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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengetahuan konselor mengenai Voluntary Counseling And Testing (VCT) 

HIV dan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas konselor suddah baik. 

Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru memiliki 2 orang konselor dan 

berssetifikat, mereka mengikuti pelatihan sebagai konselor yang 

disselengggarakan oleh WHO. Konselor di Rumah Sakit Jiwa Tampan berasal 

dari profesi yang berbeda yaitu dokter dan perawat untuk saat ini. Voluntary 

Counseling And Testing (VCT) HIV merupakan entry point untuk 

memberikan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi penderita HIV. 

Pentingnya menekankan kewaspadaan universal dalam menjalankan tugas, 

apalagi mereka sangat dekat dengan klien yang terinfeksi HIV. Masing-

masing konselor sudah memahami arti pentingnya kewaspadaan universal. 

Pelaksanaan Voluntary Counseling And Testing (VCT) HIV di Rumah Sakit 

Jiwa Tampan Kota Pekanbaru baik pada pelaksanaan pre tes sampai post tes 

sudah baik dan mengikuti prosedur VCT yang ada. 

Pelaksanaan testing HIV dilakukan setelah klien mendapatkan 

informasi yang kuat dan menandatangani informed consent. Untuk tes HIV 

yang digunakan adalah ELISA. Strategi pelayanan yang digunakan oleh 

Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah strategi rawat jalan yaitu di klinik VCT, 
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biasanya klien memeriksakan status HIVnya karena kemauannya sendiri, 

konsulan dari dokter. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan VCT di 

Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah antara lain: 

1. Faktor dari konselor yaitu ketenagaan konselor yang kurang, konsulan 

yang tidak tepat waktu karena volume pekerjaan yang banyak. 

Kesubjetivitas konselor kadang muncul sehingga kesabaran dalam 

mengahdapi klien saat konseling berkurang, kejenuhan dan kelelahan pada 

konselor . 

2. Faktor dari klien yaitu tingkat pengetahuan klien yang mempengaruhi, 

pemahaman klien tentang HIV sebelumnya, kondisi klinis klien,. 

3. Faktor dari keluarga yaitu keluarga tidak bisa menerima keadaan klien, 

keluarga tidak care dengan klien terutama perannya sebagai pendamping 

minum obat, materi yang kurang dari keluarga juga sebagai faktor 

penghambat dalam pelaksanaan VCT. 

4. Faktor dari masyarakat yaitu stigma dan diskriminasi masyarakat masih 

kental, pemahaman masyarakat yang kuramg mengenai HIV AIDS 

5. Faktor fasilitas yaitu promosi soal VCT yang masih kurang, tidak 

tersedianya ruanga rawat inap untuk klien, tidak ada ruangan khusus 

konseling yang memadai, setting ruangan klinik VCT yang belum ideal, 

masyarakat menganggapa bahwa RSJ Tampan hanya menangani masalah 

kejiwaaan dan masyarakat kurang mengetahui bahwa RSJ Tampan 

memiliki klinik VCT untuk membantu penderita HIV. 
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B. Saran  

Saran dari penelitian ini dari penulis adalah: 

1. Untuk Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru untuk jumlah 

konselornya dalam pelaksanaan VCT harus ditambah, baik itu melalui 

penunjukkan karyawan yang berkompeten dan diikutkan untuk 

mendapatkan pelatihan khusus sebagai konselor atau recrutment karyawan 

baru mengingat kasus HIV di  Privinsi Riau meningkat dalam setiap 

tahunnya.  

2. Untuk konselor, untuk menjamin kerahasiaan dan kenyamanan klien maka 

ruangan pelayanan VCT diperlu ditingkatkan lagi termasuk sarana dan 

prasana pendukung. Settingan ruangan konseling juga harus ideal yang 

mana hal ini bertujuan untuk membuat klien nyaman dalam memceritakan 

masalahnya. 

3. Untuk promosi VCT di Rumah Sakit Jiwa Tampan kepada masyarakat 

perlu ditingkatkan lagi agar msayarakat mengetahui bahwa di RSJ Tampan 

tersedia layanan VCT bagi penderita HIV sehingga dapat mengurangi 

stress pada klien untuk mencegah HIV menjadi AIDS. 

 


