom) atau kombinasi demi 

pencegahan HIV.  

b). Hasil Tes Negatif dalam periode Jendela  

 Perlu mengulangi tes untuk tiga bulan kemudian, untuk kepastian status infeksi virus 

HIV-nya. 

 Sudah harus mengubah perilaku beresiko tinggi, yang sesuai dengan pilihan A, B, C 

atau kombinasinya. 

c). Hasil Tes Positif 

 Perhatikan reaksi klien saat menerima hasil tes, konselor perlu berempati. 

 Jelaskan hasil yang positif, bukan berarti fatal atau mati. 

 Memberikan suatu rujukan untuk dukungan dan pengobatan. 

 Memberikan suatu jaminan kerahasiaan klien yang terinfeksi virus HIV. 

 Menyadarkan klien untuk memberitahukan kepada pasangan hidupnya. 

 Mengubah perilaku beresiko tinggi berdasarkan pilihan A, B, C atau kombinasinya.  

      

   Untuk meningkatkan cakupan program dukungan, perawatan dan pengobatan  terinfeksi 

HIV/Aids, pemerintah telah mensosialisaikan kebijakan baru "Provider Initiative Test and 

Counseling" (PITC). Diharapkan dengan informasi dan anjuran dari petugas kesehatan 

kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri semakin meningkat sehingga diharapkan 

secara langsung maupun tidak langsung akan terdeteksi lebih awal. Bila seseorang terdeteksi 
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lebih awal, maka kita bisa mencegah kematian dan juga tidak perlu mengalami infeksi 

oportunistik. Terlebih lagi perubahan kebijakan ini, akan mendukung kebijakan Access for 

All yang dikeluarkan oleh WHO. Semoga dengan semakin ditingkatkannya sarana dan 

fasilitas yang ada, unit pelayanan terpadu HIV/Aids di seluruh Rumah Sakit dan Poliklinik 

Pemerintah dan Swasta di Indonesia, maka akan dapat menurunkan angka orang yang 

terinfeksi virus HIV positif dimana setiap tahun terus mengalami suatu peningkatan yang 

sangat tragis diseluruh provinsi di Indonesia.      

    2. Tujuan Pelaksanaan Layanan Profesional Konseling HIV/Aids   

Tujuan dari Konseling HIV/Aids adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang 

terinfeksi HIV/Aids dan adanya dukungan sosial dan psikologis kepada Odha dan 

keluarganya sehingga dapat mencegah dan penularan infeksi virus HIV/Aids. Berdasarkan 

perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan pelaksanaan layanan profesional 

konseling HIV/Aids adalah untuk mengembangkan Model Layanan Profesional Konseling 

HIV/Aids di Provinsi Bali Berbasis Front-end Analysis dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 Pertama, tujuan jangka pendek. Diharapkan setelah pelaksanaan layanan profesional 

konseling HIV/Aids yang dikembangkan dalam penelitian ini, orang yang terinfeksi HIV positif 

dapat memecahkan permasalahannya agar tidak mengalami stress dan tekanan mental akibat dari 

perlakuan deskriminasi sosial di masyarakat. Program-program pencegahan dan penanggulangan 

HIV/Aids memerlukan pertimbangan keagamaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat 

yang berlaku disamping pertimbangan kesehatan. Penularan dan penyebaran virus HIV/Aids 

sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, oleh karena itu penanggulangan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Perlu adanya 

kesediaan model layanan konseling yang komprehensif kepada masyarakat bagi yang belum 

terjangkit HIV/Aids agar tumbuh kesadaran tidak melakukan perbuatan beresiko melalui 

program-program pencegahan HIV/Aids yang efektif dan memiliki jangkauan layanan yang 

semakin luas dan program-program pengobatan, perawatan dan dukungan yang komprehensif 

bagi Odha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Orang yang terinfeksi HIV dapat saling 

bertukar informasi dan pengalamannya dengan didampingi oleh konselor yang ahli HIV/Aids 

untuk menemukan solusi yang tepat untuk tetap berobat agar jumlah CD4 tetap berada di zona 

yang aman. Konselor memiliki peran yang sangat penting mengubah pesan pencegahan untuk 

memfokuskan pada orang yang menderita HIV positif – orang yang tahu lebih baik dari pada 
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siap-pun betapa penting mencegah penularan dan mereka harus memikul tanggungjawab paling 

besar untuk tidak menyebarkan infeksi HIV ini kepada siapa-pun.  

Kedua, tujuan jangka menengah. Setelah menerima perlakuan dengan model ini 

diharapkan orang yang terinfeksi HIV positif untuk bisa memastikan Anda tidak pernah menulari 

siapa-pun, termasuk pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri saya” adalah 

kata-kata yang seharusnya menjadi pegangan klien (Odha). Tentu saja, orang dewasa yang HIV 

negatif harus waspada mengenai risikonya dan harus melindungi diri sendiri juga.  Merupakan 

kewajiban moral pasangan yang positif HIV untuk tidak bekerja sama dengan tingkah laku 

merusak diri seperti itu, untuk memastikan bahwa HIV mereka tidak pernah menyebar. “Setiap 

orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri” bukan falsafah yang memajukan dunia yang kita 

inginkan. Kita hidup bermasyarakat dan harus saling mengawasi. Mengembangkan dan 

meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, sekolah/kampus, sektor swasta dan dunia 

usaha, organisasi profesi, dan mitra internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan 

respon nasional terhadap pencegahan HIV/Aids.   

      Ketiga, tujuan jangka panjang. Perlakuan model layanan profesional konseling 

HIV/Aids ini berupaya membantu  orang yang menderita Aids (ingat setiap orang yang 

menderita Aids pasti terinfeksi HIV, namun tidak semua orang dengan infeksi HIV menderita 

Aids). Diharapkan orang yang terinfeksi Aids dapat diberikan pengarahan awal (advance 

directives) yang berbicara mengenai kematian dan prosesnya dan membantu klien untuk 

membuat keputusan di akhir kehidupannya. Menganjurkan kepada klien, teman-teman, dan 

anggota keluarganya untuk membuat rencana dan mendiskusikan keinginan klien mengenai 

kematian dan prosesnya dengan orang-orang yang penting bagi klien. Waktu yang paling baik 

untuk memikirkan hal ini dalam proses konseling adalah ketika klien sedang sehat dan tidak 

mempunyai rencana dalam waktu dekat untuk meninggalkan dunia ini.  

3.  Primsip-primsip Pokok Layanan Profesional Konseling HIV/Aids berbasis Front-  

      end Analysis.  

Berdasarkan beberapa kemungkinan dan pertimbangan Proses layanan profesional Konseling 

HIV/Aids, maka primsip-primsip pokok layanan profesional Konseling HIV/Aids berbasis 

Front-End Analysis, yaitu sebagai berikut:   

 

a. Pembukaan (pembentukan kelompok): merupakan tahap yg paling critical, artinya 
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keberhasilan pada tahap pembukaan akan menentukan tahap penanganan dan tahap 

penutupan kelompok., bahkan akan menentukan tercapai tidaknya tujuan layanan 

profesional konseling HIV/Aids. 

         Tabel 02: Penentuan Tujuan dan Kegiatan Layanan Profesional Konseling HIV/Aids  

TUJUAN KEGIATAN 

 

1. Klien (odha) memahami tujuan, 

manfaat dan peranannya di dalam 

layanan konseling HIV/Aids;  

2. Tumbuhnya minat klien untuk 

mengikuti kegiatan kelompok; 

3. Tumbuhnya suasana saling menge-

nal  dan  saling memberi respon yang 

dibutuhkan oleh klien  

4. Terumuskannya  tujuan  bersama 

yang kurang dicapai 

5. Disepakatinya sesi pertemuan 

berikutnya 

1. Menciptakan suasana saling 

mengenal, hangat dan rileks; 

2. Memberi penjelasan singkat tentang 

tujuan, manfaat dan peranan klien 

(odha) dan konselor di dalam   

konseling HIV/Aids;  

3. Menjelaskan aturan kelompok dan 

mendorong anggota untuk   berpe-

ran dalam kegiatan kelompok; 

4. Memotivasi klien (odha) untuk 

saling mengungkapkan diri secara 

terbuka; 

5. Mendorong setiap  klien (odha) 

untuk mengungkapkan ha-rapannya 

dan membantu merumuskan tujuan 

bersa-ma; 

6. Mereviu hasil yang dicapai dan 

menentukan agenda pertemuan 

selanjutnya.  

            

b. Penanganan (Tahap Inti): Tahap penanganan (working) merupakan kegiatan inti,  

karena terkait langsung dengan upaya-upaya perubahan sikap  dan  perilaku yang 

beresiko tertular HIV/Aids untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada 

tahap pembukaan. Pada tahap ini konselor membantu membuat keputusan untuk 

mengubah perilaku itu dan mengantikan perilaku-perilaku yang beresiko lebih 

rendah/aman dan mempertahankan perilaku tersebut, membantu menyadarkan 

klien untuk mengambil keputusan sendiri melakukan uji tes HIV/Aids dengan 

membuat suatu pernyataan persetujuan (Imformed Consent) tampa paksaan dan 
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bersifat rahasia (Confidentiality). dan memberikan motivasi, penguatan serta 

penilaian keberhasilan mereka. 

       Tabel 03:Tahap Penanganan Masalah dalam Layanan Profesional Konseling HIV/Aids 

TUJUAN KEGIATAN 

1. Terungkapnya masalah atau 

topik yang  relevan dengan 

kebutuhan  klien (odha). 

2. Terbahasnya topik/masalah  

secara mendalam /tuntas sesuai 

dengan kesepakatan kelompok; 

3. Keterlibatan  aktif (pikiran dan 

perasaan) seluruh klien (odha) 

dalam pembahasan/ 

Pemecahan masalah; 

4. Disepakatinya sesi pertemuan 

berikutnya 

1. Mendorong tiap klien (odha) untuk 

mengungkapkan masalahnya/topik 

yang perlu dibahas 

2. Menetapkan topik/masalah  yang akan 

ditangani  sesuai dengan tujuan 

bersama; 

3. Mendorong setiap klien untuk terlibat 

aktif saling membantu 

4. Kegiatan selingan yang bersifat 

menyenangkan mungkin perlu 

diadakan; 

5. Mereviu hasil yang dicapai dan 

menetapkan pertemuan selan-jutnya. 

 

 

             c. Penutupan: Jika konselor sudah melihat adanya indikator  keberhasilan yang cukup   

                 berarti  mengenai keberhasilan tahap penanganan terutama pemahaman klien terhadap   

                 masalah/topik tertentu, atau berupa perubahan sikap dan perilaku berisiko tertular  

                 HIV/Aids dan membuat keputusan untuk mengubah perilaku berisiko yang lebih  

                 rendah atau aman, maka tahap pengakhiran  atau  penutupan  harus dilakukan dengan  

                 tujuan  dan kegiatan sebagai berikut:  

       Tabel 04 : Tujuan Penutupan dalam Layanan Profesional Konseling HIV/Aids 

TUJUAN KEGIATAN 

1. Klien (odha) mengungkapkan 

kesan-kesan tentang kegiatan 

kelompok; 

2. Klien (odha) mengungkapkan 

1. Mengungkap kesan dan 

keberhasilan yang dicapai oleh 

setiap klien (odha); 

2. Merangkum  proses dan hasil yang 



103 
 

keberhasilan (pemahaman atau 

pemecahan masalah)  yang 

dicapainya; 

3. Terumuskannya rencana kegiatan 

lebih lanjut; 

4. Suasana hubungan yang baik antar 

klien (odha) tetap terpelihara 

sekalipun kegi-atan hampir 

diakhiri. 

 

dicapai; 

3. Mengungkapkan kegiatan lanjutan 

yang penting bagi klien (odha); 

4. Menyatakan bahwa kegiat-an akan 

segera berakhir; 

5. Menyampaikan pesan dan 

harapannya kepada klien (odha). 

d. Tindak Lanjut : Kegiatan ini disamping bertujuan  untuk melihat dan  

          memonitor perubahan perilaku yang berisiko tertular HIV/Aids dan keputusan   

          yang telah disepakati klien dan memberikan suatu rujukan untuk dukungan dan   

          pengobatan Antiretroviral (ARV) serta memberikan suatu jaminan kerahasiaan   

          klien yang terinfeksi virus HIV melalui teknik kelompok, juga untuk    

          memberikan bantuan konseling individual yang dipandang perlu menyadarkan   

          klien untuk memberitahukan kepada pasangan hidupnya.  

  

  4.  Strategi Penangulangan dan Pencegahan HIV/Aids 

  Ada tiga strategi upaya penanggulangan dan pencegahan penularan HIV/Aids 

sebagaimana disampaikan pada Konfrensi Internasioanal Aids Mexico pada Agustus 2008 dan 

Kongres sedunia Ilmu Penyakit Dalam di Buenos Aires pada September 2008 (Pokdisus: Blog 

resmi UPT HIV RSCM), yaitu: Pertama upaya Biomedik, seperti tersedianya obat Antiretroviral 

(ARV), Sunat/Sirkumsisi, Kondom, PMCT, dan pengobatan PMS (Penyakit Menular Seks); 

Kedua upaya Struktural, seperti masalah Ekonomi, Budaya, Hukum, Pendidikan dan 

Kesetaraan Gender; Ketga upaya adanya Perubahan Perilaku yaitu: perlunya Layanan 

Profesional Konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis. Model ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalam memecahkan masalah orang dengan HIV/Aids (Odha) yang mengalami 

tekanan mental akibat dari dampak sosial di masyarakat, setidaknya untuk diuji cobakan.  

  

5. Pemetaan Area Lingkup Penanggulan dan Pencegahan HIV/Aids 
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Pemetaan penularan dan penyebaran virus HIV/Aids sangat berhubungan dengan 

perilaku beresiko, oleh karena itu penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Kasus HIV/Aids banyak ditemukan pada kelompok 

perilaku beresiko tinggi yang dimarginalkan seperti Perempuan Pekerja Seks (PSK), Laki-laki 

Pekerja Seks (LSK), Hubungan sesama jenis Homoseksual (LSL), dan Lesbi (PSP), Waria dan 

sebagainya, maka program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids memerlukan 

pertimbangan keagamaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat yang berlaku disamping 

pertimbangan kesehatan. Perlu adanya program-program pencegahan HIV/Aids yang efektif dan 

memiliki jangkauan layanan yang semakin luas dan program-program pengobatan, perawatan 

dan dukungan yang komprehensif bagi Odha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Adapun 

pemetaan area lingkup penanggulangan dan pencegahan yang bisa dilakukan oleh Konselor 

dalam konteks layanan konseling HIV/Aids, yaitu sebagai berikut: 

1. Kelompok tertular atau terinfeksi HIV positif (Infected people): pencegahan ditujukan   

    untuk menghambat lajunya perkembangan virus HIV dalam dirinya dengan meminum   

    obat Antiretroviral dan meningkatkan kualitas hidupnya  

2. Kelompok beresiko tertular (High-risk people): pencegahan ditujukan kepada orang   

    yang berisiko tertular virus HIV seperti kelompok pekerja seks dan pelangannya,  

    kelompok penguna narkoba, kelompok waria dan sebagainya. Pencegahan kelompok  

    ini untuk mengubah perilaku beresiko tertular menjadi perilaku aman.   

3. Kelompok Renta (Vulnerable people): pencegahan ditujukan untuk kelompok renta  

   tertular virus HIV seperti kelompok anak jalanan, kelompok pengungsi, kelompok   

   narapidana, ibu hamil, penerima transfusi darah, dan petugas pelayanan kesehatan.  

   Pencegahan pada kelompok ini ditujukan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan  

   beresiko tertular HIV.  

4. Kelompok pelajar dan mahasiswa (Studend people): pencegahan ditujukan kepada  

   anak sekolah dan mahasiswa melalui kegiatan informasi, komunikasi, dan edukasi guna  

   mendorong kehidupan yang lebih sehat dan terhindar dari perilaku beresiko tertular  

   HIV positif.   

5. Kelompok umum (General population): pencegahan ditujukan kepada masyarakat  

   umum seperti sekehe teruna-teruni atau STT, Ormas, pecalang, dan generasi muda.  

   Pencegahan ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, dan keterlibatan  
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   dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids di lingkungannya.  

  

B. Sistem Pendukung Layanan Konseling HIV/Aids  

      

Jika ingin mengembangkan model layanan profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-

End Analysis ini, maka perlu adanya pendukung yang dapat memfasilitasi pengembangan model 

layanan konseling tersebut. Dalam mengembangkan model layanan profesional konseling 

HIV/Aids ini, beberapa pihak yang dapat memberikan dukungan antara lain adalah sebagai 

berikut: 

          1.  Komitmen Komisi Penanggulan Aids (KPA) dan Konselor   

 Komitmen adalah janji pada diri sendiri sebagai pengabdi terhadap pemerintah baik 

formal maupun non formal, namun yang terpenting bukan membuat orang yang terinfeksi tidak 

menularkan HIV/Aids, akan tetapi jauh lebih penting adalah seluruh masyarakat Indonesia harus 

komitmen melakukan perubahan perilaku agar tidak terinfeksi virus HIV/Aids. Pemerintah 

(KPA) memiliki suatu kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana 

yang mendukung terselenggaranya penanggulangan HIV/Aids. Upaya penanggulangan harus 

didasari pengertian bahwa masalah HIV/Aids sudah menjadi masalah sosial-kemasyarakatan 

serta masalah bersama. Konselor berkomitmen membantu klien untuk mengubah perilaku dan 

sikap yang negatif terhadap masalahnya sehingga klien dapat mengatasi kecemasan dan stress 

akibat dari dampak sosial masyarakat dan juga dapat memutuskan sendiri apa yang akan 

dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu perlu adanya layanan 

konseling yang komprehensif untuk mengubah perilaku orang dengan HIV/Aids.  Infeksi HIV 

dapat dicegah. Pencegahan yang sederhana murah, namun sulit dilaksanakan adalah dengan 

perubahan perilaku. Kewajiban seorang Konselor untuk terus menerus memberikan langkah 

yang aman agar terhindar dari infeksi HIV/Aids adalah sebagai berikut: (1) setia pada pasangan, 

(2) tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian atau narkoba, (3) menggunakan kondom 

(kondom pria dan/atau kondom wanita) secara konsisten dan benar, bila anda melakukan 

hubungan seksual yang berisiko, dan (4) membatasi jumlah pasangan seksual atau berpantang 

seks.  

 Model layanan profesional konseling HIV//Aids  berbasis Front-End Analysis yang 

dikembangkan dari penelitian ini adalah  untuk mendorong Komisi Penanggulangan Aids (KPA), 

baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Konselor lebih meningkatkan lagi 



106 
 

komitmen dirinya dalam menanggulangan dan pencegahan sebagai langkah diteksi dini 

penularan HIV/Aids. Salah satu wujud pengembangan tugas ini adalah melalui layanan 

konseling secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam pengembangan model layanan 

profesional konseling HIV/Aids ini para Konselor, dan KPA yang secara khusus memberikan 

perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan infeksi terhadap virus HIV/Aids, baik 

terhadap orang dengan HIV/Aids atau Odha, maupun terhadap lingkungan yang terpengaruh. 

Tujuan dari Konseling HIV/Aids adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang terinfeksi 

HIV/Aids dan adanya dukungan sosial dan psikologis kepada Odha dan keluarganya sehingga 

dapat mencegah dan penularan infeksi virus HIV/Aids. Jutaan orang telah diselamatkan lewat 

upaya pencegahan penularan dan pengobatan sehingga kita mampu mewujudkan generasi baru 

yang bebas HIV/Aids. Seharusnya tidak ada lagi bayi lahir dengan HIV dan kita mampu 

mencegah kematian Ibu akibat Aids. Mengobati dengan ARV lebih dini terbukti mencegah 

penularan HIV sekitar 92-96 %. Sidibe (2011), mengatakan bahwa: "Pengobatan adalah 

pencegahan."  

 

          2.  Penataan Kebijakan  

  

    Jika ingin suatu model layanan profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-End 

Analysis ini lebih bersifat ideal, perlu didukung oleh serangkaian kebijakan yang memadai. 

Kebijakan yang dimaksud antara lain yaitu: Pertama upaya Biomedik, seperti tersedianya obat 

Antiretroviral (ARV), Sunat/Sirkumsisi, Kondom, PMCT, dan pengobatan PMS (Penyakit 

Menular Seks); Kedua upaya Struktural, seperti masalah Ekonomi, Budaya, Hukum, 

Pendidikan dan Kesetaraan Gender; Ketga upaya adanya Perubahan Perilaku. 

 Kita perlu bekerja keras untuk menemukan kasus ataupun membuka akses kepada Odha 

untuk mendapat pengobatan Antiretroviral (ARV). Hingga saat ini kurang dari 30.000 Odha 

yang mendapatkan ARV atau kurang dari 10 % dari estimasi jumlah Odha. Dengan demikian, 

masih ada jurang yang sangat besar antara estimasi dan kasus yang teridentifikasi.  Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan uji Test HIV bagi 5-20 juta rakyat Indonesia pada 

tahun 2017, agar semakin banyak Odha mendapatkan pengobatan ARV pada tahap dini. Artinya, 

pemerintah Indonesia harus siap menguji test HIV 5-10 % penduduk kita tahun 2017. Tidak 

hanya pada mereka beresiko tinggi, tetapi juga semua ibu hamil dan masyarakat umum. 
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Penanggulangan menjadi penting karena epedemi HIV/Aids menyebabkan berbagai krisis 

multidemensi, yaitu: krisis Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan terutama krisis kemanusiaan.   

 

          Tujuan khusus penanggulangan HIV/Aids adalah menyediakan dan menyebarluaskan 

informasi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan 

HIV/Aids, dengan menitik beratkan pencegahan pada orang beresiko tinggi tertular HIV/Aids. 

Upaya penanggulangan HIV/Aids harus memperhatikan nilai-nilai agama, budaya serta norma-

norma masyarakat dan kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan 

dan kesejahtraan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mempunyai tugas yang 

amat penting dan sangat mulia sebagai benteng pertama dalam bidang pencegahan dan 

penanggulangan HIV/Aids. Ketahanan keluarga dalam arti yang sesungguhnya perlu tetap 

diupayakan dan ditingkatkan. Selain itu keluarga mampu memberikan lingkungan yang kondusif 

bagi Odha dengan berempati dan menjauhkan sikap deskriminatif terhadap mereka. Masyarakat 

umum berperan membantu upaya pencegahan dan penanggulaangan HIV/Aids di lingkungan 

masing-masing dengan memberikan kemudahan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. 

Masyarakat berhak menerima informasi yang benar tentang masalah HIV/Aids.          

 

C. Materi Layanan Profesional Konselinh HIV/Aids   

 

1. Layanan Konseling Kelompok (Feer - Counseling)  

Kelompok yang baik ialah apabila kelompok itu diwarnai oleh semangat yang tinggi, 

kerjasama yang lancar dan mantap, serta adanya saling mempercayai di antara anggota-anggota 

sesama odha, mengerti dan menerima secara positif tujuan bersama. Kelompok yang baik 

ditumbuhkan (melalui dinamika kelompoknya sendiri), oleh anggota-anggotanya. Apabila 

anggota kelompok merasa bahwa kelompok itu adalah baik, maka keadaan seperti itu dapat 

membuat anggota tersebut lebih mudah mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku dalam 

kelompok itu.  Jadi kelompok dalam kegiatan konseling HIV/Aids diharapkan tumbuh dan 

berkembangnya dinamika kelompok. Artinya, merupakan pengerahan secara serentak semua 

faktor yang dapat mengubah perilaku berisiko tertular HIV/Aids. Pemaparan konsep dasar 

konseling kelompok ini lebih dititik beratkan kepada setting layanan konseling; meski tidak 

menutup kemungkinan dapat dipergunakan dalam adegan psikoterapi, layanan kerja sosial, 

layanan konseling HIV/Aids, layanan budi pekerti atau karakter, dan atau layanan pendidikan. 
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Konseling merupakan proses pembelajaran yang terarah kepada pengembangan perilaku-perilaku 

efektif jangka panjang dalam mengelola, mengendalikan, dan merespon lingkungan; perilaku 

tersebut mencakup perilaku vokasional, kognitif, belajar dan perubahan perilaku, komunikasi 

dan hubungan antarpribadi, keserasian optimal antara individu-lingkungan. Strategi intervensi 

konseling terarah kepada upaya pengembangan lingkungan perkembangan (ecology of human 

development) yang mampu memfasilitasi individu mengembangkan perilaku efektif yang 

bermakna. 

Konseling Kelompok merupakan suatu sistem layanan bantuan yang amat baik untuk 

membantu pengembangan kemampuan pribadi, pencegahan, dan menangani konflik-konflik 

antar pribadi atau pemecahan masalah (Gazda, dalam Adhiputra, 2015: 24). Kelompok 

merupakan wahana untuk membantu individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Fokus 

perhatian dan bantuan konselor diarahkan pada keunikan individual bukan kepada kelompok.   

Konseling Kelompok, lebih menekankan pada pengembangan pribadi. Kelompok ini disediakan 

untuk orang yang terinfeksi HIV positif. Mengingat kesulitan yang dihadapi orang yang 

terinfeksi HIV/Aids bersumber dari perilaku yang berisiko, maka dalam melacak akar penyebab 

masalah yang dihadapi klien perlu diketahui pula kesesuaian tingkah laku individu dengan nilai-

nilai moral yang berlaku di masyarakatnya. Perasaan dan hubungan antar anggota sangat 

ditekankan di dalam kelompok ini. Jadi orang yang terinfeksi HIV akan dapat belajar tentang 

dirinya dalam hubungannya dengan anggota keluarga yang lain ataupun dengan orang lain. 

Selain itu di dalam konseling kelompok, anggota dapat pula belajar untuk memecahkan masalah 

berdasarkan masukan dari anggota lainnya. 

Pemaparan perspektif teoritik konseling kelompok ini, menjelaskan secara teoritik 

analisis kerja kelompok dalam perspektif ada sepuluh teori (Adhiputra, 2015: 105), yaitu: teori 

kelompok Psikoanalisis, teori Adlerian, teori Person-Centered, teori Gestalt, teori Terapi 

Rasional Emotif (RET), teori Analisis transaksional (AT), teori Terapi behavioralistik dan 

Realitas, dan teori analsis kelompok Psikodrama dan bantuan Diri (Self-Helpings). Dalam 

pengembangan model layanan profsional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis ini, 

menjelaskan secara teoritik analisis kerja kelompok dalam perspektif teori Terapi 

Behavioralistik (perubahan perilaku) karena orang yang terinfeksi HIV/Aids terkait dengan 

perilaku berisiko. Bagi pendekatan behavioral bahwa prilaku, kognisi, dan perasaan bermasalah 

terbentuk karena dipelajari, oleh karenanya dapat diubah melalui proses belajar juga. Perilaku 
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yang dikatakan masalah adalah masalah itu sendiri bukan semata-mata gejala dari masalah 

(Rocham Natawidjaja, dan Mamat Supriatna 2004 dalam Adhiputra, 2015: 156). 

Secara umum, behaviorist di dalam dan di luar adegan kelompok menekankan pada 

proses, pengalaman disini dan kini (here and now), belajar, perubahan tindakan-tindakan yang 

menyimpang, pembatasan tujuan-tujuan yang spesifik, dan teknik-teknik yang ditunjang secara 

ilmiah (Rimm & Cunningham, 1985). Teknik-teknik yang lazim dipergunakan seperti penguatan 

positif (positive reinforcement), penghilangan (extinction), desensitisasi, dan modeling. Teknik-

teknik tersebut digunakan secara sistimatis, dan banyak perencanaan dalam menggambarkan 

prosedur-prosedur yang lebih efektif untuk klien. Secara sederhana behaviorisme dapat 

didefinisikan sebagai proses belajar, yang di dalam proses tersebut konselor menggunakan 

prosedur sistimatis untuk membantu klien (odha) menyempurnakan suatu perubahan khusus 

dalam perilaku berisiko tertular HIV positif. Dalam kelompok, secara praktis hampir semua 

materi konseptual dan teoritikel yang berasal dari teori behavior dan dintegrasikan ke dalam 

wilayah terapi behavior yang saling berhubungan erat. 

Menurut Corey, 1990 dan Hansen, 1980 (dalam Adhiputra, 2015: 159) ada beberapa 

teknik kelompok yang lebih penting digunakan, yaitu: meliputi delapan teknik dalam kelompok 

behavioral, yakni: (a) reinforcement, (b) extinction, (c) contingency contracts, (d) shaping, (e) 

modeling, (f) behavioral rehearsal, (g) coaching, (h) cognitive restructuring, dan (i) the buddy 

system. Di bawah ini dijelaskan secara lebih konprehensif delapan tehnik yang digunakan dalam 

pelaksanaan layanan profesional konseling HIV/Aids, yaitu sebagai berikut: 

 a). Reinforcement adalah kunci kelompok behavioral. Salah satu tujuan dalam prilaku 

kelompok adalah mengajarkan orang terinfeksi HIV/Aids untuk memperkuat secara positif 

masing-masing yang lain dan untuk mengajarkan bagaimana memperkuat diri mereka sendiri 

untuk tidak menularkan kepada orang lain. Sebagai contoh: untuk memastikan Anda tidak 

pernah menulari siapa-pun, termasuk pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri 

saya” adalah kata-kata yang seharusnya menjadi pegangan klien.  

b). Extinction adalah proses menurunkan nilai perilaku yang terjadi karena meninggalkan 

reinforcers yang mempertahankannya. Teknik ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan 

metode behavioral lain supaya orang yang terinfeksi HIV/Aids memiliki perilaku berisiko yang 

dihilangkan. Extinction dapat digunakan ketika klien berbicara menurunkan perilaku berisiko 

menjadi perilaku yang aman.  Dalam kasus ini, konselor mengubah perilaku beresiko tertular 
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HIV menjadi perilaku yang aman dan dipertahankan seumur hidup yang sesuai dengan pilihan    

A (Abstinence), pilihan B (Be Faitful), dan pilihan C (Condom) atau kombinasi  demi 

pencegahan HIV.  

c). Contingency contract, “serangan ke luar perilaku yang dilakukan, diubah atau 

dihentikan; ganjaran dihubungkan dengan pencapaian tujuan; dan kondisi-kondisi di bawah 

ganjaran yang diterima” (Corey, 1990). Kontrak-kontrak kemungkinan digunakan orang 

terinfeksi HIV/Aids, karena klien menemukan sesuatu yang menyakitkan diri mereka. Biasanya 

kontrak kontingensi (kemungkinan) ditulis terbuka sebagai suatu penyesalan. 

d). Shaping, melibatkan pengajaran prilaku “melalui penafsiran berturut-turut dan 

pertautan” (Hansen, 1980: 304). Proses pembentukan (shaping) ini, orang yang terinfeksi 

HIV/Aids untuk tidak melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri seperti : seks bebas,     

Alkohol, Narkoba dsb. Pengimplementasian suatu prosedur dengan perencanaan yang teliti, 

biasanya berperan penting untuk memperbaharui dan memperbaiki prilaku berisiko.  

e). Modeling, adalah belajar melalui pengamatan terhadap orang lain (Bandura, 1965: 

1977). Modeling merupakan alat yang sangat kuat dalam adegan kelompok ketika anggota 

kelompok yang menyerupai modeling. Sebagai contoh: setia pada pasangan, dan  membatasi 

jumlah pasangan seksual atau berpantang seks. Umpan-balik melalui vediotape selalu dapat 

digunakan dalam proses modeling, yang selanjutnya partisipan kelompok mampu melihat orang 

lain seperti diri mereka sendiri yang menarik hati dalam prilaku yang diinginkan. 

f). Behavioral rehearsal, terdiri dari latihan atau mempraktekkan prilaku yang diinginkan 

sampai pada bentuk yang dikehendaki oleh klien (odha). Proses ini terdiri dari bentuk pengaturan 

prilaku dengan memperoleh umpan-balik korektif. Teknik ini seringkali digunakan setelah 

seseorang melihat model memerankan prilaku yang diinginkan. Dalam suatu kasus, khususnya 

dengan prilaku berisiko tertular HIV/Aids, klien (odha) secara terus menerus agar tetap berobat 

antiretroviral (ARV) agar jumlah CD4 tetap berada di zona  yang aman. Klien akan menerima 

umpan-balik dan sasaran langsung atas apa yang dilakukan dan dimodifikasi. Adegan kelompok 

ideal sebagai suatu prosedur, karena akan meningkatkan kualitas hidupnya. 

g). Coaching, adalah proses menetapkan anggota kelompok dengan prinsip-prinsip 

umum bagi penampilan prilaku yang diinginkan (Corey, 1990). Pelatihan (coaching) untuk 

mengubah pesan pencegahan dan memfokuskan pada orang yang menderita HIV positif  – orang 

yang tahu lebih baik dari pada siap-pun betapa penting mencegah penularan dan mereka harus 
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memikul  tanggungjawab paling besar  untuk tidak menyebarkan infeksi HIV ini kepada siapa-

pun. 

h). Cognitive restructuring, adalah proses mengajarkan anggota kelompok untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah perusakan-diri atau pikiran irasional yang secara 

negatif mempengaruhi prilaku mereka. Suatu metode yang terbaik untuk implementasi proses ini 

disebut oleh Meichenbaum (1977) sebagai pelatihan intruksi-diri (self-instructional training). 

Dalam prosedur ini, orang yang terinfeksi HIV/Aids dilatih untuk menyadari pemikiran yang 

menyimpang. Selanjutnya, konselor menyediakan model prilaku agar klien (odha)     

bertanggung jawab pada diri sendiri untuk memastikan bahwa HIV mereka tidak pernah 

menyebar pada siapa-pun. 

i). The buddy system (sistem teman baik), adalah anggota yang berpasangan dalam tim 

dyadic untuk saling memperkuat atau menyokong masing-masing anggota lain (Hollander & 

Kazaoka, 1988). Tipe ini mempelajari peningkatan proses perubahan perilaku berisiko bagi 

masing-masing  dyadic dan seluruh kelompok. Contoh: dalam anggota kelompok orang 

terinfeksi HIV positif dapat saling bertukar informasi dan juga saling belajar memecahkan 

masalahnya sendiri dari pengalaman teman anggota kelompoknya.  

Sebagai hasil dari pengalaman kelompok behavioral Teman-Sebaya, partisipan akan 

mencapai sejumlah tujuan. Banyak kelompok behavioral cendrung difokuskan pada individu, 

sekalipun demikian tujuan kelompok secara keseluruhan mungkin dicapai (Hansen, 1980). 

Pendekatan behavioral adalah hasil penelitian yang mengesankan (Rose, 1983). Dalam tahun 

1989-an paling tidak ada Sembilan jurnal yang mencurahkan perhatian semata-mata pada terapi 

behavioral. Dalam hal ini, ada sejumlah peneliti yang meneliti kelompok berdasarkan behavioral 

di bawah pengkondisian yang terkontrol, dan tujuan tahunan pada metode kelompok dan 

behavioral yang tak henti-hentinya dihimpun. Sejumlah tulisan tentang pendekatan perlakuan 

behavior terus-menerus diterbitkan setiap bulan. 

Besar perubahan dan pengaruhnya yang kuat bergantung pada bagaimana orang terinfeksi 

HIV/Aids dalam kelompok berfungsi dengan baik dan dedikasi anggota-anggota kelompok. 

Adapun hasil yang diinginkan dari kelompok behavioral Teman-Sebaya adalah sebagai berikut: 

a) Klien (odha) akan lebih menyadari prilaku-prilaku beresiko tertular HIV positif dan 

kebutuhan lain untuk berubah dan bagaimana menyelesaikannya. Itu sangat mungkin 

sehingga mereka lebih sensitive terhadap dampak munculnya infeksi oportunistik.  
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b) Diharapkan melalui kelompok behavioral, partisipan akan mampu menilai bagaimana 

sebaiknya mereka mengubah prilaku berisiko menjadi perilaku yang aman, sebagaimana 

dibutuhkan dalam lingkungan kehidupan keseharian mereka. 

c) Klien (odha) lebih mengetahui akan model-model baru untuk mencapai tujuan yang 

mereka inginkan. Hasil tujuan ini berhubungan dengan focus hasil ke dua. Kelompok 

behavior berkisar di sekitar belajar, dan satu pelajaran pokok yang dipelajari dalam 

adegan ini adalah banyak cara untuk memodifikasi prilaku, sebagai contoh latihan 

pengulangan prilaku yang aman, untuk setia pada pasangan dan membatasi jumlah 

pasangan seksual atau berpantang seks. 

Disamping pencapaian-pencapaian individual, anggota kelompok behavioral dapat lebih 

mengungkapkan secara lengkap kekuatan penguat kelompok. Sebagai hasil dukungan social dan 

psikologis ini, mereka dapat merancang kehidupan mereka dalam kelompok yang berbeda.  

Orang yang terinfeksi HIV/Aids dapat menjadi lebih berorientasi secara behavioral di dalam 

memecahkan kesulitan mereka di luar adegan kelompok. Dalam kata lain, mereka dapat 

membuat behaviorisme lebih sebagai suatu cara hidup untuk menghidari diri dari perilaku 

berisiko. Mereka dapat mengkonsentrasikan pada pembentukan (shaping), penguatan 

(reinforcing), menghilangkan (extinguishing), atau mengembangkan prilaku (modifying 

behavior) dalam lingkungan yang dekat dengan mereka. Akhirnya hal yang positif dari focus 

kelompok behavioral adalah bahwa teori-teori dapat dikombinasikan dengan pendekatan lain, 

sebagai contoh teori kognitif untuk menciptakan cara multi modal dalam bekerja dengan 

kelompok dan anggotanya. Psikoterapi kelompok behavioral-kognitif merupakan cara bekerja 

dengan individu dalam kelompok yang sangat popular dalam rangka membantu 

mengintegrasikan prilaku yang aman dan pikiran mereka (Sedgwick, 1989).   

Layanan konseling HIV/Aids adalah layanan yang diberikan kepada klien (Odha) untuk 

memecahkan masalah-nya agar tidak mengalami stress atau tekanan mental akibat dari dampak 

sosial penyebaran HIV/Aids dan menyarankan secara terus menerus agar tetap berobat agar 

jumlah CD4 tetap berada di zona yang aman.  

Konseling teman sebaya (peer counselling) sangat strategis diberikan bagi para remaja 

produktif yang sudah terinfeksi HIV positif karena teknik konseling ini dapat memecahkan 

permasalahan yang mengalami stress dan tekanan mental akibat dari perlakuan deskriminasi 

sosial di masyarakat. Orang yang terinfeksi HIV dapat saling bertukar informasi dan 
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pengalamannya dengan didampingi oleh konselor yang ahli HIV/Aids untuk menemukan solusi 

yang tepat untuk tetap berobat agar jumlah CD4 tetap berada di zona yang aman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa orang yang taat minum obat dapat menjalani hidup bertahun-tahun (10 - 18 

tahun), mungkin beberapa dekade – tanpa pernah mengalami resistensi. Jadi sebagai seorang 

Konselor harus dapat menyadarkan klien (Odha) dalam memberikan layanan konseling bahwa 

untuk memastikan Anda tidak pernah menulari siapa-pun, termasuk pasangan anda yang negatif. 

“Infeksi ini berhenti pada diri saya”.  

Tentu saja, orang dewasa yang HIV negatif harus waspada mengenai risikonya dan harus 

melindungi diri sendiri juga. Sayangnya, pendekatan itu tidak dicermati oleh kebanyakan orang. 

Epidemi tetap terus tumbuh. Konselor memiliki peran yang sangat penting mengubah pesan 

pencegahan untuk memfokuskan pada orang yang menderita HIV positif – orang yang tahu lebih 

baik dari pada siap-pun betapa penting mencegah penularan dan mereka harus memikul 

tanggungjawab paling besar untuk tidak menyebarkan infeksi HIV ini kepada siapa-pun.  

Merupakan kewajiban moral pasangan yang positif HIV untuk tidak bekerja sama dengan 

tingkah laku merusak diri seperti itu, untuk memastikan bahwa HIV mereka tidak pernah 

menyebar. “Setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri” bukan falsafah yang 

memajukan dunia yang kita inginkan. Kita hidup bermasyarakat dan harus saling mengawasi.  

Hanya ada sedikit cara HIV dapat menyebar. Sebagai seorang Konselor harus secara terus 

menerus memberikan layanan konseling bagi klien (orang yang belum terinfeksi) untuk tindakan 

preventif (khusus bagi kalangan siswa di tingkat SMP, SMA/SMK diperlukan pelatihan Tutor 

Sebaya – KSPAN), yaitu: 

d. Penularan Seksual. Hal ini terjadi lewat hubungan seksual di vagina atau di anus. 

HIV dapat menyebar lewat seks, cairan vagina, atau darah dari orang yang sudah 

terinfeksi harus memasuki badan orang yang belum terinfeksi. 

e. Terpapar Darah. HIV dapat tertular lewat transfusi darah, walaupun risiko ini praktis 

dihilangkan di tempat-tempat yang menguji darah donor. Jauh lebih umum, 

penularanya lewat penggunaan obat terlarang yang disuntikan, ketika pengguna yang 

negatif menggunakan jarum suntik bersama-sama dengan pengguna yang positif. 

Tenaga medis ada yang tertular kalau tertusuk jarum yang mengandung darah yang 

terinfeksi atau ketika mata, hidung, atau luka yang terbuka terpecik darah atau cairan 

badan dari pasien yang positif HIV. 
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f. Melahirkan Anak dan Menyusui. Perempuan yang terinfensi HIV dapat menularkan 

HIV kepada bayinya saat melahirkan anak (biasanya saat melahirkan atau beberapa 

saat sebelumnya) atau dengan menyusui. Bayi tidak terinfeksi saat dikandung, jadi 

laki-laki dengan HIV positif hanya dapat menulari bayinya secara tidak langsung 

dengan menulari ibunya. 

 

HIV tidak menyebar, lewat kontak dengan air ludah, air seni, keringat atau feses, dan 

tidak seperti yang dipercaya oleh masyarakat luas, penyakit ini tidak ditularkan oleh nyamuk, 

kulit utuh yang terpapar cairan badan, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, 

menggunakan gelas minum atau peralatan makan bersama-sama, saling melakukan mastrubasi, 

atau mempunyai pikiran yang jorok.  

Seberapa cepat HIV bisa berkembang menjadi Aids, lamanya dapat bervariasi dari satu 

individu dengan individu yang lain. Dengan gaya hidup sehat, jarak waktu antara infeksi HIV 

dan menjadi sakit karena Aids dapat berkisar antara 10-15 tahun, kadang-kadang bahkan lebih 

lama. Terapi antiretroviral dapat memperlambat perkembangan Aids dengan menurunkan jumlah 

virus (viral load) dalam tubuh yang terinfeksi.   

 Kewajiban seorang Konselor untuk terus menerus memberikan langkah yang aman agar 

terhindar dari infeksi HIV adalah sebagai berikut: (1) setia pada pasangan, (2) tidak 

menggunakan jarum suntik secara bergantian atau narkoba, (3) menggunakan kondom (kondom 

pria dan/atau kondom wanita) secara konsisten dan benar, bila anda melakukan hubungan 

seksual yang berisiko, dan (4) membatasi jumlah pasangan seksual atau berpantang seks. Sebagai 

tambahan yang lain untuk menghindari infeksi, yaitu: bila Anda seorang pengguna narkoba 

suntikan, selalu gunakan jarum suntik atau semprit baru yang sekali pakai atau jarum yang secara 

tepat disterilkan sebelum digunakan kembali. Pastikan bahwa darah dan produk darah telah 

melalui tes HIV dan standar keamanan darah dilaksanakan.  Dibawah ini akan dijelaskan matrik 

materi layanan Konseling Kelompok (Feer Counseling), yaitu sebagai berikut :  

 

TABEL 26 : MATRIK TUJUAN DAN TEKNIK PELAKSANAAN LAYANAN  

KONSELING KELOMPOK (FEER COUNSELING) 

 

Materi Feer Counseling Tujuan Tehnik  

1. Menyadarkan diri klien 1. Agar klien (odha) secara   1. Informasi 
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   (Odha) 

 

    terus menerus agar tetap  

    berobat (ARV) agar jumlah  

    CD4 tetap berada di zona  

     yang aman. 

2.  Untuk memastikan Anda   

     tidak pernah menulari   

     siapa-pun, termasuk  

     pasangan anda yang  

     negatif. “Infeksi ini  

     berhenti pada diri saya  

3. Membantu membuat   

    keputusan untuk mengubah  

    perilaku itu dan   

     mengantikan perilaku- 

    perilaku yang beresiko lebih  

    rendah/aman dan  

    mempertahankan perilaku  

    tersebut.  

4. Membantu klien untuk   

    mengambil keputusan  

    sendiri melakukan uji tes  

    HIV/Aids dengan membuat  

   suatu pernyataan persetujuan  

   (Imformed Consent) tampa  

   paksaan dan bersifat rahasia  

   (Confidentiality).   

5.  Menyadarkan klien untuk  

     memberitahukan kepada  

     pasangan hidupnya. 

2. Tanyajawab 

3. Diskusi 

2. Mengubah perilaku negatif 

  

 

1. Agar klien (odha)  

    mengubah perilaku beresiko  

    tertular HIV menjadi   

1. Informasi 

2. Tanyajawab 

3. Diskusi  
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    perilaku yang aman dan  

    dipertahankan seumur hidup  

   yang sesuai dengan pilihan  

   A (Abstinence), pilihan B  

   (Be Faitful), dan pilihan C  

   (Condom) atau kombinasi  

    demi pencegahan HIV.  

2. Tidak melakukan perbuatan  

    yang merusak diri sendiri  

    seperti : seks bebas,  

    Alkohol, Narkoba dsb.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Bertanggung jawab   

    terhadap diri sendiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Agar klien (odha)  

    bertanggung jawab pada  

    diri sendiri  untuk  

    memastikan bahwa HIV  

    mereka tidak pernah  

    menyebar pada siapa-pun.  

2.  Mengubah pesan  

     pencegahan untuk  

     memfokuskan pada orang  

    yang menderita HIV positif   

   – orang yang tahu lebih baik  

    dari pada siap-pun betapa  

   penting mencegah penularan  

   dan mereka harus memikul  

    tanggungjawab paling besar  

    untuk tidak menyebarkan  

    infeksi HIV ini kepada  

    siapa-pun.  

1. Informasi 

2. Tanyajawab 

3. Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Layanan Konseling Individual (Individual - Counseling)   

 

Tindak lanjut kegiatan konseling kelompok (Feer Counseling) memerlukan perencanaan dan 

persiapan tersendiri pula dengan pemecahan masalah klien (odha) secara individual dalam seting 
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face to face antara konselor dengan klien. Misalnya, klien tertentu perlu mengikuti konseling 

individual HIV/Aids lanjutan untuk pendalaman dan penuntasan pemecahan masalahnya.  Arah, 

bentuk dan isi kegiatan konseling individual ini tidak lain adalah untuk sepenuhnya memberikan 

pelayanan secara tuntas kepada klien (odha). Dengan adanya upaya layanan konseling 

individual, maka pelayanan terhadap odha tidak setengah-tengah atau berhenti di tengah jalan, 

tetapi dilaksanakan secara tuntas dan menyeluruh. 

 Konseling individual sangat strategis diberikan bagi orang yang menderita Aids (ingat 

setiap orang yang menderita Aids pasti terinfeksi HIV, namun tidak semua orang dengan infeksi 

HIV menderita Aids). Pelayanan konseling individual diberikan oleh seorang konselor yang ahli 

HIV/Aids kepada klien (Odha) sebagai pengarahan awal (advance directives) yang berbicara 

mengenai kematian dan prosesnya dan membantu klien untuk membuat keputusan di akhir 

kehidupannya. Menganjurkan kepada klien, teman-teman, dan anggota keluarganya untuk 

membuat rencana dan mendiskusikan keinginan klien mengenai kematian dan prosesnya dengan 

orang-orang yang penting bagi klien. Waktu yang paling baik untuk memikirkan hal ini dalam 

proses konseling adalah ketika klien sedang sehat dan tidak mempunyai rencana dalam waktu 

dekat untuk meninggalkan dunia ini.  

Dalam pendekatan perilaku (Behavioral approach), kita tidak menemukan referensi 

terhadap kondosi-kondisi internal, seperti kecemasan, rangsangan (drive), motivasi, kebutuhan, 

atau mekanisme pertahanan diri, proses-proses yang dikemukakan oleh sebagaian besar para ahli 

teori kepribadian. Bagi para ahli perilaku, kepribadian tidak lebih dari suatu akumulasi 

(penumpukan) respon yang dipelajari terhadap stimuli, serangkaian perilaku overt, atau sistem 

kebiasaan. Kepribadian menurut B.F. Skiner hanya merujuk kepada apa yang dapat diobservasi 

dan dimanipulasi secara objektif. 

Para ahli teori Cognitive behavioral mengangkat interdependensi atau adanya saling 

ketergantungan antara proses-proses yang melibatkan pikiran (thoughts), perasaan (feelings), dan 

tingkah laku (behaviors), serta lingkungan (environmental consequences) yang dihadapi 

seseorang. Orang yang mengalami depresi cendrung untuk berpikir lamban, selalu mempunyai 

pikiran negatif, dan cendrung lebih memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri atas semua 

kejadian yang telah terjadi daripada mengembangkan pemikiran untuk mencari tahu mengapa 

mereka (odha) bisa terinfeksi virus HIV yang positif. Perasaan dan pemikiran saling berkaitan 

antara satu dengan yang lain, dan bagi orang yang mengalami depresi akan membentuk siklus 
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ganas yang tak berkesudahan, seperti melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri yaitu 

melakukan seks bebas, alkohol, dan narkoba. Dengan demikian dapat kita katakan tahap kedua 

dari perubahan perilaku ini bertujuan untuk membantu klien (odha) dalam menemukan jati 

dirinya sendiri dan juga untuk mengingatkan mereka bahwa jalan mereka masih panjang karena 

mereka masih mempunyai beberapa alternatif yang dapat mereka pilih. 

Tujuan dari Konseling HIV/Aids adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang 

terinfeksi HIV/Aids dan adanya dukungan sosial dan psikologis kepada Odha dan keluarganya 

sehingga dapat mencegah dan penularan infeksi virus HIV/Aids. Penularan dan penyebaran virus 

HIV/Aids sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, oleh karena itu penanggulangan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Cognitive-Behavioral 

Counseling (CBT) didesain untuk menembus dan memilih satu diantara berbagai model 

psychopathology dan teory perubahan tingkah laku. Ada tiga tahap conceptual model of behavior 

change, yaitu: membantu klien (odha) menemukan jati dirinya kembali, membantu klien (odha) 

dalam mengadaptasikan pikiran dan tingkah laku, dan membantu klien (odha) 

mengkonsolidasikan perubahan yang dialami tersebut sehingga merubah perilakunya.   

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam konseling individual HIV/Aids lanjutan untuk 

pendalaman dan penuntasan pemecahan masalahnya odha adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memodifikasi kesalahan cara berpikir dan premise para klien (odha) dalam 

memberikan asumsi (assumptions), bahwa HIV tidak menyebar, lewat kontak 

dengan air ludah, air seni, keringat atau feses, dan tidak seperti yang dipercaya 

oleh masyarakat luas, penyakit ini tidak ditularkan oleh nyamuk, kulit utuh yang 

terpapar cairan badan, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, menggunakan 

gelas minum atau peralatan makan bersama-sama, saling melakukan mastrubasi, 

atau mempunyai pikiran yang jorok.  

b. Mempunyai misi untuk memperkenalkan isi (content) dan gaya berpikir (style of 

thinking), perasaan  (feelings), tingkah laku (behaviors) para klien (odha) dalam 

upaya untuk memahami hubungan yang terjadi secara interrelationship. Agar 

klien (odha) secara  terus menerus agar tetap berobat (ARV) agar jumlah CD4 

tetap berada di zona yang aman 

c. Untuk memahami bagaimana mereka dapat membantu para klien (odha) agar 

dapat menemukan jati dirinya kembali  (self exploration atau self monitoring) 
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untuk bertanggung jawab pada diri sendiri  dan memastikan bahwa HIV mereka 

tidak pernah menyebar pada siapa-pun. 

d. Untuk membantu para klien (odha) dalam menghadaptasikan pikiran dan tingkah 

lakunya (adaptive throughts and behaviors) yang dialami tersebut sehingga para 

klien (odha) dapat mengubah perilaku beresiko tertular HIV menjadi  perilaku 

yang aman dan dipertahankan seumur hidup yang sesuai dengan pilihan A 

(Abstinence), pilihan B (Be Faitful), dan pilihan C (Condom) atau kombinasi demi 

pencegahan HIV.  

e. Untuk mengkonsolidasikan perubahan perilaku (consolidate change behaviors)  

dalam memastikan Anda  tidak pernah menulari siapa-pun, termasuk pasangan 

anda yang negatif. “Infeksi ini  berhenti pada diri saya. 

 

 Orang yang terinfeksi HIV/Aids banyak yang mengalami proses transaksional yang 

beragam (transactional process involving multiple procesess). Para klien (odha) diminta untuk 

menemukan pikiran, perasaan, dan perilakunya sendiri yang menyebabkan mereka menghadapi 

masalah terinfeksi HIV/Aids. Sebagian besar klien (odha) yang dikonseling secara individual 

(dengan pendekatan CBT) merasakan bahwa dirinya adalah korban keadaan (victim of 

circumstance) dan mereka cendrung berputus asa untuk dapat melepaskan diri dari keadaan 

tertular virus HIV positif. Jadi merupakan tugas Konselor itu sendiri dalam memberikan layanan 

profesional Konseling HIV/Aids untuk mengembalikan kepercayaan diri klien (odha) sehingga 

mereka dapat berubah dan dapat menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun (mengalami 

infeksi oportunistik). Adapun langkah-langkah layanan konseling individual dengan pendekatan 

CBT (Cognitive Behaviour Therapy), yaitu sebagai berikut:  

Tahap pertama, yang diperhatikan oleh konselor adalah bagaimana membantu para klien 

(odha) agar dapat menemukan jati dirinya kembali (self exploration). Pada tahap awal ini, 

konselor meminta klien (odha) untuk tetap menuliskan perasaannya dalam diri (having clients 

keep daily diaries) dan mengawasi tingkah lakunya sendiri (monitor target behaviour), 

menjawab kuesioner (answer questionnaires), melakukan test (take tests) dan lain sebagainya. 

Misalnya, membantu klien untuk mengambil keputusan sendiri melakukan uji tes HIV/Aids 

dengan membuat suatu pernyataan persetujuan (Imformed Consent) tampa paksaan dan bersifat 
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rahasia (Confidentiality) dan menyadarkan klien untuk memberitahukan kepada pasangan 

hidupnya. 

Tahap kedua, yang ingin dicapai oleh konselor adalah membantu klien (odha) dalam 

menghadaptasikan pikiran dan tingkah lakunya, yaitu merubah fokus perilaku klien, mengurangi 

dampak psikologis dan kognisi maladaptif atau perasaan distruptif seperti kecemasan yang 

berlebihan, dan mengubah struktur pemikiran para klien (odha) menjadi lebih positif dari 

sebelumnya. Misalnya, mengingatkan mereka bahwa jalan mereka masih panjang karena mereka 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya seperti klien (odha) secara terus menerus agar tetap 

berobat (ARV) agar jumlah CD4 tetap berada di zona yang aman dan tidak melakukan perbuatan 

yang merusak diri sendiri seperti : seks bebas, Alkohol, Narkoba dsb.  

Tahap ketiga, adalah mengkonsolidasikan perubahan perilaku yang dialami klien (odha) 

sehingga dapat mengubah perilakunya agar klien (odha) bertanggung jawab pada diri sendiri  

untuk memastikan Anda tidak pernah menulari  siapa-pun, termasuk  pasangan anda yang 

negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri saya. Dalam pelaksanaan layanan konseling ini, walaupun 

ketiga tahapan itu tampaknya diurutkan sesuai dengan urutan waktu namun sebenarnya yang 

terjadi dalam kenyataan ketiga-tiganya saling tumpang tindih atau tidak mempunyai batasan 

yang jelas.    

 

D. Prosedur dan Teknik Pelaksanaan Model Layanan Profesional   

Konseling HIV/Aids    

 

Dengan semakin meningkatnya jumlah orang terinfeksi HIV/Aids atau Odha di Indonesia 

setiap tahun serta variasi kasus yang cukup banyak, maka sudah saatnya kita mewujudkan Pusat 

Pendidikan (Pokdi) sebagai pusat pelatihan HIV secara Nasional. Keberadaan pusat pelatihan 

nasional tersebut akan dapat menghemat biaya pengiriman tenaga medis ke luar negeri serta 

dapat memberikan pengalaman kepada peserta pelatihan dengan kenyataan situasi nyata yang 

ada di Indonesia.  

Pokdisus Aids FKUI/RSCM (Pokdi) berdiri pada tanggal 13 Maret 1986. Dalam usianya 

yang sudah melebihi 20 tahun itu Pokdi telah berperan dalam melaksanakan pelayanan, 

pendidikan, pelatihan, serta penelitian dalam bidang HIV/Aids. Jumlah Odha yang secara 

komulatif yang dilayani Pokdi telah melebihi 5000 orang termasuk Odha anak sekitar 300 orang. 

Pokdi juga telah melayani ibu hamil HIV positif karena proporsi Odha (orang dengan HIV 
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positif) perempuan di pokdi meningkat dari 17 % pada tahun 2004 menjadi 24 % pada tahun 

2008. Pokdi juga sudah lama menjadi tempat pusat pelatihan bagi mahasiswa FKUI dan peserta 

program dokter spesialis dari berbagai bidang ilmu.   

Berbagai hasil penelitian di bidang pencegahan dan terapi infeksi HIV memberi harapan 

bahwa infeksi HIV akan dapat dikendalikan dan kualitas hidup orang dengan HIV/Aids atau 

Odha akan mejadi optimal. Beberapa negara termasuk negara berkembang telah berhasil 

menurunkan angka infeksi baru dan angka kematian karena HIV. Di Indonesia kemajuan-

kemajuan dalam pencegahan dan terapi HIV sering dapat diterapkan dengan dukungan 

pemerintah dan lembaga internasional serta dukungan masyarakat. Untuk dapat 

menyebarluaskan peluang-peluang peningkatan keberhasilan penangulangan HIV di Indonesia, 

perhimpunan dokter peduli Aids Indonesia (PDPAI) akan menyelenggarakan Peer to Peer 

Training  dengan tema " Meningkatkan Keberhasilan Upaya Penanggulangan HIV di Indonesia" 

Juga akan diadakan diskusi panel yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan obat ARV di 

Indonesia pada hari Kamis 22 September 2011.           

Kasus HIV/Aids di Indonesia diperkirakan akan masih meningkat sampai tahun 2020, oleh 

karena itu perlu dipersiapkan tenaga kesehatan dari seluruh pelosok Tanah Air yang mampu 

melakukan upaya penyuluhan, pencegahan, PITC, CST, serta juga mampu melakukan dukungan 

dan pemberdayaan. Untuk itu dibutuhkan berbagai pelatihan, yaitu sebagai berikut:   

1. VCT dan PITC. 

2. Upaya pencegahan terutama melalui intervensi Biomedik. 

3. Penatalaksanaan Klinik. 

4. Peningkatan kemampuan laboratorium termasuk untuk kemampuan mendiagnosa infeksi   

    oportunistik.  

5. Dukungan dan pemberdayaan untuk dapat memulihkan situasi Psiko-sosial. 

 

Pokdi FKUI/RSCM mempunyai tenaga dokter, perawat, tenaga laboratorium, dan konselor 

yang cukup berpengalaman untuk menjadi pelatih nasional. Langkah yang perlu disiapkan adalah 

menyusun modul-modul pelatihan HIV/Aids. Upaya Clinical Mentoring (CM) terhadap Rumah 

Sakit Daerah yang selama ini telah dilakukan bersama PDPAI dan IDI perlu ditingkatkan 

(Sumber Hallo Cipto, Edisi Januari & Februari 2011).  
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Berbicara mengenai infeksi HIV sebagai penyakit kronik, yang dapat dikelola seperti 

sekarang ini. Hal ini sudah banyak tersedia tempat pengobatan dan dapat dijangkau (seperti: 

VCT disetiap Rumah Sakit Umum dan Swasta, Puskesmas dan Klinik, dsb). Akan tetapi, lebih 

sulit untuk bersikap optimistik mengenai keadaan epidemi global. Lebih dari 25 juta orang 

meninggal karena Aids, dan lebih dari 40 juta orang sekarang hidup dengan infeksi HIV, 

sebagian besar berada di Negara-negara sedang berkembang. Aids membunuh lebih dari 3 juta 

orang setiap tahun, dan ada infeksi baru setiap 5 detik. Aids melanda Negara-negara dengan 

ekonomi lemah dan perawatan kesehatan minim di banyak Negara sedang berkembang, 

mengurangi harapan hidup secara dratis, dan menciptakan jutaan anak yatim-piatu, yang 

perkiraan perkembangan kesehatan mereka suram seperti apa pun status HIV mereka. Ancaman 

epidemi menyebabkan keruntuhan ekonomi, sosial, dan penduduk di Negara-negara yang 

sebagian besar populasinya – termasuk para pemimpin, guru, dokter, perawat, siswa, anak-anak, 

orang dewasa, ibu rumah tangga, dan pegawai Negeri/PNS, pegawai swasta, TNI/POLRI – 

terinfeksi dan sedang mengalami proses kematian. 

Dalam perkembangan global ini, berdampak buruk terhadap pemberitaan tentang epidemi 

HIV/Aids yang semakin meningkat setiap tahun. Dunia maju akhirnya menyadari bahwa mereka 

tidak dapat mengabaikan apa yang terjadi di dunia sedang berkembang. Uang sekarang mengalir 

dari sektor pemerintah, swasta, dan para dermawan untuk menyediakan pengobatan bagi orang di 

seluruh Dunia, atau paling sedikit di Negara-negara yang mempunyai kemauan politik untuk 

menangani epidemi HIV/Aids. Obat generik diproduksi, membuat pengobatan lebih terjangkau. 

Orang mulai mendapat pengobatan, dan pengobatan membuat perbedaan besar dalam hidup 

mereka. 

Sekalipun demikian, perjalanan kita masih panjang. Pengobatan yang ditawarkan di 

sebagian besar dunia akan dianggap kelas dua dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan. Pengujian jumlah virus dan resistensi jarang digunakan, dan jenis obat yang tersedia 

lebih sedikit, jadi pilihan terbatas, bila komposisi obat pertama gagal. Paling penting, jumlah 

infeksi baru jauh lebih tinggi daripada jumlah orang yang mulai mendapat pengobatan – 

walaupun sudah mengalami kemajuan, tetap tertinggal semakin jauh setiap tahun dari komunitas 

global yang besar. Komunitas tempat terdapat ketidak seimbangan yang besar tetapi ada janji dan 

harapan besar. Planet kita belum pernah menghadapi krisis ini akan menentukan masa depan kita 

dan apa yang mereka lakukan, dan hidup dimasa depan, katakan mengenai kita. Kita mempunyai 
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sumber daya, kecerdasan, dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah ini ....kita hanya perlu 

kemauan dan akal yang tepat untuk menentukan prioritas. 

 1.  Sasaran Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids 

Sasaran model layanan profesional konseling HIV/Aids adalah penanggulangan dan  

pencegahan HIV/Aids artinya menyediakan dan menyebar luaskan informasi dan menciptakan 

suasana kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan HIV/Aids yang menitik beratkan 

upaya pencegahan pada orang yang beresiko tinggi tertular HIV. Meningkatkan peran serta 

remaja, generasi muda, orangtua, ormas dan masyarakat umum termasuk Odha dalam berbagai 

upaya penanggulangan HIV/Aids. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara 

lembaga pemerintah, sekolah/kampus, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi, dan 

mitra internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respon nasional terhadap 

pencegahan HIV/Aids.   

Penularan dan penyebaran virus HIV/Aids sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, 

oleh karena itu penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku tersebut. Kasus HIV/Aids banyak ditemukan pada kelompok perilaku beresiko tinggi 

yang dimarginalkan seperti Perempuan Pekerja Seks (PSK), Laki-laki Pekerja Seks (LSK), 

Hubungan sesama jenis Homoseksual (LSL), dan Lesbi (PSP), Waria dan sebagainya, maka 

program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids memerlukan pertimbangan 

keagamaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat yang berlaku disamping pertimbangan 

kesehatan. Perlu adanya program-program pencegahan HIV/Aids yang efektif dan memiliki 

jangkauan layanan yang semakin luas dan program-program pengobatan, perawatan dan 

dukungan yang komprehensif bagi Odha untuk meningkatkan kualitas hidupnya.  

2.  Banyaknya Kelompok yang Diperlukan   

Pemaparan konsep kelompok merupakan sebuah sistem yang terdiri atas person-person 

yang mendukung eksistensi kelompok dan memiliki kebutuhan terhadap kelompok. Secara 

mendasar penggunaan kelompok sebagai alat atau media membantu dalam konseling karena 

individu pada hakekatnya adalah makluk sosial. Individu pada dasarnya selalu membutuhkan 

orang lain untuk belajar serta mengembangkan diri. Bagaimana kelompok dan setiap anggota 

kelompok berkembang merupakan bahasan dinamika kelompok. Semakin penting arti kelompok 

bagi Klien (Odha), kelompok akan menjadi semakin efektif. Apabila klien menganggap bahwa 

kelompok merupakan hal yang penting dalam hidupnya, konselor perlu selalu menyokongnya.  
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Semakin ada kontinuitas antara pertemuan yang satu dengan lainnya, akan semakin baik jalannya 

kelompok. Kelompok yang berfungsi baik biasanya mempunyai hubungan antara hal yang terjadi 

pada satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Tugas konselor adalah menghubungi peristiwa 

yang satu ke peristiwa lainnya. Kelompok akan semakin penting bagi klien (Odha) apabila 

mereka menganggap bahwa kelompok merupakan sumber dukungan, dan sumber informasi yang 

kaya. Juga apabila masing-masing klien (Odha) saling ingin tahu tentang keadaan yang lain, ini 

menandakan bahwa mereka menganggap bahwa kelompok sangat berarti bagi kehidupan 

mereka. Dengan adanya rasa positif terhadap kelompok tentunya klien (Odha) akan selalu 

mendahulukan pertemuan dalam kelompok daripada kegiatan lainnya.  

Pemaparan konsep dasar konseling kelompok ini lebih dititik beratkan kepada setting 

layanan konseling; meski tidak menutup kemungkinan dapat dipergunakan dalam adegan 

psikoterapi, layanan kerja sosial, layanan konseling HIV/Aids, layanan budi pekerti atau 

karakter, dan atau layanan pendidikan. Konseling teman sebaya (peer counselling) sangat 

strategis diberikan bagi para remaja produktif yang sudah terinfeksi HIV positif karena teknik 

konseling ini dapat memecahkan permasalahan orang yang mengalami stress dan tekanan mental 

akibat dari perlakuan deskriminasi sosial di masyarakat. Orang yang terinfeksi HIV dapat saling 

bertukar informasi dan pengalamannya dengan didampingi oleh konselor yang ahli HIV/Aids 

untuk menemukan solusi yang tepat untuk tetap berobat agar jumlah CD4 tetap berada di zona 

yang aman.    

Berdasarkan paparan di atas, maka banyaknya kelompok yang diperlukan dalam hal ini 

adalah dua kelompok, yaitu: (1) kelompok pedamping/konselor, dan (2) kelompok terbimbing 

(klien/Odha) yang terdiri dari 1-10 atau 10-15 orang terinfeksi HIV/Aids. 

 3.  Lamanya Waktu yang Diperlukan   

    Konselor bukan satu-satunya penanggugjawab terhadap jalannya kelompok. Jadi 

sebaiknya dari awal pertemuan konselor selalu mengarahkan anggota (klien/odha) untuk merasa 

bertanggungjawab terhadap misi kelompok. Salah satu cara yang dapat dikemukakan adalah 

dengan mengatakan bahwa sukses tidaknya kelompok akan banyak tergantung pada partisipasi 

anggota. Diharapkan bahwa anggota (klien/odha) akan menggunakan waktu yang diperlukan 

seefisien mungkin bagi dirinya sendiri. Format prosedural dalam kelompok adalah prosedur yang 

tidak terstruktur, tanpa latihan, dan interaksi yang bebas. Sering terjadi bahwa kelompok 

berinteraksi secara kaku. Mereka mengambil waktu secara bergiliran atau ada yang memakai 
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waktu secara terus menerus dalam tiap pertemuan. Ada pula pertemuan yang selalu dimulai oleh 

anggota tertentu. Sebaiknya konselor memberikan komentar proses tentang apa yang terjadi 

selama ini. Pola interaksi yang kaku tersebut merupakan sesuatu yang anti terapiutik dan ini 

perlu ditegaskan. Perlu dikemukakan oleh konselor pada awalnya bahwa anggota (klien/odha) 

akan secara spontan memakai waktu tanpa harus mengikuti prosedur tertentu. Demikian pula 

apabila terlalu banyak terjadi seseorang berbicara sedang yang lainnya akan diam saja, maka 

konselor perlu mengingatkan kelompok terhadap komitmen mereka tentang jalannya kelompok. 

Kelompok behavioral adalah relatif terfokus dan lebih singkat (Hollander & Kazaoka, 1988). 

Psikoterapi behavioral dan kelompok-kelompok konseling, sebagai contoh jarang mengadakan 

lebih dari satu kali seminggu di atas 8 – 12 bulan dan 90 – 120 menit setiap sesi. Periode waktu 

relatif lebih singkat, terutama bila dibandingkan dengan kelompok psikoanalisis. Anggota 

memiliki tujuan spesifik untuk bekerja yang terukur (measurable). Kelompok kerja behavioral 

dan kelompok pendidikan psikologis sama-sama memiliki waktu yang singkat. 

      Berdasarkan hal tersebut di atas, maka lama waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan 

layanan konseling kelompok (Feer counseling)) adalah selama proses konseling dalam seting 

kelompok dapat dideskripsikan ke dalam bentuk tabel 30. 

Tabel 27 : Lamanya Waktu yang Diperlukan Kelompok 

Materi Konseling Waktu yang diperlukan Pertemuan 

1. Menyadarkan diri klien 

2. Mengubah perilaku negatif 

3.  Bertanggung jawab   

     terhadap diri sendiri 

 

90 menit 

90 menit 

90 menit 

 

¾ 

¾ 

¾ 

 

Jumlah: 270 menit 3/5 pertemuan 

 

Keterangan: Masing-masing jenis materi layanan konseling kelompok yang diberikan oleh 

konselor dalam pedoman ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan waktu yang 

diperlukan : 

            Waktu yang diperlukan      =  90  X  3   =  270 menit 

            Waktu yang diperlukan      =  90  X  4   =  360 menit 
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4.  Tempat Pelaksanaan Layanan Profesional Konseling HIV/Aids   

   Adapun tempat pelaksanaan layanan konseling HIV/Aids adalah berada di wilayah 

tempat klien (odha) di lingkungannya.  Pelaksanaan layanan konseling HIV/Aids ini tidak 

memerlukan suatu tempat yang bersifat khusus tapi berlangsung secara fleksibel tergantung 

kepada kebutuhan klien (Odha) di lapangan. 

  

5.  Langkah-langkah Perencanaan Layanan Profesional Konseling HIV/Aids  

 Penyelenggaraan layanan profesional konseling HIV/Aids memerlukan perencanaan dan 

praktik pelaksanaan kegiatan yang memadai, dari langkah awal sampai dengan evaluasi dan 

tindak lanjutnya. Langkah atau tahap awal diselanggerakan dalam rangka pembentukan 

kelompok sampai dengan mengumpulkan para peserta (odha) yang siap melaksanakan kegiatan 

kelompok. Langkah awal ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan profesional 

konseling HIV/Aids bagi klien (odha), yang lebih rinci lagi dengan penjelasan tentang 

pengertian, tujuan dan kegunaan secara umum layanan tersebut. Setelah penjelasan ini alangkah 

baiknya kalau dapat menghasilkan kelompok-kelompok yang langsung merencanakan waktu dan 

tempat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan profesional konseling HIV/Aids yang 

sebenarnya. 

 Perencanaan layanan profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis 

mengikuti lima urutan kegiatan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi kegiatan 

kelompok, (4) analisis hasil evaluasi, dan (5) tindak lanjut. 

        1). Perencanaan, kegiatan layanan meliputi penetapan: 

a. Materi layanan 

b. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan konseling HIV/Aids 

c. Sasaran kegiatan, yaitu kelompok yang dimaksudkan 

d. Bahan atau sumber bahan untuk kelompok tugas, mungkin ada bahan-bahan 

tertentu yang perlu dipersiapkan oleh guru pembimbing (konselor) 

e. Rencana penilaian, dan 

f. Waktu dan tempat. 
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 Apabila Guru pembimbing (konselor) telah mengenal klien (odha) yang akan menjadi 

peserta kelompok, konselor dapat terlebih dahulu lebih mendalami pengenalan itu melalui 

himpunan data yang tersedia. Kegiatan yang telah direncanakan itu selanjutnya dilakukan 

langkah pelaksanaannya. 

         2).  Pelaksanaan, kegiatan kelompok meliputi kegiatan sebagai berikut: 

    Persiapan Menyeluruh, yaitu persiapan untuk pelaksanaan layanan profesional 

konseling HIV/Aids  berbasis Front-End Analysis yang meliputi:  

a. Persiapan fisik: tempat dan kelengkapannya 

b. Persiapan bahan – khususnya untuk “kelompok tugas”  

c. Persiapan keterampilan 

d. Persiapan administrasi 

 Persiapan Keterampilan, untuk penyelenggaraan layanan profesional konseling HIV/Aids 

guru pembimbing (konselor) diharapkan mampu melaksanakan teknik-teknik yang 

meliputi:Teknik Umum, yaitu sebagai berikut: 

a) Tiga M : mendengar dengan baik, memahami secara penuh, dan merespon secara 

tepat dan positif. 

b) Dorongan minimal 

c) Penguatan  

d) Keruntunan 

Keterampilan Memberi Tanggapan, yaitu sebagai berikut: 

a) Mengenal perasaan peserta kelompok 

b) Mengungapkan perasaan sendiri 

c) Merepleksikan  

Keterampilan Memberikan Pengarahan, yaitu sebagai berikut: 

a) Memberikan informasi  

b) Memberikan nasehat  

c) Bertanya secara langsung dan terbuka 

d) Mempengaruhi dan mengajak 

e) Menggunakan contoh pribadi 
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f) Memberikan penafsiran 

g) Mengkonfrontasikan 

h) Mengupas masalah 

i) Menyimpulkan 

  

 Azas Kerahasiaan, yaitu keterampilan memantapkan azas kerahasiaan kepada seluruh 

peserta kelompok. Hal ini terasa lebih penting lagi dalam konseling HIV/Aids yang akan 

memunculkan dan membahas masalah-masalah pribadi. Untuk itu, guru pembimbing (konselor) 

memberikan suatu jaminan kerahasiaan klien yang terinfeksi virus HIV, harus diyakini oleh 

seluruh peserta kelompok (odha) bahwa ia adalah tokoh yang benar-benar mampu dengan 

seteguh-teguhnya melaksanakan azas kerasahasiaan itu.  Misalnya, konselor sanggup dan 

bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang 

diterimanya dan tidak layak diketahui oleh orang lain di luar kelompoknya sendiri. 

      3).   Evaluasi kegiatan kelompok. 

 Khusus dalam layanan profesional konseling HIV/Aids, penilaian hasil kegiatan dapat 

diarahkan secara khusus kepada klien (odha) yang masalahnya dibahas. Klien (odha) tersebut 

diminta mengungkapkan sampai seberapa jauh kegiatan kelompok telah membantunya 

memecahkan masalah yang dideritanya. Penilaian terhadap konseling HIV/Aids dapat dilakukan 

secara tertulis, baik melalui essai, daftar cek maupun daftar isian sederhana. Secara tertulis para 

peserta diminta mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, harapannya, minat dan sikapnya 

terhadap berbagai hal, baik yang telah dilakukan selama kegiatan kelompok (yang menyangkut 

isi maupun proses), maupun kemungkinan keterlibatan mereka untuk kegiatan serupa 

selanjutnya. Kepada klien (odha) peserta kelompok juga dapat diminta untuk mengemukakan 

(baik secara tertulis maupun lisan) tentang hal-hal yang paling berharga dan atau kurang mereka 

senangi selama kegiatan berlangsung dalam kelompoknya. 

 Perlu dicatat bahwa, penilaian terhadap layanan profesional konseling HIV/Aids dan 

hasil-hasilnya tidak bertitik tolak dari kriteria “benar-salah”, namun berorientasi pada 

perkembangan, yaitu mengenali kemajuan atau perkembangan positif yang terjadi pada diri 

peserta kegiatan kelompok. Lebih jauh, penilaian terhadap layanan profesional konseling 

HIV/Aids tersebut lebih bersifat penilaian “dalam proses” yang dapat dilakukan melalui : 
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a. Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta odha selama kegiatan berlangsung 

b. Mengungkapkan pemahaman peserta odha atas materi yang dibahas 

c. Mengungkapkan kegunaan layanan bagi odha, dan perolehan mereka sebagai 

hasil dari keikutsertaan mereka 

d. Mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan kegiatan lanjutan 

e. Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelanggaraan layanan 

profesional konseling HIV/Aids.     

      4).   Analisis hasil evaluasi   

 Hasil penilaian kegiatan layanan profesional konseling HIV/Aids perlu dianalisis untuk 

mengetahui lebih lanjut seluk-beluk kemajuan para peserta kelompok odha dan seluk-beluk 

penyelenggaraan layanan. Perlu dikaji apakah hasil-hasil pembahasan dan/ atau pemecahan 

masalah sudah dilakukan sedalam atau setuntas mungkin, atau sebenarnya masih ada aspek-

aspek penting yang belum dijangkau dalam pembahasan itu.   

 Dalam analisis ini guru pembimbing (konselor) sebagai pemimpin kelompok perlu 

meninjau kembali secara cermat hal-hal tertentu yang agaknya amat perlu diperhatikan, seperti: 

penumbuhan dan jalannya dinamika kelompok, peranan dan aktivitas sebagai peserta, 

homogenitas/heterogenitas anggota kelompok odha, kedalaman dan keluasan pembahasan, 

kemungkinan keterlaksanaan alternatif pemecahan masalah yang dimunculkan dalam kelompok, 

dampak pemakaian teknik tertentu oleh pemimpin kelompok (konselor) dan keyakinan 

penerapan teknik-teknik baru, masalah waktu, tempat dan bahan acuan, perlu nara sumber lain, 

dsbnya. Dengan demikan, analisis tersebut dapat merupakan tolehan kebelakang (mungkin 

merupakan analisis diagnosis), dapat pula tinjauan ke depan (merupakan analisis prognosa). 

       5).   Tindak lanjut. 

 Usaha tindak lanjut mengikuti arah dan hasil analisis tersebut di atas. Tindak lanjut itu 

dapat dilaksanakan melalui pertemuan konseling HIV/Aids selanjutnya, atau melihat bentuk-

bentuk layanan lainnya, atau bentuk-bentuk kegiatan non-layanan, atau kegiatan dianggap sudah 

memadai dan selesai sehingga oleh karenanya upaya tindak lanjut secara tersendiri dianggap 

tidak diperlukan.  

 Tindak lanjut yang berupa kegiatan dan/ atau kegiatan lainnya memerlukan perencanaan 

dan persiapan tersendiri pula dengan mengikutsertakan secara aktif klien (odha) yang 
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bersangkutan dan sumber-sumber lain yang diperlukan. Misalnya, klien tertentu perlu mengikuti 

konseling Individual HIV/Aids lanjutan untuk pendalaman dan penuntasan pemecahan 

masalahnya,  dan perlu dikunjungi rumahnya, perlu diadakan konfrensi kasus, dan … sesudah itu 

semua, mungkin memerlukan alih tangan kasus. Arah, bentuk dan isi kegiatan tindak lanjut itu 

tidak lain adalah untuk sepenuhnya memberikan pelayanan secara tuntas kepada klien (odha). 

Dengan adanya upaya tindak lanjut, maka pelayanan terhadap odha tidak setengah-tengah atau 

berhenti di tengah jalan, ataupun tidak lengkap, dan dilakukan secara acak belaka. 

  6.  Evaluasi Hasil Perlakuan   

   Tindakan evaluasi dilakukan pada setiap akhir kegiatan pelaksanaan layanan profesional 

konseling HIV/Aids, tetapi tidak menggunakan suatu tolok ukur yang baku. Untuk melihat ada 

tidaknya perubahan perilaku beresiko didasarkan pada jawaban-jawaban orang terinfeksi HIV 

positif dalam diskusi atau tanyajawab ketidak berlangsung perlakauan pelaksanaan layanan 

profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis. 

 Evaluasi perlakuan pada akhir pelaksanaan seluruh model pendekatan layanan 

profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis dilakukan dengan memperhatikan 

apakah ada atau tidaknya peningkatan layanan konseling yang komprehensif dan kinerja guru 

pembimbing atau konselor, serta adanya peningkatan respon dan unjuk kerja klien. Indikator 

keberhasilan layanan profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis yang 

dikembangkan adalah ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang berarti baik dilihat dari 

segi proses maupun dilihat dari segi hasil.  Keefektifan layanan profesional konseling HIV/Aids 

ini adalah sebagai berikut: (1) Guru pembimbing atau konselor telah memiliki visi yang jelas 

dalam memberikan layanan profesional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis, (2) 

Semua pihak-pihak yang terlibat/terkait secara operasional melakukan kerjasama yang 

berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama, (3) Orang yang terinfeksi HIV/Aids atau Odha 

telah memahami, menerima, mewujudkan, dan mengaktualisasikan kesehatanya dan tidak 

melakaukan suatu perbuatan beresiko baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain yang 

negatif atau orang yang sehat, dan (4) adanya perbedaan yang cukup berarti terhadap 

pemahaman penguasaan layanan konseling HIV/Aids bagi Guru pembimbing atau Konselor 

antara sebelum penerapan model (pree tets) dengan sesudah penerapan model (post test).   

7.  Peranan Guru Pembimbing atau Konselor           



131 
 

          Kalau jumlah Odha diseluh Dunia pada akhir tahun 2010 ada sekitar 34.000.000 orang, di 

Indonesia jumlahnya diperkirakan 300.000 orang. Mengacu pada pernyataan Michel Sidibe, 

Direktur Eksekutif Badan Aids PBB (UNAIDS), bahwa pengobatan adalah pencegahan. Kita 

perlu bekerja keras untuk menemukan kasus ataupun membuka akses kepada Odha untuk 

mendapat pengobatan Antiretroviral (ARV). Hingga saat ini kurang dari 30.000 Odha yang 

mendapatkan ARV atau kurang dari 10 % dari estimasi jumlah Odha. Dengan demikian, masih 

ada jurang yang sangat besar antara estimasi dan kasus yang teridentifikasi.  Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan adalah melakukan uji Test HIV bagi 5-20 juta rakyat Indonesia pada tahun 

2017, agar semakin banyak Odha mendapatkan pengobatan ARV pada tahap dini. Artinya, 

pemerintah Indonesia harus siap menguji test HIV 5-10 % penduduk kita tahun 2017. Tidak 

hanya pada mereka beresiko tinggi, tetapi juga semua ibu hamil dan masyarakat umum. 

Penanggulangan menjadi penting karena epedemi HIV/Aids menyebabkan berbagai krisis 

multidemensi, yaitu: krisis Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan terutama krisis kemanusiaan.         

           Tujuan khusus penanggulangan HIV/Aids adalah menyediakan dan menyebarluaskan 

informasi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan 

HIV/Aids, dengan menitik beratkan pencegahan pada orang beresiko tinggi tertular HIV/Aids. 

Upaya penanggulangan HIV/Aids harus memperhatikan nilai-nilai agama, budaya serta norma-

norma masyarakat dan kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan 

dan kesejahtraan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mempunyai tugas yang 

amat penting dan sangat mulia sebagai benteng pertama dalam bidang pencegahan dan 

penanggulangan HIV/Aids. Ketahanan keluarga dalam arti yang sesungguhnya perlu tetap 

diupayakan dan ditingkatkan. Selain itu keluarga mampu memberikan lingkungan yang kondusif 

bagi Odha dengan berempati dan menjauhkan sikap deskriminatif terhadap mereka. Masyarakat 

umum berperan membantu upaya pencegahan dan penanggulaangan HIV/Aids di lingkungan 

masing-masing dengan memberikan kemudahan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. 

Masyarakat berhak menerima informasi yang benar tentang masalah HIV/Aids.  

            Upaya penanggulangan HIV/Aids diselenggarakan oleh masyarakat dan terutama 

pendidikan atau konselor memiliki peranan sebagai pelaku utama. Pemerintah memiliki suatu 

kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung 

terselenggaranya penanggulangan HIV/Aids. Upaya penanggulangan harus didasari pengertian 

bahwa masalah HIV/Aids sudah menjadi masalah sosial-kemasyarakatan serta masalah bersama. 
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Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/Aids harus didahului dengan penjelasan yang benar 

dan mendapat persetujuan orang yang bersangkutan (Imformed concent). Layanan Konseling 

yang diberikan oleh konselor harus memadai diberikan sebelum (pree test) dan sesudah 

pemeriksaan (post test), dan hasil pemeriksaan (test uji HIV atau VCT) harus diberitahukan 

kepada orang yang bersangkutan tetapi wajib dirahasiakan (confidentialy) kepada pihak lain. 

Konselor dalam memberikan pelayanan konseling tampa memberikan deskriminasi pada orang 

yang terinfeksi HIV/Aids atau Odha. Tujuan program-program pencegahan adalah agar setiap 

orang mampu melindungi dirinya agar tidak tertular virus HIV/Aids dan tidak menularkan 

kepada orang lain. Pelayanan konseling dan Test sukarela (VCT) ditingkatkan jumlah dan 

mutunya dengan melibatkan kelompok dukungan (kelompok organisasi profesi atau konselor) 

sehingga mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, maka guru pembimbing atau konselor 

adalah diperlukan tentang pemahaman tentang pengetahuan dasar tentang epidemic HIV/Aids 

dan pelatihan konseling HIV/Aids secara professional melalui kerjasama dengan pemerintah, 

dokter, para medis, psikolog, kelompok pendamping, dan LSM. Dengan lahirnya tenaga konselor 

yang ahli HIV/Aids ini merupakan langkah yang sangat strategis bagi sekolah karena banyak 

yang ditemukan para remaja di usia produktif yang terinfeksi HIV (46, 4 %) dan usia dewasa 

(31, 5 %) di Indonesia (Laporan Ditjen PPM & PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

pada tanggal 13 juli 2011). Selanjutnya dalam penelitian ini akan dikembangkan Model Layanan 

Profesional Konseling HIV/Aids di Provinsi Bali berbasis front-end analysis. Hal ini dapat 

dilakukan misalnya: melatih para guru pembimbing atau konselor di sekolah dan juga 

dimasyarakat yang dibekali tentang pemahaman secara komprehensif dan mendalam tentang 

pengetahuan dasar HIV/Aids.  

Menurut Michel Sidibe, Direktur Eksekutif Badan Aids PBB (UNAIDS), menyatakan 

bahwa tahun 2011 adalah tahun istimewa karena titik terang untuk mengakhiri wabah Aids sudah 

terlihat jelas. Jutaan orang telah diselamatkan lewat upaya pencegahan penularan dan pengobatan 

sehingga kita mampu mewujudkan generasi baru yang bebas HIV/Aids. Seharusnya tidak ada 

lagi bayi lahir dengan HIV dan kita mampu mencegah kematian Ibu akibat Aids. Mengobati 

dengan ARV lebih dini terbukti mencegah penularan HIV sekitar 92-96 %. Sidibe (2011), 

mengatakan bahwa: "Pengobatan adalah pencegahan."  

Optimis ini tercermin dalam tema hari Aids se-Dunia yang diperingati pada tanggal 1 

Desember 2011, yaitu: "Getting to Zero" (mencapai nol). Tema ini terdiri atas tiga sub tema, 
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yakni sebagai berikut: Penghentian Penularan, Diskriminasi, dan Kematian. Masa depan yang 

lebih baik sudah di depan mata, tinggal bagaimana kita meningkatkan percepatan penangganan 

HIV/Aids dengan investasi yang cerdas. Persyaratannya adalah komitmen, kepemimpinan serta 

upaya yang luar biasa kuat. Dengan demikian, Deklarasi komitmen politik Para Pemimpin 

Negara dalam KTT Aids PBB di New York pada tanggal 10 Juni 2011 harus segera 

diimplementasikan. Komitmen ini menyangkut upaya mengintensifkan penanggulangan 

HIV/Aids yang komprehensif di masyarakat. Jadi sebagai seorang Konselor harus dapat 

menyadarkan klien (Odha) dalam memberikan layanan konseling bahwa untuk memastikan 

Anda tidak pernah menulari siapa-pun, termasuk pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini 

berhenti pada diri saya” adalah kata-kata yang seharusnya menjadi pegangan klien. 

          Belajar dari kejadian di Botswana (Afrika selatan), misalnya kemajuan pembangunan 

ekonomi dan sumber daya manusia hilang begitu saja sekitar 15 tahun lalu. Aids membuat 

negara kehilangan banyak tenaga terampil dan terdidik. Upaya pemerintah Botswana melakukan 

uji Test HIV terhadap semua warga negara untuk pengobatan ARV sejak 10 tahun lalu kini 

mulai memulihkan kondisi sosial ekonomi negara tersebut. Jika, tidak memutuskan langkah yang 

tepat dan segera, bukan mustahil krisis Botswana akan terjadi di Indonesia. Gejala sudah nampak 

dari ancaman HIV/Aids pada kelompok usia  produktif . Data yang tersedia menyebutkan 46,4 % 

kasus terjadi pada kelompok usia 20-29 tahun dan pada kelompok usia 30-39 tahun 31,5 % kasus 

serta pada kelompok usia 40-49 tahun terdapat 9 % kasus.  

     Sebagai seorang Konselor harus secara terus menerus memberikan layanan konseling 

bagi klien (orang yang belum terinfeksi) untuk tindakan preventif (khusus bagi kalangan siswa di 

tingkat SMP, SMA/SMK diperlukan pelatihan Tutor Sebaya – KSPAN), yaitu: 

a. Penularan Seksual. Hal ini terjadi lewat hubungan seksual di vagina atau di anus. 

HIV dapat menyebar lewat seks, cairan vagina, atau darah dari orang yang sudah 

terinfeksi harus memasuki badan orang yang belum terinfeksi. 

b. Terpapar Darah. HIV dapat tertular lewat transfusi darah, walaupun risiko ini praktis 

dihilangkan di tempat-tempat yang menguji darah donor. Jauh lebih umum, 

penularanya lewat penggunaan obat terlarang yang disuntikan, ketika pengguna yang 

negatif menggunakan jarum suntik bersama-sama dengan pengguna yang positif. 

Tenaga medis ada yang tertular kalau tertusuk jarum yang mengandung darah yang 

terinfeksi atau ketika mata, hidung, atau luka yang terbuka terpecik darah atau cairan 

badan dari pasien yang positif HIV. 

c. Melahirkan Anak dan Menyusui. Perempuan yang terinfensi HIV dapat menularkan 

HIV kepada bayinya saat melahirkan anak (biasanya saat melahirkan atau beberapa 

saat sebelumnya) atau dengan menyusui. Bayi tidak terinfeksi saat dikandung, jadi 
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laki-laki dengan HIV positif hanya dapat menulari bayinya secara tidak langsung 

dengan menulari ibunya. 

 

HIV tidak menyebar, lewat kontak dengan air ludah, air seni, keringat atau feses, dan 

tidak seperti yang dipercaya oleh masyarakat luas, penyakit ini tidak ditularkan oleh nyamuk, 

kulit utuh yang terpapar cairan badan, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, 

menggunakan gelas minum atau peralatan makan bersama-sama, saling melakukan mastrubasi, 

atau mempunyai pikiran yang jorok.  

Seberapa cepat HIV bisa berkembang menjadi Aids, lamanya dapat bervariasi dari satu 

individu dengan individu yang lain. Dengan gaya hidup sehat, jarak waktu antara infeksi HIV 

dan menjadi sakit karena Aids dapat berkisar antara 10-15 tahun, kadang-kadang bahkan lebih 

lama. Terapi antiretroviral dapat memperlambat perkembangan Aids dengan menurunkan jumlah 

virus (viral load) dalam tubuh yang terinfeksi.   

 Kewajiban seorang Konselor untuk terus menerus memberikan langkah yang aman agar 

terhindar dari infeksi HIV adalah sebagai berikut: (1) setia pada pasangan, (2) tidak 

menggunakan jarum suntik secara bergantian atau narkoba, (3) menggunakan kondom (kondom 

pria dan/atau kondom wanita) secara konsisten dan benar, bila anda melakukan hubungan 

seksual yang berisiko, dan (4) membatasi jumlah pasangan seksual atau berpantang seks. Sebagai 

tambahan yang lain untuk menghindari infeksi, yaitu: bila Anda seorang pengguna narkoba 

suntikan, selalu gunakan jarum suntik atau semprit baru yang sekali pakai atau jarum yang secara 

tepat disterilkan sebelum digunakan kembali. Pastikan bahwa darah dan produk darah telah 

melalui tes HIV dan standar keamanan darah dilaksanakan.  

Jadi sebagai seorang Konselor memiliki peranan yang dapat menyadarkan klien (Odha) 

dalam memberikan layanan konseling bahwa untuk memastikan Anda tidak pernah menulari 

siapa-pun, termasuk pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri saya” adalah 

kata-kata yang seharusnya menjadi pegangan klien. 

         Kemudian peranan konselor yang lain yaitu memberikan pengarahan awal (advance 

directives) bagi klien terinfeksi Aids, yang berbicara mengenai kematian dan prosesnya dan 

membantu klien untuk membuat keputusan di akhir kehidupannya. Menganjurkan kepada klien, 

teman-teman, dan anggota keluarganya untuk membuat rencana dan mendiskusikan keinginan 

klien mengenai kematian dan prosesnya dengan orang-orang yang penting bagi klien. Waktu 
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yang paling baik untuk memikirkan hal ini dalam proses konseling adalah ketika klien sedang 

sehat dan tidak mempunyai rencana dalam waktu dekat untuk meninggalkan dunia ini.    
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Simpulan  

Beragam penyuluhan Kesehatan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) telah 

dilakukan seperti: Seminar, Simposium, Pelatihan dan sebagainya untuk menyadarkan supaya 

bisa merubah perilaku orang dengan HIV/Aids atau Odha. Respon terhadap epidemi HIV/Aids 

harus tercermin pada perubahan perilaku, baik perseorangan maupun institusional. Sasaran 

model layanan profesional konseling HIV/Aids adalah penanggulangan dan  pencegahan 

HIV/Aids artinya menyediakan dan menyebar luaskan informasi dan menciptakan suasana 

kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan HIV/Aids yang menitik beratkan upaya 

pencegahan pada orang yang beresiko tinggi tertular HIV. Meningkatkan peran serta remaja, 

generasi muda, orangtua, ormas dan masyarakat umum termasuk Odha dalam berbagai upaya 

penanggulangan HIV/Aids. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga 

pemerintah, sekolah/kampus, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi, dan mitra 

internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respon nasional terhadap pencegahan 

HIV/Aids.   

Penularan dan penyebaran virus HIV/Aids sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, 

oleh karena itu penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku tersebut. Kasus HIV/Aids banyak ditemukan pada kelompok perilaku beresiko tinggi 

yang dimarginalkan seperti Perempuan Pekerja Seks (PSK), Laki-laki Pekerja Seks (LSK), 

Hubungan sesama jenis Homoseksual (LSL), dan Lesbi (PSP), Waria dan sebagainya, maka 

program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids memerlukan pertimbangan 

keagamaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat yang berlaku disamping pertimbangan 

kesehatan. Perlu adanya program-program pencegahan HIV/Aids yang efektif dan memiliki 

jangkauan layanan yang semakin luas dan program-program pengobatan, perawatan dan 

dukungan yang komprehensif bagi Odha untuk meningkatkan kualitas hidupnya.  

 Konseling merupakan salah satu proses yang harus dilakukan sebelum seseorang 

memutuskan untuk tes anti HIV. Pengertian konseling adalah hubungan kerjasama yang bersifat 
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menolong antara Konselor dan Klien yang bersepakat untuk: (a) bekerjasama dalam upaya 

menolong klien agar dapat menguasai permasalahan dalam hidupnya, (b) berkomunikasi untuk 

membantu mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah klien, (c) terlibat dalam proses 

menyediakan pengetahuan keterampilan dan akses terhadap sumber masalah, (d) membantu 

klien untuk mengubah perilaku dan sikap yang negatif terhadap masalahnya sehingga klien dapat 

mengatasi kecemasan dan stress akibat dari dampak sosial masyarakat dan juga dapat 

memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapinya.  

   Konseling HIV/Aids adalah konseling yang secara khusus memberikan perhatian 

terhadap permasalahan yang berkaitan dengan infeksi terhadap virus HIV/Aids, baik terhadap 

orang dengan HIV/Aids atau Odha, maupun terhadap lingkungan yang terpengaruh. Tujuan dari 

Konseling HIV/Aids adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang terinfeksi HIV/Aids dan 

adanya dukungan sosial dan psikologis kepada Odha dan keluarganya sehingga dapat mencegah 

dan penularan infeksi virus HIV/Aids. Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka tujuan pelaksanaan layanan profesional konseling HIV/Aids adalah untuk mengembangkan 

Model Layanan Profesional Konseling HIV/Aids di Provinsi Bali Berbasis Front-end Analysis 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 Pertama, tujuan jangka pendek. Diharapkan setelah pelaksanaan layanan profesional 

konseling HIV/Aids yang dikembangkan dalam penelitian ini, orang yang terinfeksi HIV positif 

dapat memecahkan permasalahannya agar tidak mengalami stress dan tekanan mental akibat dari 

perlakuan deskriminasi sosial di masyarakat. Program-program pencegahan dan penanggulangan 

HIV/Aids memerlukan pertimbangan keagamaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat 

yang berlaku disamping pertimbangan kesehatan. Penularan dan penyebaran virus HIV/Aids 

sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, oleh karena itu penanggulangan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Perlu adanya 

kesediaan model layanan konseling yang komprehensif kepada masyarakat bagi yang belum 

terjangkit HIV/Aids agar tumbuh kesadaran tidak melakukan perbuatan beresiko melalui 

program-program pencegahan HIV/Aids yang efektif dan memiliki jangkauan layanan yang 

semakin luas dan program-program pengobatan, perawatan dan dukungan yang komprehensif 

bagi Odha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Orang yang terinfeksi HIV dapat saling 

bertukar informasi dan pengalamannya dengan didampingi oleh konselor yang ahli HIV/Aids 
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untuk menemukan solusi yang tepat untuk tetap berobat agar jumlah CD4 tetap berada di zona 

yang aman. Konselor memiliki peran yang sangat penting mengubah pesan pencegahan untuk 

memfokuskan pada orang yang menderita HIV positif – orang yang tahu lebih baik dari pada 

siap-pun betapa penting mencegah penularan dan mereka harus memikul tanggungjawab paling 

besar untuk tidak menyebarkan infeksi HIV ini kepada siapa-pun.  

    Kedua, tujuan jangka menengah. Setelah menerima perlakuan dengan model ini 

diharapkan orang yang terinfeksi HIV positif untuk bisa memastikan Anda tidak pernah menulari 

siapa-pun, termasuk pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri saya” adalah 

kata-kata yang seharusnya menjadi pegangan klien (Odha). Tentu saja, orang dewasa yang HIV 

negatif harus waspada mengenai risikonya dan harus melindungi diri sendiri juga.  Merupakan 

kewajiban moral pasangan yang positif HIV untuk tidak bekerja sama dengan tingkah laku 

merusak diri seperti itu, untuk memastikan bahwa HIV mereka tidak pernah menyebar. “Setiap 

orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri” bukan falsafah yang memajukan dunia yang kita 

inginkan. Kita hidup bermasyarakat dan harus saling mengawasi. Mengembangkan dan 

meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, sekolah/kampus, sektor swasta dan dunia 

usaha, organisasi profesi, dan mitra internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan 

respon nasional terhadap pencegahan HIV/Aids.   

      Ketiga, tujuan jangka panjang. Perlakuan model layanan profesional konseling HIV/Aids 

ini berupaya membantu  orang yang menderita Aids (ingat setiap orang yang menderita Aids 

pasti terinfeksi HIV, namun tidak semua orang dengan infeksi HIV menderita Aids). Diharapkan 

orang yang terinfeksi Aids dapat diberikan pengarahan awal (advance directives) yang berbicara 

mengenai kematian dan prosesnya dan membantu klien untuk membuat keputusan di akhir 

kehidupannya. Menganjurkan kepada klien, teman-teman, dan anggota keluarganya untuk 

membuat rencana dan mendiskusikan keinginan klien mengenai kematian dan prosesnya dengan 

orang-orang yang penting bagi klien. Waktu yang paling baik untuk memikirkan hal ini dalam 

proses konseling adalah ketika klien sedang sehat dan tidak mempunyai rencana dalam waktu 

dekat untuk meninggalkan dunia ini. 

 Pemetaan penularan dan penyebaran virus HIV/Aids sangat berhubungan dengan 

perilaku beresiko, oleh karena itu penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Perlu adanya program-program pencegahan HIV/Aids 
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yang efektif dan memiliki jangkauan layanan yang semakin luas dan program-program 

pengobatan, perawatan dan dukungan yang komprehensif bagi Odha untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya. Adapun pemetaan area lingkup penanggulangan dan pencegahan yang bisa 

dilakukan oleh Konselor dalam konteks layanan konseling HIV/Aids, yaitu sebagai berikut: 

1. Kelompok tertular atau terinfeksi HIV positif (Infected people): pencegahan ditujukan   

    untuk menghambat lajunya perkembangan virus HIV dalam dirinya dengan meminum   

    obat Antiretroviral dan meningkatkan kualitas hidupnya  

2. Kelompok beresiko tertular (High-risk people): pencegahan ditujukan kepada orang   

    yang berisiko tertular virus HIV seperti kelompok pekerja seks dan pelangannya,  

    kelompok penguna narkoba, kelompok waria dan sebagainya. Pencegahan kelompok  

    ini untuk mengubah perilaku beresiko tertular menjadi perilaku aman.   

3. Kelompok Renta (Vulnerable people): pencegahan ditujukan untuk kelompok renta  

   tertular virus HIV seperti kelompok anak jalanan, kelompok pengungsi, kelompok   

   narapidana, ibu hamil, penerima transfusi darah, dan petugas pelayanan kesehatan.  

   Pencegahan pada kelompok ini ditujukan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan  

   beresiko tertular HIV.  

4. Kelompok pelajar dan mahasiswa (Studend people): pencegahan ditujukan kepada  

   anak sekolah dan mahasiswa melalui kegiatan informasi, komunikasi, dan edukasi guna  

   mendorong kehidupan yang lebih sehat dan terhindar dari perilaku beresiko tertular  

   HIV positif.   

5. Kelompok umum (General population): pencegahan ditujukan kepada masyarakat  

   umum seperti sekehe teruna-teruni atau STT, Ormas, pecalang, dan generasi muda.  
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   Pencegahan ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, dan keterlibatan  

   dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids di lingkungannya.  

 Ada tiga strategi upaya penanggulangan dan pencegahan penularan HIV/Aids 

sebagaimana disampaikan pada Konfrensi Internasioanal Aids Mexico pada Agustus 2008 dan 

Kongres sedunia Ilmu Penyakit Dalam di Buenos Aires pada September 2008 (Pokdisus: Blog 

resmi UPT HIV RSCM), yaitu: Pertama upaya Biomedik, seperti tersedianya obat Antiretroviral 

(ARV), Sunat/Sirkumsisi, Kondom, PMCT, dan pengobatan PMS (Penyakit Menular Seks); 

Kedua upaya Struktural, seperti masalah Ekonomi, Budaya, Hukum, Pendidikan dan Kesetaraan 

Gender; Ketga upaya adanya Perubahan Perilaku yaitu: perlunya Layanan Profesional Konseling 

HIV/Aids berbasis Front-End Analysis. Model ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memecahkan masalah orang dengan HIV/Aids (Odha) yang mengalami tekanan mental akibat 

dari dampak sosial di masyarakat, setidaknya untuk diuji cobakan.  

Guru Pembimbing atau Konselor memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu 

pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan penyebaran orang terjangkit virus HIV&Aids. 

Layanan konseling tidak hanya terbatas pada tataran sekolah, tetapi di luar seting sekolah atau 

masyarakat sangat dibutuhkan. Rendahnya kualitas layanan konseling yang komprehensif bagi 

para guru pembimbing atau konselor di sekolah dan juga dimasyarakat yang perlu dibekali 

tentang pemahaman secara komprehensif dan mendalam tentang pengetahuan dasar HIV/Aids. 

Sebagai tindak lanjut orang dengan HIV/Aids (Odha), diperlukan tindakan layanan konseling 

yang komprehensif bagi orang yang terjangkit HIV positif. Layanan konseling HIV/Aids adalah 

layanan yang diberikan kepada klien (Odha) untuk memecahkan masalah-nya agar tidak 

mengalami stress atau tekanan mental akibat dari dampak sosial penyebaran HIV/Aids dan 

menyarankan secara terus menerus agar tetap berobat agar jumlah CD4 tetap berada di zona yang 

aman. Dengan demikian hal yang belum tersentuh oleh pemerintah selama ini adalah 

memberikan pelayanan konseling teman sebaya (Peer Counseling) – bagi orang dengan HIV 

positif, dan Konseling Individual – bagi orang yang menderita Aids.   Dalam menghadapi 

tantangan begitu pesatnya penyebaran infeksi HIV/Aids dimasyarakat yang sekarang jumlahnya 

secara signifikan terus mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Di Indonesia diperkirakan 

bahwa kasus Aids berjumlah 26.483 jiwa dan 5.056 diantaranya telah meninggal (laporan Ditjen 

PPM & PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2011). Berdasarkan 
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data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, hingga akhir tahun 2011 penderita HIV/Aids di Bali tercatat 

5.222 orang. Namun data Maret 2012 menunjukkan jumlahnya 5.917 orang atau terjadi 

penambahan sekitar 695 orang terinfeksi positif HIV/Aids saat ini (terjadi peningkatan sekitar 20 

%). Sedangkan data akhir September 2014 (Data Dinas Kesehatan provinsi Bali) menunjukkan 

ada 10.220  (Kasus), yaitu: 5.490 terinfeksi HIV positif dan 4.730 Aids. Epedemi HIV/Aids 

adalah penyakit yang terlihat dipermukaan begitu kecil, ibaratkan puncak gunung es, tetapi 

kenyataan-nya akan mengancam ribuan masyarakat akan terinfeksi virus HIV/Aids, maka 

diperlukan suatu langkah strategis layanan profesional konseling HIV/Aids.  

 HIV adalah singkatan dari “Human Immunodeficiency Virus”. Ini adalah virus yang 

menyebabkan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). HIV ditularkan dari orang ke 

orang lewat hubungan seksual, terpapar darah, melahirkan anak, atau menyusui (Gallant, MD., 

2010: 16).  Kasus HIV&AIDS menyerang secara diam-diam di tubuh manusia. Namun, jika 

mengalami tes dini, virus ini bisa terdeteksi pada minggu ke-8 hingga ke-12 setelah virus masuk 

ketubuh manusia disebut periode jendela. Selama periode 5-10 tahun, orang yang terinfeksi 

terlihat sehat atau disebut masa Asimptomatik, sebelum akhirnya menunjukkan gejala setelah 

periode tersebut. Ini membuktikan bahwa penyakit yang mematikan dan nyaris fatal secara 

universal, tidak dapat diobati atau belum dapat disembuhkan telah menjadi penyakit yang sangat 

mengkuatirkan masyarakat dunia. Khusus di Bali, biasanya kasus HIV&AIDS ditemukan pada 

pada periode Asimptomatik. Jarang yang tertangkap saat masih dalam periode jendela.  

             Penderita AIDS bila jumlah CD4 Anda turun di bawah 200 (mengalami gejala atau tidak) 

atau ketika kondisi indikator AIDS telah didiagnosis. Pada umumnya jumlah CD4 mencapai 200 

sebelum pasiennya mengalami komplikasi, jadi jumlah CD4 yang rendah adalah alasan paling 

umum untuk didiagnosis AIDS. Kalau jumlah CD4 turun lagi, kemunkinan komplikasi dalam 

daftar timbul (seorang dengan jumlah CD4 di bawah 50 sebagai mengalami infeksi HIV tingkat 

lanjut).   

Tahap pertama dari infeksi HIV, terjadi beberapa minggu setelah penularan, disebut 

infeksi HIV primer atau “Acute Retroviral Syndrome” (ARS). Selama ARS, tes HIV standar 

(serologi) mungkin negatif, tetapi jumlah virus dalam darah (diukur dengan jumlah virus) amat 

tinggi, keadaan ini membuat penularan HIV kepada orang lain menjadi mudah. ARS akan 

mereda dengan sendirinya dan diikuti dengan tahap laten (tersembunyi) biasanya disebut infeksi 
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HIV “Asimptomatik”. Penderita pada umumnya merasa sehat selama tahap ini, walaupun 

kelenjar getah beningnya mungkin membesar (limfadenopati), dan beberapa kondisi umum dapat 

terjadi lebih sering atau lebih berat, termasuk infeksi ragi di vagina, herpes atau sinanaga. 

    Beberapa orang mengalami gejala-gejala infeksi HIV sebelum benar-benar mengalami 

AIDS. Tahap ini disebut sebagai infeksi HIV simptomatik (sebelum AIDS-related complex, atau 

ARC). Gejala-gejalanya termasuk penurunan berat badan, kandidiasis (infeksi ragi dalam mulut), 

diare yang tak kunjung sembuh, berkeringat di malam hari, dan keletihan. Tes untuk 

mendiagnosis infeksi HIV amat akurat. Dengan tes darah standar (serologi), laboratorium 

pertama kali melakukan enzyme-linked immunoassay (ELISA atau EIA). Hasil ELISA yang 

negatif biasanya berarti Anda tidak terinfeksi, walaupun mungkin hasil itu negatif bila anda baru 

terinfeksi belum lama berselang. Bila hasilnya positif, laboratorium secara otomatis melakukan 

tes ke dua yang disebut Western Blot (WB). Bila kedua tes hasilnya positif, berarti Anda 

terinfeksi. Hasil tes positif yang palsu amat jarang terjadi dan biasanya karena kesalahan 

administratif, seperti memberikan kepada Anda hasil tes orang lain. 

    Kadang-kadang ELISA positif dan WB tidak dapat menentukan dengan pasti – tidak 

sepenuhnya negatif namun tidak positif juga. Ada dua kemungkinan penyebab tes tidak dapat 

menentukan dengan pasti. Pertama, Anda mungkin baru-baru ini terinfeksi dan sedang dalam 

proses serocoverting (pengembangan serologi positif), kalau demikian keadaannya tes yang 

diulang tidak lama berselang akan menjadi sepenuhnya positif, biasanya dalam waktu 1 bulan. 

Kedua, Anda mungkin negatif tetapi hasil tesnya tidak pasti dengan alasan yang mungkin tidak 

akan pernah diketahui. Bila tesnya tetap tidak pasti selama 1 sampai 3 bulan, Anda tidak 

terinfeksi. 

Serologi mungkin negatif bila Anda baru saja terinfeksi. Pada umumnya orang yang 

terinfeksi mengembangkan antibodi dalam waktu 2 sampai 8 minggu: 97 % positif dalam waktu 

3 bulan dan 100 % dalam waktu 6 bulan. Selama periode inkubasi ini, jumlah virus yang amat 

tinggi selalu menunjukkan infeksi. Tetapi menghitung jumlah virus bukan tes didoagnosis 

sempurna karena hasilnya dapat negatif (tidak terdeteksi) pada orang yang terinfeksi, dan 

hasilnya mungkin positif  (dapat terdeteksi) di tingkat rendah pada orang yang tidak terinfeksi. 

Ini adalah tes yang bermanfaat untuk mendiagnosis sindrom retroviral akut pada orang yang 

menunjukkan gejala-gejala. 
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    Tes cepat dapat memberikan hasil dalam beberapa menit, menggunakan darah atau air 

ludah. Tes ini akurat bila hasilnya negatif, namun hasil tes positif harus selalu ditegaskan dengan 

tes serologi standar.  HIV menyebabkan penyakit terutama dengan merusak sistem kekebalan 

tubuh. Virus ini dapat menginfeksi sel-sel manusia, tetapi target paling penting adalah limfosit 

CD4 (juga dikenal sebagai sel CD4, sel T- pembantu, atau sel pembantu). Sel CD4 adalah salah 

satu tipe dari sel darah putih yang bertanggungjawab untuk mengendalikan atau mencegah 

infeksi oleh banyak virus yang lain, bakteri, jamur, dan parasit, dan juga beberapa jenis kanker. 

Infeksi HIV menyebabkan kerusakan sel-sel CD4 menurun. Walaupun mungkin diperlukan 

waktu bertahun-tahun, jumlah CD4 akhirnya menjadi demikian rendah sehingga jumlah sel ini 

tidak memadai untuk melawan infeksi, yang menyebabkan gejala atau komplikasi muncul. 

Kecepatan penurunan jumlah CD4 bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan tergantung pada 

sejumlah factor, termasuk ciri-ciri genetic, ciri-ciri galur virus, dan jumlah virus dalam darah.   

            Alasan menurunnya jumlah sel CD4 masih belum sepenuhnya dipahami. Penurunan ini 

bukan semata-mata karena infeksi HIV dan secara langsung membunuh sel-sel ini, karena 

proporsi sel-sel yang telah terinfeksi kecil. Ilmuwan sekarang yakin bahwa infeksi HIV mungkin 

menyebabkan pengaktifan kekebalan tubuh (perangsang sistem kekebalan tubuh) kronis yang 

menyebabkan menurunnya, secara berangsur-angsur jumlah sel CD4. Disamping merusaknya 

sistem kekebalan tubuh, HIV dapat mempengaruhi secara langsung banyak organ badan, seperti 

sistem saraf dan organ Ginjal. HIV dapat juga menurunkan berat badan, berkeringat di malam 

hari, dan diare. Infeksi HIV yang tidak diobati berakibat buruk bagi sistem saraf Anda. Virus ini 

masuk ke otak dan cairan sumsum tulang belakang dan dapat menyebabkan banyak komplikasi 

yang tidak menyenangkan. Cara untuk mencegah masalah ini adalah minum obat ART 

(Antiretroviral Therapy). Beberapa gejala neurologis, seperti sakit kepala, mudah lupa atau 

perubahan kepribadian. Penyebab paling umum dari kehilangan memori adalah depresi, yang 

kadang-kadang terlihat mirip sekali dengan demensia (pikun). Ada cara untuk membedakan 

keduanya dengan tes memori  khusus dan tes berpikir (neuropsychological testing), tetapi bila 

hasilnya diragukan, pengobatan dengan antidepresan selama beberapa minggu dapat membantu 

membedakannya. Bila Anda menjadi mudah lupa tetapi tidak merasa tertekan, maka penting 

untuk mengetahui apakah Anda menderita demensia HIV atau komplikasi otak yang berkaitan 

dengan HIV.  
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 Penyelenggaraan layanan profesional konseling HIV/Aids memerlukan perencanaan dan 

praktik pelaksanaan kegiatan yang memadai, dari langkah awal sampai dengan evaluasi dan 

tindak lanjutnya. Langkah atau tahap awal diselanggerakan dalam rangka pembentukan 

kelompok sampai dengan mengumpulkan para peserta (odha) yang siap melaksanakan kegiatan 

kelompok. Langkah awal ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan profesional 

konseling HIV/Aids bagi klien (odha), yang lebih rinci lagi dengan penjelasan tentang 

pengertian, tujuan dan kegunaan secara umum layanan tersebut. Setelah penjelasan ini alangkah 

baiknya kalau dapat menghasilkan kelompok-kelompok yang langsung merencanakan waktu dan 

tempat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan profesional konseling HIV/Aids yang 

sebenarnya. Perencanaan layanan profesional konseling HIV/Aids mengikuti lima urutan 

kegiatan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi kegiatan kelompok, (4) analisis 

hasil evaluasi, dan (5) tindak lanjut. 

        1). Perencanaan, kegiatan layanan meliputi penetapan: 

a. Materi layanan 

b. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan konseling HIV/Aids 

c. Sasaran kegiatan, yaitu kelompok yang dimaksudkan 

d. Bahan atau sumber bahan untuk kelompok tugas, mungkin ada bahan-bahan 

tertentu yang perlu dipersiapkan oleh guru pembimbing (konselor) 

e. Rencana penilaian, dan 

f. Waktu dan tempat. 

 Apabila Guru pembimbing (konselor) telah mengenal klien (odha) yang akan menjadi 

peserta kelompok, konselor dapat terlebih dahulu lebih mendalami pengenalan itu melalui 

himpunan data yang tersedia. Kegiatan yang telah direncanakan itu selanjutnya dilakukan 

langkah pelaksanaannya. 

         2).  Pelaksanaan, kegiatan kelompok meliputi kegiatan sebagai berikut: 

    Persiapan Menyeluruh, yaitu persiapan untuk pelaksanaan layanan profesional 

konseling HIV/Aids yang meliputi: 

a. Persiapan fisik: tempat dan kelengkapannya 

b. Persiapan bahan – khususnya untuk “kelompok tugas”  
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c. Persiapan keterampilan 

d. Persiapan administrasi 

 Persiapan Keterampilan, untuk penyelenggaraan layanan profesional konseling HIV/Aids 

guru pembimbing (konselor) diharapkan mampu melaksanakan teknik-teknik yang 

meliputi:Teknik Umum, yaitu sebagai berikut: 

a) Tiga M : mendengar dengan baik, memahami secara penuh, dan merespon secara 

tepat dan positif. 

b) Dorongan minimal 

c) Penguatan  

d) Keruntunan 

Keterampilan Memberi Tanggapan, yaitu sebagai berikut: 

a) Mengenal perasaan peserta kelompok 

b) Mengungapkan perasaan sendiri 

c) Merepleksikan  

Keterampilan Memberikan Pengarahan, yaitu sebagai berikut: 

a) Memberikan informasi  

b) Memberikan nasehat  

c) Bertanya secara langsung dan terbuka 

d) Mempengaruhi dan mengajak 

e) Menggunakan contoh pribadi 

f) Memberikan penafsiran 

g) Mengkonfrontasikan 

h) Mengupas masalah 

i) Menyimpulkan 

 Azas Kerahasiaan, yaitu keterampilan memantapkan azas kerahasiaan kepada seluruh 

peserta kelompok. Hal ini terasa lebih penting lagi dalam konseling HIV/Aids yang akan 

memunculkan dan membahas masalah-masalah pribadi. Untuk itu, guru pembimbing (konselor) 

memberikan suatu jaminan kerahasiaan klien yang terinfeksi virus HIV, harus diyakini oleh 

seluruh peserta kelompok (odha) bahwa ia adalah tokoh yang benar-benar mampu dengan 

seteguh-teguhnya melaksanakan azas kerasahasiaan itu.  Misalnya, konselor sanggup dan 
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bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang 

diterimanya dan tidak layak diketahui oleh orang lain di luar kelompoknya sendiri. 

 Kelompok yang baik ialah apabila kelompok itu diwarnai oleh semangat yang tinggi, 

kerjasama yang lancar dan mantap, serta adanya saling mempercayai di antara anggota-anggota 

sesama odha, mengerti dan menerima secara positif tujuan bersama. Kelompok yang baik 

ditumbuhkan (melalui dinamika kelompoknya sendiri), oleh anggota-anggotanya. Apabila 

anggota kelompok merasa bahwa kelompok itu adalah baik, maka keadaan seperti itu dapat 

membuat anggota tersebut lebih mudah mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku dalam 

kelompok itu.  Jadi kelompok dalam kegiatan konseling HIV/Aids diharapkan tumbuh dan 

berkembangnya dinamika kelompok. Artinya, merupakan pengerahan secara serentak semua 

faktor yang dapat mengubah perilaku berisiko tertular HIV/Aids. Pemaparan konsep dasar 

konseling kelompok ini lebih dititik beratkan kepada setting layanan konseling; meski tidak 

menutup kemungkinan dapat dipergunakan dalam adegan psikoterapi, layanan kerja sosial, 

layanan konseling HIV/Aids, layanan budi pekerti atau karakter, dan atau layanan pendidikan. 

Konseling merupakan proses pembelajaran yang terarah kepada pengembangan perilaku-perilaku 

efektif jangka panjang dalam mengelola, mengendalikan, dan merespon lingkungan; perilaku 

tersebut mencakup perilaku vokasional, kognitif, belajar dan perubahan perilaku, komunikasi 

dan hubungan antarpribadi, keserasian optimal antara individu-lingkungan. Strategi intervensi 

konseling terarah kepada upaya pengembangan lingkungan perkembangan  (ecology of human 

development) yang mampu memfasilitasi individu mengembangkan perilaku efektif yang 

bermakna. 

Konseling Kelompok merupakan suatu sistem layanan bantuan yang amat baik untuk 

membantu pengembangan kemampuan pribadi, pencegahan, dan menangani konflik-konflik 

antar pribadi atau pemecahan masalah (Gazda, dalam Adhiputra, 2015: 24). Kelompok 

merupakan wahana untuk membantu individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Fokus 

perhatian dan bantuan konselor diarahkan pada keunikan individual bukan kepada kelompok.   

Konseling Kelompok, lebih menekankan pada pengembangan pribadi. Kelompok ini disediakan 

untuk orang yang terinfeksi HIV positif. Mengingat kesulitan yang dihadapi orang yang 

terinfeksi HIV/Aids bersumber dari perilaku yang berisiko, maka dalam melacak akar penyebab 

masalah yang dihadapi klien perlu diketahui pula kesesuaian tingkah laku individu dengan nilai-

nilai moral yang berlaku di masyarakatnya. Perasaan dan hubungan antar anggota sangat 
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ditekankan di dalam kelompok ini. Jadi orang yang terinfeksi HIV akan dapat belajar tentang 

dirinya dalam hubungannya dengan anggota keluarga yang lain ataupun dengan orang lain. 

Selain itu di dalam konseling kelompok, anggota dapat pula belajar untuk memecahkan masalah 

berdasarkan masukan dari anggota lainnya. 

Pemaparan perspektif teoritik konseling kelompok ini, menjelaskan secara teoritik 

analisis kerja kelompok dalam perspektif ada sepuluh teori (Adhiputra, 2015: 105), yaitu: teori 

kelompok Psikoanalisis, teori Adlerian, teori Person-Centered, teori Gestalt, teori Terapi 

Rasional Emotif (RET), teori Analisis transaksional (AT), teori Terapi behavioralistik dan 

Realitas, dan teori analsis kelompok Psikodrama dan bantuan Diri (Self-Helpings). Dalam 

pengembangan model layanan profsional konseling HIV/Aids berbasis Front-End Analysis ini, 

menjelaskan secara teoritik analisis kerja kelompok dalam perspektif teori Terapi 

Behavioralistik (perubahan perilaku) karena orang yang terinfeksi HIV/Aids terkait dengan 

perilaku berisiko. Bagi pendekatan behavioral bahwa prilaku, kognisi, dan perasaan bermasalah 

terbentuk karena dipelajari, oleh karenanya dapat diubah melalui proses belajar juga. Perilaku 

yang dikatakan masalah adalah masalah itu sendiri bukan semata-mata gejala dari masalah 

(Rocham Natawidjaja, dan Mamat Supriatna 2004 dalam Adhiputra, 2015: 156). 

Secara umum, behaviorist di dalam dan di luar adegan kelompok menekankan pada 

proses, pengalaman disini dan kini (here and now), belajar, perubahan tindakan-tindakan yang 

menyimpang, pembatasan tujuan-tujuan yang spesifik, dan teknik-teknik yang ditunjang secara 

ilmiah (Rimm & Cunningham, 1985). Teknik-teknik yang lazim dipergunakan seperti penguatan 

positif (positive reinforcement), penghilangan (extinction), desensitisasi, dan modeling. Teknik-

teknik tersebut digunakan secara sistimatis, dan banyak perencanaan dalam menggambarkan 

prosedur-prosedur yang lebih efektif untuk klien. Secara sederhana behaviorisme dapat 

didefinisikan sebagai proses belajar, yang di dalam proses tersebut konselor menggunakan 

prosedur sistimatis untuk membantu klien (odha) menyempurnakan suatu perubahan khusus 

dalam perilaku berisiko tertular HIV positif. Dalam kelompok, secara praktis hampir semua 

materi konseptual dan teoritikel yang berasal dari teori behavior dan dintegrasikan ke dalam 

wilayah terapi behavior yang saling berhubungan erat. 

Menurut Corey, 1990 dan Hansen, 1980 (dalam Adhiputra, 2015: 159) ada beberapa 

teknik kelompok yang lebih penting digunakan, yaitu: meliputi delapan teknik dalam kelompok 

behavioral, yakni: (a) reinforcement, (b) extinction, (c) contingency contracts, (d) shaping, (e) 
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modeling, (f) behavioral rehearsal, (g) coaching, (h) cognitive restructuring, dan (i) the buddy 

system. Di bawah ini dijelaskan secara lebih konprehensif delapan tehnik yang digunakan dalam 

pelaksanaan layanan profesional konseling HIV/Aids, yaitu sebagai berikut: 

 a). Reinforcement adalah kunci kelompok behavioral. Salah satu tujuan dalam prilaku 

kelompok adalah mengajarkan orang terinfeksi HIV/Aids untuk memperkuat secara positif 

masing-masing yang lain dan untuk mengajarkan bagaimana memperkuat diri mereka sendiri 

untuk tidak menularkan kepada orang lain. Sebagai contoh: untuk memastikan Anda tidak 

pernah menulari siapa-pun, termasuk pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri 

saya” adalah kata-kata yang seharusnya menjadi pegangan klien.  

b). Extinction adalah proses menurunkan nilai perilaku yang terjadi karena meninggalkan 

reinforcers yang mempertahankannya. Teknik ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan 

metode behavioral lain supaya orang yang terinfeksi HIV/Aids memiliki perilaku berisiko yang 

dihilangkan. Extinction dapat digunakan ketika klien berbicara menurunkan perilaku berisiko 

menjadi perilaku yang aman.  Dalam kasus ini, konselor mengubah perilaku beresiko tertular 

HIV menjadi perilaku yang aman dan dipertahankan seumur hidup yang sesuai dengan pilihan    

A (Abstinence), pilihan B (Be Faitful), dan pilihan C (Condom) atau kombinasi  demi 

pencegahan HIV.  

c). Contingency contract, “serangan ke luar perilaku yang dilakukan, diubah atau 

dihentikan; ganjaran dihubungkan dengan pencapaian tujuan; dan kondisi-kondisi di bawah 

ganjaran yang diterima” (Corey, 1990). Kontrak-kontrak kemungkinan digunakan orang 

terinfeksi HIV/Aids, karena klien menemukan sesuatu yang menyakitkan diri mereka. Biasanya 

kontrak kontingensi (kemungkinan) ditulis terbuka sebagai suatu penyesalan. 

d). Shaping, melibatkan pengajaran prilaku “melalui penafsiran berturut-turut dan 

pertautan” (Hansen, 1980: 304). Proses pembentukan (shaping) ini, orang yang terinfeksi 

HIV/Aids untuk tidak melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri seperti : seks bebas,     

Alkohol, Narkoba dsb. Pengimplementasian suatu prosedur dengan perencanaan yang teliti, 

biasanya berperan penting untuk memperbaharui dan memperbaiki prilaku berisiko.  

e). Modeling, adalah belajar melalui pengamatan terhadap orang lain (Bandura, 1965: 

1977). Modeling merupakan alat yang sangat kuat dalam adegan kelompok ketika anggota 
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kelompok yang menyerupai modeling. Sebagai contoh: setia pada pasangan, dan  membatasi 

jumlah pasangan seksual atau berpantang seks. Umpan-balik melalui vediotape selalu dapat 

digunakan dalam proses modeling, yang selanjutnya partisipan kelompok mampu melihat orang 

lain seperti diri mereka sendiri yang menarik hati dalam prilaku yang diinginkan. 

f). Behavioral rehearsal, terdiri dari latihan atau mempraktekkan prilaku yang diinginkan 

sampai pada bentuk yang dikehendaki oleh klien (odha). Proses ini terdiri dari bentuk pengaturan 

prilaku dengan memperoleh umpan-balik korektif. Teknik ini seringkali digunakan setelah 

seseorang melihat model memerankan prilaku yang diinginkan. Dalam suatu kasus, khususnya 

dengan prilaku berisiko tertular HIV/Aids, klien (odha) secara terus menerus agar tetap berobat 

antiretroviral (ARV) agar jumlah CD4 tetap berada di zona  yang aman. Klien akan menerima 

umpan-balik dan sasaran langsung atas apa yang dilakukan dan dimodifikasi. Adegan kelompok 

ideal sebagai suatu prosedur, karena akan meningkatkan kualitas hidupnya. 

g). Coaching, adalah proses menetapkan anggota kelompok dengan prinsip-prinsip 

umum bagi penampilan prilaku yang diinginkan (Corey, 1990). Pelatihan (coaching) untuk 

mengubah pesan pencegahan dan memfokuskan pada orang yang menderita HIV positif  – orang 

yang tahu lebih baik dari pada siap-pun betapa penting mencegah penularan dan mereka harus 

memikul  tanggungjawab paling besar  untuk tidak menyebarkan infeksi HIV ini kepada siapa-

pun. 

h). Cognitive restructuring, adalah proses mengajarkan anggota kelompok untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah perusakan-diri atau pikiran irasional yang secara 

negatif mempengaruhi prilaku mereka. Suatu metode yang terbaik untuk implementasi proses ini 

disebut oleh Meichenbaum (1977) sebagai pelatihan intruksi-diri (self-instructional training). 

Dalam prosedur ini, orang yang terinfeksi HIV/Aids dilatih untuk menyadari pemikiran yang 

menyimpang. Selanjutnya, konselor menyediakan model prilaku agar klien (odha)     

bertanggung jawab pada diri sendiri untuk memastikan bahwa HIV mereka tidak pernah 

menyebar pada siapa-pun. 

i). The buddy system (sistem teman baik), adalah anggota yang berpasangan dalam tim 

dyadic untuk saling memperkuat atau menyokong masing-masing anggota lain (Hollander & 

Kazaoka, 1988). Tipe ini mempelajari peningkatan proses perubahan perilaku berisiko bagi 
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masing-masing  dyadic dan seluruh kelompok. Contoh: dalam anggota kelompok orang 

terinfeksi HIV positif dapat saling bertukar informasi dan juga saling belajar memecahkan 

masalahnya sendiri dari pengalaman teman anggota kelompoknya.  

Sebagai hasil dari pengalaman kelompok behavioral Teman-Sebaya, partisipan akan 

mencapai sejumlah tujuan. Banyak kelompok behavioral cendrung difokuskan pada individu, 

sekalipun demikian tujuan kelompok secara keseluruhan mungkin dicapai (Hansen, 1980). 

Pendekatan behavioral adalah hasil penelitian yang mengesankan (Rose, 1983). Dalam tahun 

1989-an paling tidak ada Sembilan jurnal yang mencurahkan perhatian semata-mata pada terapi 

behavioral. Dalam hal ini, ada sejumlah peneliti yang meneliti kelompok berdasarkan behavioral 

di bawah pengkondisian yang terkontrol, dan tujuan tahunan pada metode kelompok dan 

behavioral yang tak henti-hentinya dihimpun. Sejumlah tulisan tentang pendekatan perlakuan 

behavior terus-menerus diterbitkan setiap bulan. 

Besar perubahan dan pengaruhnya yang kuat bergantung pada bagaimana orang terinfeksi 

HIV/Aids dalam kelompok berfungsi dengan baik dan dedikasi anggota-anggota kelompok. 

Adapun hasil yang diinginkan dari kelompok behavioral Teman-Sebaya adalah sebagai berikut: 

a) Klien (odha) akan lebih menyadari prilaku-prilaku beresiko tertular HIV positif dan 

kebutuhan lain untuk berubah dan bagaimana menyelesaikannya. Itu sangat mungkin 

sehingga mereka lebih sensitive terhadap dampak munculnya komplikasi oportunistik.  

b) Diharapkan melalui kelompok behavioral, partisipan akan mampu menilai bagaimana 

sebaiknya mereka mengubah prilaku berisiko menjadi perilaku yang aman, sebagaimana 

dibutuhkan dalam lingkungan kehidupan keseharian mereka. 

c) Klien (odha) lebih mengetahui akan model-model baru untuk mencapai tujuan yang 

mereka inginkan. Hasil tujuan ini berhubungan dengan focus hasil ke dua. Kelompok 

behavior berkisar di sekitar belajar, dan satu pelajaran pokok yang dipelajari dalam 

adegan ini adalah banyak cara untuk memodifikasi prilaku, sebagai contoh latihan 

pengulangan prilaku yang aman, untuk setia pada pasangan dan membatasi jumlah 

pasangan seksual atau berpantang seks. 

Disamping pencapaian-pencapaian individual, anggota kelompok behavioral dapat lebih 

mengungkapkan secara lengkap kekuatan penguat kelompok. Sebagai hasil dukungan social dan 

psikologis ini, mereka dapat merancang kehidupan mereka dalam kelompok yang berbeda.  
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Orang yang terinfeksi HIV/Aids dapat menjadi lebih berorientasi secara behavioral di dalam 

memecahkan kesulitan mereka di luar adegan kelompok. Dalam kata lain, mereka dapat 

membuat behaviorisme lebih sebagai suatu cara hidup untuk menghidari diri dari perilaku 

berisiko. Mereka dapat mengkonsentrasikan pada pembentukan (shaping), penguatan 

(reinforcing), menghilangkan (extinguishing), atau mengembangkan prilaku (modifying 

behavior) dalam lingkungan yang dekat dengan mereka. Akhirnya hal yang positif dari focus 

kelompok behavioral adalah bahwa teori-teori dapat dikombinasikan dengan pendekatan lain, 

sebagai contoh teori kognitif untuk menciptakan cara multi modal dalam bekerja dengan 

kelompok dan anggotanya. Psikoterapi kelompok behavioral-kognitif merupakan cara bekerja 

dengan individu dalam kelompok yang sangat popular dalam rangka membantu 

mengintegrasikan prilaku yang aman dan pikiran mereka (Sedgwick, 1989).   

 Merupakan kewajiban moral pasangan yang positif HIV untuk tidak bekerja sama 

dengan tingkah laku merusak diri seperti itu, untuk memastikan bahwa HIV mereka tidak pernah 

menyebar. “Setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri” bukan falsafah yang 

memajukan dunia yang kita inginkan. Kita hidup bermasyarakat dan harus saling mengawasi.  

Hanya ada sedikit cara HIV dapat menyebar. Sebagai seorang Konselor harus secara terus 

menerus memberikan layanan konseling bagi klien (orang yang belum terinfeksi) untuk tindakan 

preventif (khusus bagi kalangan siswa di tingkat SMP, SMA/SMK diperlukan pelatihan Tutor 

Sebaya – KSPAN), yaitu: 

a. Penularan Seksual. Hal ini terjadi lewat hubungan seksual di vagina atau di anus. 

HIV dapat menyebar lewat seks, cairan vagina, atau darah dari orang yang sudah 

terinfeksi harus memasuki badan orang yang belum terinfeksi. 

b. Terpapar Darah. HIV dapat tertular lewat transfusi darah, walaupun risiko ini praktis 

dihilangkan di tempat-tempat yang menguji darah donor. Jauh lebih umum, 

penularanya lewat penggunaan obat terlarang yang disuntikan, ketika pengguna yang 

negatif menggunakan jarum suntik bersama-sama dengan pengguna yang positif. 

Tenaga medis ada yang tertular kalau tertusuk jarum yang mengandung darah yang 

terinfeksi atau ketika mata, hidung, atau luka yang terbuka terpecik darah atau cairan 

badan dari pasien yang positif HIV. 

c. Melahirkan Anak dan Menyusui. Perempuan yang terinfensi HIV dapat menularkan 

HIV kepada bayinya saat melahirkan anak (biasanya saat melahirkan atau beberapa 
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saat sebelumnya) atau dengan menyusui. Bayi tidak terinfeksi saat dikandung, jadi 

laki-laki dengan HIV positif hanya dapat menulari bayinya secara tidak langsung 

dengan menulari ibunya. 

 

HIV tidak menyebar, lewat kontak dengan air ludah, air seni, keringat atau feses, dan 

tidak seperti yang dipercaya oleh masyarakat luas, penyakit ini tidak ditularkan oleh nyamuk, 

kulit utuh yang terpapar cairan badan, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, 

menggunakan gelas minum atau peralatan makan bersama-sama, saling melakukan mastrubasi, 

atau mempunyai pikiran yang jorok.  

Seberapa cepat HIV bisa berkembang menjadi Aids, lamanya dapat bervariasi dari satu 

individu dengan individu yang lain. Dengan gaya hidup sehat, jarak waktu antara infeksi HIV 

dan menjadi sakit karena Aids dapat berkisar antara 10-15 tahun, kadang-kadang bahkan lebih 

lama. Terapi antiretroviral dapat memperlambat perkembangan Aids dengan menurunkan jumlah 

virus (viral load) dalam tubuh yang terinfeksi.   

 Kewajiban seorang Konselor untuk terus menerus memberikan langkah yang aman agar 

terhindar dari infeksi HIV adalah sebagai berikut: (1) setia pada pasangan, (2) tidak 

menggunakan jarum suntik secara bergantian atau narkoba, (3) menggunakan kondom (kondom 

pria dan/atau kondom wanita) secara konsisten dan benar, bila anda melakukan hubungan 

seksual yang berisiko, dan (4) membatasi jumlah pasangan seksual atau berpantang seks. Sebagai 

tambahan yang lain untuk menghindari infeksi, yaitu: bila Anda seorang pengguna narkoba 

suntikan, selalu gunakan jarum suntik atau semprit baru yang sekali pakai atau jarum yang secara 

tepat disterilkan sebelum digunakan kembali. Pastikan bahwa darah dan produk darah telah 

melalui tes HIV dan standar keamanan darah dilaksanakan.   

Tindak lanjut kegiatan konseling kelompok (Feer Counseling) memerlukan perencanaan 

dan persiapan tersendiri pula dengan pemecahan masalah klien (odha) secara individual dalam 

seting face to face antara konselor dengan klien. Misalnya, klien tertentu perlu mengikuti 

konseling individual HIV/Aids lanjutan untuk pendalaman dan penuntasan pemecahan 

masalahnya.  Arah, bentuk dan isi kegiatan konseling individual ini tidak lain adalah untuk 

sepenuhnya memberikan pelayanan secara tuntas kepada klien (odha). Dengan adanya upaya 

layanan konseling individual, maka pelayanan terhadap odha tidak setengah-tengah atau berhenti 

di tengah jalan, tetapi dilaksanakan secara tuntas dan menyeluruh. 
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Konseling individual sangat strategis diberikan bagi orang yang menderita Aids (ingat 

setiap orang yang menderita Aids pasti terinfeksi HIV, namun tidak semua orang dengan infeksi 

HIV menderita Aids). Pelayanan konseling individual diberikan oleh seorang konselor yang ahli 

HIV/Aids kepada klien (Odha) sebagai pengarahan awal (advance directives) yang berbicara 

mengenai kematian dan prosesnya dan membantu klien untuk membuat keputusan di akhir 

kehidupannya. Menganjurkan kepada klien, teman-teman, dan anggota keluarganya untuk 

membuat rencana dan mendiskusikan keinginan klien mengenai kematian dan prosesnya dengan 

orang-orang yang penting bagi klien. Waktu yang paling baik untuk memikirkan hal ini dalam 

proses konseling adalah ketika klien sedang sehat dan tidak mempunyai rencana dalam waktu 

dekat untuk meninggalkan dunia ini.  

 Dalam pendekatan perilaku (Behavioral approach), kita tidak menemukan referensi 

terhadap kondosi-kondisi internal, seperti kecemasan, rangsangan (drive), motivasi, kebutuhan, 

atau mekanisme pertahanan diri, proses-proses yang dikemukakan oleh sebagaian besar para ahli 

teori kepribadian. Bagi para ahli perilaku, kepribadian tidak lebih dari suatu akumulasi 

(penumpukan) respon yang dipelajari terhadap stimuli, serangkaian perilaku overt, atau sistem 

kebiasaan. Kepribadian menurut B.F. Skiner hanya merujuk kepada apa yang dapat diobservasi 

dan dimanipulasi secara objektif. 

Para ahli teori Cognitive behavioral mengangkat interdependensi atau adanya saling 

ketergantungan antara proses-proses yang melibatkan pikiran (thoughts), perasaan (feelings), dan 

tingkah laku (behaviors), serta lingkungan (environmental consequences) yang dihadapi 

seseorang. Beberapa gejala neurologis, seperti sakit kepala, mudah lupa atau perubahan 

kepribadian. Penyebab paling umum dari kehilangan memori adalah depresi, yang kadang-

kadang terlihat mirip sekali dengan demensia (pikun). Orang yang mengalami depresi cendrung 

untuk berpikir lamban, selalu mempunyai pikiran negatif, dan cendrung lebih memilih untuk 

menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian yang telah terjadi daripada mengembangkan 

pemikiran untuk mencari tahu mengapa mereka (odha) bisa terinfeksi virus HIV yang positif. 

Perasaan dan pemikiran saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dan bagi orang yang 

mengalami depresi akan membentuk siklus ganas yang tak berkesudahan, seperti melakukan 

perbuatan yang merusak diri sendiri yaitu melakukan seks bebas, alkohol, dan narkoba. Dengan 

demikian dapat kita katakan tahap kedua dari perubahan perilaku ini bertujuan untuk membantu 
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klien (odha) dalam menemukan jati dirinya sendiri dan juga untuk mengingatkan mereka bahwa 

jalan mereka masih panjang karena mereka masih mempunyai beberapa alternatif yang dapat 

mereka pilih. 

Tujuan dari Konseling HIV/Aids adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang 

terinfeksi HIV/Aids dan adanya dukungan sosial dan psikologis kepada Odha dan keluarganya 

sehingga dapat mencegah dan penularan infeksi virus HIV/Aids. Penularan dan penyebaran virus 

HIV/Aids sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, oleh karena itu penanggulangan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Cognitive-Behavioral 

Counseling (CBT) didesain untuk menembus dan memilih satu diantara berbagai model 

psychopathology dan teory perubahan tingkah laku. Ada tiga tahap conceptual model of behavior 

change, yaitu: membantu klien (odha) menemukan jati dirinya kembali, membantu klien (odha) 

dalam mengadaptasikan pikiran dan tingkah laku, dan membantu klien (odha) 

mengkonsolidasikan perubahan yang dialami tersebut sehingga merubah perilakunya.   

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam konseling individual HIV/Aids lanjutan untuk 

pendalaman dan penuntasan pemecahan masalahnya odha adalah sebagai berikut: 

f. Untuk memodifikasi kesalahan cara berpikir dan premise para klien (odha) dalam 

memberikan asumsi (assumptions), bahwa HIV tidak menyebar, lewat kontak 

dengan air ludah, air seni, keringat atau feses, dan tidak seperti yang dipercaya 

oleh masyarakat luas, penyakit ini tidak ditularkan oleh nyamuk, kulit utuh yang 

terpapar cairan badan, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, menggunakan 

gelas minum atau peralatan makan bersama-sama, saling melakukan mastrubasi, 

atau mempunyai pikiran yang jorok.  

g. Mempunyai misi untuk memperkenalkan isi (content) dan gaya berpikir (style of 

thinking), perasaan  (feelings), tingkah laku (behaviors) para klien (odha) dalam 

upaya untuk memahami hubungan yang terjadi secara interrelationship. Agar 

klien (odha) secara  terus menerus agar tetap berobat (ARV) agar jumlah CD4 

tetap berada di zona yang aman 

h. Untuk memahami bagaimana mereka dapat membantu para klien (odha) agar 

dapat menemukan jati dirinya kembali  (self exploration atau self monitoring) 
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untuk bertanggung jawab pada diri sendiri  dan memastikan bahwa HIV mereka 

tidak pernah menyebar pada siapa-pun. 

i. Untuk membantu para klien (odha) dalam menghadaptasikan pikiran dan tingkah 

lakunya (adaptive throughts and behaviors) yang dialami tersebut sehingga para 

klien (odha) dapat mengubah perilaku beresiko tertular HIV menjadi  perilaku 

yang aman dan dipertahankan seumur hidup yang sesuai dengan pilihan A 

(Abstinence), pilihan B (Be Faitful), dan pilihan C (Condom) atau kombinasi demi 

pencegahan HIV.  

j. Untuk mengkonsolidasikan perubahan perilaku (consolidate change behaviors)  

dalam memastikan Anda  tidak pernah menulari siapa-pun, termasuk pasangan 

anda yang negatif. “Infeksi ini  berhenti pada diri saya. 

 

 Orang yang terinfeksi HIV/Aids banyak yang mengalami proses transaksional yang 

beragam (transactional process involving multiple procesess). Para klien (odha) diminta untuk 

menemukan pikiran, perasaan, dan perilakunya sendiri yang menyebabkan mereka menghadapi 

masalah terinfeksi HIV/Aids. Sebagian besar klien (odha) yang dikonseling secara individual 

(dengan pendekatan CBT) merasakan bahwa dirinya adalah korban keadaan (victim of 

circumstance) dan mereka cendrung berputus asa untuk dapat melepaskan diri dari keadaan 

tertular virus HIV positif. Jadi merupakan tugas Konselor itu sendiri dalam memberikan layanan 

profesional Konseling HIV/Aids untuk mengembalikan kepercayaan diri klien (odha) sehingga 

mereka dapat berubah dan dapat menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun (mengalami 

infeksi oportunistik). Adapun langkah-langkah layanan konseling individual dengan pendekatan 

CBT (Cognitive Behaviour Therapy), yaitu sebagai berikut:  

Tahap pertama, yang diperhatikan oleh konselor adalah bagaimana membantu para klien 

(odha) agar dapat menemukan jati dirinya kembali (self exploration). Pada tahap awal ini, 

konselor meminta klien (odha) untuk tetap menuliskan perasaannya dalam diri (having clients 

keep daily diaries) dan mengawasi tingkah lakunya sendiri (monitor target behaviour), 

menjawab kuesioner (answer questionnaires), melakukan test (take tests) dan lain sebagainya. 

Misalnya, membantu klien untuk mengambil keputusan sendiri melakukan uji tes HIV/Aids 

dengan membuat suatu pernyataan persetujuan (Imformed Consent) tampa paksaan dan bersifat 

rahasia (Confidentiality). 
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Tahap kedua, yang ingin dicapai oleh konselor adalah membantu klien (odha) dalam 

menghadaptasikan pikiran dan tingkah lakunya, yaitu merubah fokus perilaku klien, mengurangi 

dampak psikologis dan kognisi maladaptif atau perasaan distruptif seperti kecemasan yang 

berlebihan, dan mengubah struktur pemikiran para klien (odha) menjadi lebih positif dari 

sebelumnya. Misalnya, mengingatkan mereka bahwa jalan mereka masih panjang karena mereka 

masih mempunyai beberapa alternatif yang dapat mereka pilih seperti mengubah perilaku 

beresiko tertular HIV menjadi perilaku yang aman dan dipertahankan seumur hidup yang sesuai 

dengan pilihan A (Abstinence), pilihan B  (Be Faitful), dan pilihan C  (Condom) atau kombinasi 

demi pencegahan HIV.    

Tahap ketiga, adalah mengkonsolidasikan perubahan perilaku yang dialami klien (odha) 

sehingga dapat mengubah perilakunya untuk memastikan Anda tidak pernah menulari  siapa-

pun, termasuk  pasangan anda yang negatif. “Infeksi ini berhenti pada diri saya. Dalam 

pelaksanaan layanan konseling ini, walaupun ketiga tahapan itu tampaknya diurutkan sesuai 

dengan urutan waktu namun sebenarnya yang terjadi dalam kenyataan ketiga-tiganya saling 

tumpang tindih atau tidak mempunyai batasan yang jelas.   

  Adapun temuan hasil penelitian berdasarkan observasi dan angket yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut:  

1.  Untuk mendapatkan data yang komprehensif bagi masyarakat yang terjangkit HIV/Aids     

     berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan ditingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 

 Tabel 30 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi Bali 

No. KABUPATEN/KOTA HIV Aids Mati 

1. Kota Denpasar 

 

3.202 2.816 6.018 

2. Kabupaten Badung 

 

1.389 1.062 2.451 

3. Kabupaten Tabanan 

 

445 526  971 

 

4. Kabupaten Singaraja 

 

1.633 706 2.339 

5. Kabupaten Jembrana 288 511 799 
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6. Kabupaten Gianyar 

 

689 412 1.101 

7. Kabupaten Bangli 

 

216 75 291 

8. Kabupaten Klungkung  179 149 328 

9. Kabupaten Karangasem 

 

258 330 588 

 JUMLAH  

 

8.526   6.674  15.200  

 Sumber : KPA Provinsi Bali, 2016. (Data dari tahun 1987 - Desember 2016) 

Tabel  31 : Data Jumlah Orang Terinfeksi Odha ditingkat Kabupaten dan Kota Provinsi  

                   Bali Menurut Usia dan Jenis Kelamin, kumulatif dari Tahun 1987 s/d Desb 2016.  

______________________________________________________________________________ 

Usia                            Aids                                           HIV                                Total      % Total   

 Laki - laki Perempuan    Total Laki – 

laki 

Perempuan   Total   

      < 1 52 39 91 29 21 50 141 0,9 

  1  -   4 114 75 189 97 80 177 366 2,3 

  5  -  14 22 26 48 37 14 51 99 0,6 

 15  - 19 39 60 99 80 142 222 321 2,0 

 20  - 29 1326 780 2106 2174 1744 3918 6024 38,0 

 30  - 39 1750 765 2515 1882 1221 3103 5618 35,5 

 40  - 49 731 284 1015 638 387 1025 2040 12,9 

 50  - 59 331 94 425 229 101 330 755 4,8 

     >  60. 87 32 119 55 24 79 198 1,3 

Tdk 

diketahui 

146 59 205 40 32 72 277 1,7 

 

  Total 

 

4.598 

 

2.214 

 

6.812 

 

5.261 

 

3.766 

 

9.027 

 

15.839 

 

100,0 
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 Sumber : KPA Provinsi Bali, 2016. 

 Pola Penularan HIV berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin ditingkat Kabupaten 

dan Kota Provinsi Bali dari tahun 1987 s/d 2016 adalah: Infeksi HIV paling banyak terjadi pada 

kelompok Usia Produktif 20 - 29 tahun, dimana Laki-laki 2.174 dan Perempuan 1.744. Diikuti 

oleh kelompok Usia 30 - 39 tahun, dimana Laki-laki 1.882 dan Perempuan 1.221 Infeksi Aids 

paling banyak terjadi  pada kelompok Usia 30 - 39 tahun, dimana Laki-laki 1.750 dan perempuan 

765. Diikuti kelompok usia 20 - 29 tahun, dimana Laki-laki 1.326 dan Perempuan 780. 

Presentase HIV/Aids yang paling tinggi pada kelompok usia produktif 20 - 29 tahun (38,0 %). 

Diikuti kelompok usia produktif 30-39 tahun (35,5 %). Sedangkan kelompok usia 40-49 tahun 

(12,9 %). 

Tabel 32 : Data Jumlah Orang Terinfeksi Odha di tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi Bali   

                  dalam 7 Tahun Terakhir menurut Jenis Kelamin 

No. Tahun Jenis Kelamin HIV  /  Aids 

1 2010 L 
P 
 

645 
357 

2 2011 L 
P 
 

805 
466 

3 2012 L 
P 
 

824 
648 

4 2013 L 
P 
 

876 
610 

5 2014 L 
P 
 

1.318 
903 

6 2015 L 
P 
 

1.513 
1.016   

7 2016 L 
P 
 

1.094 
700 

Sumber : KPA Provinsi Bali. 2016. 
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Pola Penularan HIV berdasarkan Jenis Kelamin memiliki pola yang hampir sama dalam 7 tahun 

terakhir, yaitu: lebih banyak terjadi pada kelompok Laki-laki dibandingkan dengan kelompok 

Perempuan. Persentase Kumulatif Aids yang Dilaporkan menurut Jenis Kelamin sejak tahun 

1987 sampai Desember 2016, yaitu: Laki-laki = 70, 75 % ; Perempuan = 47 % . 

 Tabel 33 : Data Jumlah Orang Terinfeksi Odha yang Dilaporkan ditingkat Kabupaten dan Kota   

               Provinsi Bali Menurut Jenis Pekerjaan sejak tahu 1987 sampai dengan Desember 2016. 

 

No. Jenis Pekerjaan HIV  /  Aids. 

1 Turis 17 

2 Pengusaha/Perhotelan/Villa 84 

3 Manager/ Eksekutif 3 

4 Tenaga Profesional Medis 25 

5 Seniman/Artis/Aktor/Pengrajin 116 

6 Pelaut/ ABK 25 

7 Tenaga Profesional non Medis 80 

8 Narapidana/ Napi 180 

9 PNS/TNI/POLRI/Guru/Honorer 431 

10 Pelajar/Mahasiswa 152 

11 Buruh Kasar 1.065 

12 Petani/Peternak/Nelayan 594 

13 Bekerja (sopir, satpam, salon/spa, travel, proyek, dll.) 1.564 

14. Tidak Bekerja 2.184 

15. Tenaga non Profesional (Karyawan) 5.032 

16. Wiraswasta/ Usaha Sendiri 1.297 

17. Ibu Rumah Tangga (IRT) 1.936 

18. Penjaja Seks (PSK & WPS) 1.193 

19. Pensiunan 11 

20. Tidak Diketahui 836 

 JUMLAH 16.825 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2016. 

  Menurut Jenis Pekerjaan, penderita HIV/Aids di tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi 

Bali paling banyak berasal dari kelompok (1) Karyawan, (2) Tidak Bekerja, (3) Bekerja, (4) 

Wiraswasta (Usaha sendiri), (5) PSK/WPS (Waria Pekerja Seks), dan (6) Buruh Kasar. 

Tabel 34 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV/Aids ditingkat Kabupaten dan Kota  
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                  Provinsi Bali menurut kelompok Resiko dan Jenis Kelamin, kumulatif dari  

                  Tahun 1987 s/d Desember 2016. 

_____________________________________________________________________________ 

Perkiraan                              Aids                                                       HIV                                Total          % Total 

Faktor Resiko 

 Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total   

Biseksual 25 0 25 31 1 32 57 0.4 

Heteroseksual 3.639 2.028 5.667 3.087 3.551 6.638 12.305 77,7 

Homoseksual 258 8 266 1.479 10 1.489 1.755 11,1 

IDU 410 29 439 375 30 405 844 5,3 

Perinatal 159 119 278 116 88 204 482 3,0 

Tatto 5 0 5 4 1 5 10 0,1 

Tidak 

diketahui 

102 30 132 169 85 254 386 2,4 

 

Total 

  

 

4.598 

 

2.214 

 

6.812 

 

5.261 

 

3.766 

 

9.027 

 

15.839 

 

100.0 

Sumber : KPA Provinsi Bali, 2016. 

 Berdasarkan kelompok beresiko, kasus Aids di Indonesia paling banyak terjadi pada 

kelompok Heteroseksual, dimana Laki-laki 3.639 kasus dan Perempuan 2.028 kasus. Diikuti 

pengguna Narkoba atau IDU, dimana Laki-laki 410 kasus dan Perempuan 29 kasus, dan 

Homoseksual, dimana Laki-laki 258 kasus dan Perempuan 8 kasus. Sedangkan kasus HIV yang 

paling banyak terjadi pada kelompok Heteroseksual, dimana Laki-laki 3.087 kasus dan 

Perempuan 3.551 kasus. Diikuti kelompok Homoseksual, dimana Laki-laki 1.479 kasus dan 

Perempuan 10 kasus dan kelompok pengguna Narkoba atau IDU, dimana Laki-laki 375 kasus 

dan Perempuan 30 kasus. Presentasi HIV/Aids menurut kelompok Resiko yang paling tinggi 

pada kelompok Heteroseksual yang berjumlah 12. 305 kasus (77,7 %) dan diikuti kelompok 

Homoseksual berjumlah 1.755 (11,1 %) dan kelompok pengguna Narkoba atau IDU berjumlah 

844 kasus (5,3 %).  

2.  Untuk mendapatkan data yang komprehensif bagi masyarakat yang terjankit HIV/Aids   

      berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan ditingkat Nasional.  

 Tabel 35 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids di Tingkat Nasional dalam 7 Tahun Terakhir 
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No.  Tahun HIV  Aids Mati 

1. 2010 21. 591 7.470 1.436 

2. 2011 21. 031 8. 279 1.420 

3. 2012 21. 511 10.862 2.131 

4. 2013 29.037 11.741 1.579 

 5. 2014 32.711 7. 963 996 

6. 2015 30. 935 7. 185 765 

7. 2016 41. 250 7.491 347 

 JUMLAH 232. 323 86. 780 14. 234 

Sumber: Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 1987 dan Desember 2016.  

Tabel 36 : Data orang yang terinfeksi HIV/Aids dari 33 Provinsi di Indonesia 

No PROVINSI HIV AIDS 

1 DKI Jakarta 32. 782  7. 477  

2 Jawa Timur 19. 249 8. 976 

3 Papua 16.051 10.184  

4 Jawa Barat  13. 507  4. 191  

5 Bali  9. 637  4.261  

6 Sumatra Utara  9. 219 1. 573  

7 Jawa Tengah  9. 032  3. 767  

8 Kalimantan Barat 4. 574 1. 699 

9 Kepulauan Riau 4. 555 382 

10 Sulawesi Selatan 4. 314 1. 703 

11 Banten 3. 642 1. 042 

12 Papua Barat  2. 714 1. 734  

13 DI Yogyakarta 2. 611 916 

14 Kalimantan Timur 2. 541 332 

15 Sulawesi Utara 2.312 798 

16 Riau 2. 050 1. 104 

17 NTT 1. 751 496 

18 Sumatra Selatan 1. 652 409 
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19 Maluku 1. 456 527 

20 Sumatra Barat 1. 136 952 

21 Lampung 1. 090 423 

22 NTB 812 490 

23 Jambi 751 458 

24 Kalimantan Selatan 526 364 

25 Bangka Belitung 510 319 

26 Sulawesi Tengah 404 257 

27 Sulawesi Tenggara 330 266 

28 Bengkulu 308 160 

29 Kalimantan Tengah 253 107 

30 Maluku Utara 247 165 

31 NAD 162 193 

32 Gorontalo 68 68 

33 Sulawesi Barat 39 6 

 JUMLAH 150. 285 55. 799 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2014. (Data dari tgl 1 Januari 1987 sampai dengan  30 

September 2014) 

 Sepuluh Provinsi di Indonesia yang melaporkan jumlah kumulatif Kasus Aids terbanyak 

sejak tahun 1987 sampai September 2014, yaitu: Provinsi Papua (10.184), Jawa Timur (8.976), 

DKI Jakarta (7.477), Bali (4.261), Jawa Barat (4.191), Jawa Tengah (3.767), Papua Barat 

(1.734), Sulawesi Selatan (1.703), Kalimantan Barat (1.699), dan Sumatra Utara (1. 573).  

 Berdasarkan laporan dari Provinsi, Jumlah Komulatif kasus infeksi HIV yang dilaporkan 

sejak tahun 1987 sampai September 2014 yang terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta (32.782) 

kasus. Kemudian 10 besar kasus HIV terbanyak, yaitu: Jawa timur, Papua, Jawa barat, Bali, 

Sumatra utara, Jawa tengah, Kalimantan barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi selatan. Jumlah 

Total Kumulatif di Indonesia Kasus HIV = 150. 285 dan Kasus Aids = 55. 799. (Data dari 

Tanggal 1 Januari 1987 sampai dengan 30 September 2014, sumber Ditjen PP & PL Kemenkes 

RI, 2014). 

Tabel  37 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV ditingkat Nasional Menurut Usia  
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                   (Kelompok Umur) dalam 7 Tahun Terakhir.  

No.               TAHUN USIA HIV 

1 2010 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

390 

405 

827 

3. 480 

15. 648 

841 

2 2011 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

547 

242 

683 

3. 113 

15. 490 

956  

3 2012 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

541 

208 

697 

2. 964 

15. 133 

1. 968 

4 2013 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

759 

316 

1. 058 

4. 493 

20. 976 

1. 435 

5 2014 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

1. 030 

358 

1. 101 
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20  -  24 

25  -  49 

> 50 

4. 894 

23. 512 

1. 816 

6 2015 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

795.  

338 

1. 119 

4. 871 

21. 810 

2. 002 

7 2016 < 4 

5  -  14 

15  -  19 

20  -  24 

25  -  49 

> 50 

382 

200 

603 

2. 969 

12. 537 

1. 156 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2016. 

 Pola Penularan HIV berdasarkan Kelompok Umur/Usia ditingkat Nasional dalam 7 tahun 

terakhir tidak banyak berubah. Infeksi HIV paling banyak terjadi pada kelompok Usia Produktif 

25 - 49 tahun, diikuti oleh kelompok Usia 20 - 24 Tahun. Persentase kumulatif Aids yang 

Dilaporkan menurut kelompok Usia terbanyak pada kelompok usia 20 - 29 tahun (32,9 %), 

diikuti kelompok usia 30 - 39 tahun (28,5 %), dan usia 40 - 49 tahun (10,7 %). 

 Tabel 38 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV di tingkat Nasional menurut Jenis Kelamin 

No. Tahun Jenis Kelamin HIV % Jumlah 
 

1. 2010 L 
P 

13. 231 
8.360 

61,3 % 
38,7 % 

21. 591 

2. 2011 L 
P 

11.766 
9.265 

55,9 % 
44,1 % 

21. 031 

3. 2012 L 
P 

12. 193 
9. 318 

56,7 % 
43,3 % 

21. 511 

4. 2013 L 
P 

16. 758 
12. 279 

57,7 % 
42,3 % 

29. 037 
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5. 2014 L 
P 

19. 244 
13. 467 

58,8 % 
41,2 % 

32. 711 

6. 2015 L 
P 

18. 362 
12. 573 

59,4 % 
40,6 % 

30. 935 

7. 2016 L 
P 

10. 974 
6. 873 

61,5 % 
38,5 % 

17. 847 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI. (April - Juni 2016). 

 Pola Penularan HIV berdasarkan Jenis Kelamin memiliki pola yang hampir sama dalam 7 

tahun terakhir, yaitu: lebih banyak terjadi pada kelompok Laki-laki dibandingkan dengan 

kelompok Perempuan. Persentase Kumulatif Aids yang Dilaporkan menurut Jenis Kelamin sejak 

tahun 1987 sampai Juni 2016, yaitu: Laki-laki = 54 % ; Perempuan = 29 % ; dan Tidak 

melaporkan Jenis kelamin = 17 %. 

 Tabel 39 : Data Jumlah Orang Terinfeksi Aids yang Dilaporkan ditingkat Nasional Menurut   

                Jenis Pekerjaan sejak tahu 1987 sampai dengan September 2014. 

No. Jenis Pekerjaan Aids. 

1 Turis 8 

2 Pramugara/ Pilot 9 

3 Manager/Eksekutif 37 

4 Tenaga Profesional Medis 148 

5 Seniman/Artis/Aktor/Pengrajin 304 

6 Pelaut 295 

7 Tenaga Profesional Non-Medis 543 

8 Narapidana (Napi) 433 

9 Anggota ABRI/Polisi 607 

10 Supir 1. 855 

11 Anak Sekolah/Mahasiswa 1. 872 

12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. 938 

13 Penjaja Seks (PSK) 2. 818 

14 Buruh Kasar 3. 606 

15 Petani/Peternak/Nelayan 3. 923 

16 Tenaga Non-Profesional (Karyawan) 10. 488 

17 Wiraswasta/Usaha Sendiri 10. 565 

18 Ibu Rumah Tangga 11. 655 
Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2016. 
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 Menurut Jenis Pekerjaan, penderita Aids di Indonesia paling banyak berasal dari 

kelompok Ibu Rumah Tangga dan diikuti kelompok Wiraswasta/Usaha Sendiri, dan Tenaga 

Non-profesional (Karyawan).  

   Tabel 40 : Data Jumlah Orang Terinfeksi HIV ditingkat Nasional berdasarkan Faktor Resiko 

                dalam 7 Tahun Terakhir. 

No. Tahun Faktor Resiko HIV 

1 2010 Heteroseksual 
Penasun  
LSL 
Lain-lain 

6. 623 
2. 780 

506 
4. 362 

 

2 2011 Heteroseksual 
Penasun  
LSL 
Lain-lain 

10. 668 
3. 299 
1. 040 
6. 549  

3 2012 Heteroseksual 
Penasun  
LSL 
Lain-lain 

10. 825 
2. 461 
1. 514 
6. 903 

 

4 
 
 
 

2013 
 
 
 

Heteroseksual 
Penasun  
LSL 
Lain-lain   

14. 793 
2. 675 
3. 287 
8. 499   

5 2014 Heteroseksual 
Penasun  
LSL 
Lain-lain 

12. 511 
1. 794 
3. 858 
6. 075 

 

6 2015 Heteroseksual 
Penasun  
LSL 
Lain-lain 

9. 873 
802 

4. 241 
4. 677 

7 2016 Heteroseksual 
Penasun  
LSL 
Lain-lain 

4. 672 
360 

3. 604 
2. 448 

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2016. 
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 Berdasarkan kelompok beresiko, kasus Aids di Indonesia paling banyak terjadi pada 

kelompok Heteroseksual (39 %), diikuti pengguna Narkoba atau IDU (3 %), dan Homoseksual 

atau LSL (37 %). Faktor Resiko tidak diketahui sebesar 20 %.   

  3. Untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang tingkat pertumbuhan orang dengan    

     HIV/Aids atau Odha dimana setiap tahun semakin meningkat. 

    Tabel 41 : Tingkat Pertumbuhan Orang terinfeksi HIV/Aids dalam 7 Tahun Terakhir  

                      di Provinsi Bali. 

No.  Tahun HIV  Aids Mati 

1. 2010 402 516 84 

2. 2011 685 542 44 

3. 2012 761 684 27 

4. 2013 801 654 31 

 5. 2014 1.348 820 53 

6. 2015 1.562 930 37 

7. 2016 1.039 734 21 

 JUMLAH 
 

6.598 4.880 297 

Sumber : KPA Provinsi Bali, 2016. 

Jika dibuat dalam grafik, peningkatan itu tampak seperti di bawah ini 

   

 Tingkat pertumbuhan orang terinfeksi HIV/Aids dalam 7 Tahun terakhir ditingkat 

Kabupaten dan Kota Provinsi Bali tidak banyak berubah. Infeksi HIV paling banyak terjadi pada 
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pada tahun 2014 dan tahun 2015 Pr esentase kumulatif Aids yang dilaporkan meningkat pada 

tahun 2014 dan tahun 2015. 

 

 

 B. Saran - saran 

          Pertama, kepada pemerintah yang bergerak di bidang Komisi Penanggulangi Aids atau 

KPA (baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah kabupaten dan Kota) adalah secara terus 

menerus mensosialisasikan tentang bahaya dari infeksi epedemi HIV kepada masyarakat luas 

dan juga kepada para siswa di sekolah (baik di SMP, SMA, dan SMK) dan sebagai tindakan 

pencegahan (preventif) agar diberikan pelatihan Tutor teman sebaya di sekolah. Pembentukan 

Pusat Informasi Konseling (PIK) Siswa dan Mahasiswa melalui program penyiapan kehidupan 

berkeluarga bagi remaja (PKBR) juga perlu dibentuk di setiap sekolah dan kampus yang 

bekerjasama dengan pemerintah BKKBN Provinsi dan kepala Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan di tingkat Kabupaten dan Kota guna mempersiapkan generasi 

berencana dan menjauhkan diri dari narkoba dan infeksi HIV/Aids. Pembentukan Kelompok 

Siswa Peduli Aids (KSPA) dan Kelompok Mahasiswa Peduli Aids (KMPA) jangan hanya ada di 

pusat pemerintahan dan Kota saja, melainkan harus merata di tingkat kecamatan dan desa atau 

kelurahan karena penderita infeksi HIV banyak dijumpai juga di lingkungan masyarakat 

pedesaan yang terpencil dan terbelakang.    

         Kedua, kepada para pimpinan sekolah, dan para pendidik adalah memberikan pendidikan 

seks untuk memberikan pengetahuan yang faktual, menempatkan seks pada perspektif yang 

tepat, berhubungan dengan self-esteem (rasa penghargaan terhadap diri), penanaman rasa percaya 

diri dan difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam mengambil keputusan. Kesehatan 

seksual meliputi: kontrasepsi, pencegahan penyakit menular seks (PMS) atau infeksi menular 

seks (IMS) sebagai pintu masuk dari infeksi HIV (menderita IMS potensinya 300 kali lipat 

terkena HIV) kepada siswa-siswa di sekolah agar menjauhi pergaulan seks bebas dan narkoba. 

Para pimpinan sekolah harus mendukung program pemerintah memasukan kurikulum 

pendidikan seks dan budi pekerti sebagai langkah awal pencegahan IMS dan infeksi HIV. 

Program pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) siswa perlu juga dibentuk di setiap 
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sekolah yang dipimpinnya guna mempersiapkan generasi berencana bagi para siswa terus 

melanjutkan studi yang lebih tinggi dan menunda usia nikah yang jauh di bawah umur (BKKBN 

Provinsi Bali, 2008: 66).   

        Ketiga, kepada para Orangtua/wali adalah diperlukan pengawasan secara terus menerus 

terhadap pergaulan putra/putrinya di masyarakat agar terhindar dari pengaruh negatif yang dapat 

merugikan masa depan anak akibat dari pergaulan seks bebas, hamil di luar nikah, pengaruh 

narkoba, dan tindakan kriminal. Para orangtua/wali agar secara terus menerus bekerjasama 

dengan pihak sekolah untuk melakukan kontrol terhadap anak tentang prestasi dan permasalahan 

yang dihadapinya di sekolah sehingga akan cepat dilakukan tindakan konseling.  

        Keempat, kepada masyarakat luas adalah secara terus menerus agar menjaga lingkungan 

agar terhindar dari prilaku berganti-ganti pasangan, seks bebas, narkoba, dan bertumbuh 

suburnya kafe remang-remang di lingkungannya sebagai sumber seks terselubung. Apabila 

anggota masyarakat melakukan perbuatan yang berisiko tinggi terkena infeksi menular seks 

(IMS) dan terinfeksi HIV- segera periksakan diri ke dokter dan segera melakukan tes HIV ke 

Rumah Sakit Umum, Klinik Kesehatan, Puskesmas, dan tempat-tempat yang khusus dibangun 

untuk pengetesan HIV (VCT; CST; PMTCT; PTRM). Biaya pengobatan HIV di Indonesia 

adalah gratis dari pemerintah untuk mereka yang telah memenuhi syarat Odha. Selain itu, bila 

anda menduga bahwa Anda terekspos HIV, telah terpapar darah segera mendapatkan tindakan 

konseling dan melakukan testing/pemeriksaan HIV, kewaspadaan hendaknya diambil guna 

mencegah penyebaran HIV kepada orang lain, seandainya anda benar terinfeksi HIV. 

          Kelima, para pekerja kesehatan hendaknya mengikuti Kewaspadaan Universal (Universal 

Precaution). Waspada universal adalah panduan mengenai pengendalian infeksi yang 

dikembangkan untuk melindungi para pekerja di bidang kesehatan dan para pasiennya sehingga 

dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebarkan melalui darah dan cairan tubuh tertentu. 

Kewaspadaan universal, meliputi: (1) cara penanganan dan pembuangan barang-barang tajam 

(yakni barang-barang yang dapat menimbulkan sayatan atau luka tusukan, termasuk jarum, 

jarum hipodermik, pisau bedah dan benda tajam lainnya, pisau, perangkat infus, gergaji, 

remukan/pecahan kaca, dan paku), (2) mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan 

sesudah dilakukannya semua prosedur, (3) menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan, 

celemek, jubah, masker dan kacamata pelindung (goggles) saat harus bersentuhan langsung 
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dengan darah dan cairan tubuh lainnya, (4) melakukan desinfeksi instrument kerja dan peralatan 

yang terkontaminasi, dan (5) penanganan seprei kotor/bernoda secara tepat. Selain itu, semua 

pekerja kesehatan termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini (termasuk konselor) 

diharapkan berhati-hati dan waspada untuk mencegah terjadinya luka yang disebabkan oleh 

jarum, pisau bedah, dan instrument atau peralatan yang tajam.  
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                                            Gambar: Model Pelatihan Layanan Profesional Konseling  HIV/Aids  

 

 

 

KETERANGAN  

 

Ia : Identifikasi Peranan Guru Pembimbing (Konselor) Berbasis :  Front-End Analysis 

Ib :  Pendekatan dan koordinasi dengan KPA Prov. Bali  – Program Pembelajaran & Model Lay.  

                   Profesional Konseling HIV/Aids 

Ic :  Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids - Test Uji HIV (VCT). 

II :  Menyusun perencanaan model layanan  profesional Konseling HIV/Aids berbasis Front-End   
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III :  Pelaksanaan program pelatihan dan proses layanan profesional Konseling HIV/Aids  (Process) 

IV :  Validasi Pakar dan Penyempurnaan Konsep dan Rancangan  (Out-Put) 

V :  Buku Panduan Layanan Profesional Konseling HIV/Aids  (Out-Come) 
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                  :   Sub bagian dari kajian dan aspek model layanan Konseling HIV/Aids 

                   :  Garis koordinasi mulai tahap perencanaan sampai implementasi model layanan Konseling   

                        HIV/Aids 

                    :  Tahapan kajian dan pengembangan model layanan profesional Konseling HIV/Aids.   

                    :  Keterkaitan aspek kajian model layanan profesional Konseling HIV/Aids.  
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MODEL LAYANAN PROFESIONAL KONSELING 

BERBASIS FRONT END ANALYSIS 

 

 

 

 

Dr. Anak Agung Ngurah Adhiputra, MPd. Sejak  tahun  1988 sebagai dosen negeri (Kopertis Wilayah 

VIII)  dipekerjakan di STKIP Agama Hindu Amlapura, Kabupaten Karangasem Bali dan sejak tahun 1993 

di IKIP. PGRI BALI sampai sekarang.   Dengan jabatan Lektor Kepala/Golongan IV.b. 

Konseling adalah hubungan kerjasama yang bersifat menolong antara Konselor dan Klien yang 
bersepakat untuk: (a) bekerjasama dalam upaya menolong klien agar dapat menguasai permasalahan 
dalam hidupnya, (b) berkomunikasi untuk membantu mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah klien, 
(c) terlibat dalam proses menyediakan pengetahuan keterampilan dan akses terhadap sumber masalah, 
(d) membantu klien untuk mengubah perilaku dan sikap yang negatif terhadap masalahnya sehingga 
klien dapat mengatasi kecemasan dan stress akibat dari dampak sosial masyarakat dan juga dapat 
memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapinya.  

 Konseling HIV/Aids adalah konseling yang secara khusus memberikan perhatian terhadap permasalahan 
yang berkaitan dengan infeksi terhadap virus HIV/Aids, baik terhadap orang dengan HIV/Aids atau Odha, 
maupun terhadap lingkungan yang terpengaruh. Tujuan dari Konseling HIV/Aids adalah adanya 
perubahan perilaku bagi orang yang terinfeksi HIV/Aids dan adanya dukungan sosial dan psikologis 
kepada Odha dan keluarganya sehingga dapat mencegah dan penularan infeksi virus HIV/Aids. 
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