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BAB II 

 KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Layanan Voluntary Counseling and Testing 

Layanan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah 

membantu, menyiapkan, dan mengurus apa yang diperlukan. Artinya 

layanan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh 

individu itu sendiri. Oleh karena berbagai studi menyimpulkan bahwa 

diperlukannya  konseling yang baik dapat membantu orang mengambil 

keputusan, termasuk mengambil keputusan melakukan tes HIV. Konseling 

terhadap HIV dapat membantu mereka untuk melakukan koping yang 

lebihbaik, hidup yang lebih positif dan membantu mencegah penularan 

HIV.
5
 

 Voluntary  Counseling and Testing atau dikenal dengan konseling 

HIV/ AIDS adalah dialog antara seseorang (klien) yang bersifat rahasia, 

sehingga memungkinkan orang tersebut mampu menyesuaikan atau 

mengadaptasikan diri dengan stress dan sanggup membuat keputusan 

bertindak berkaitan dengan HIV/AIDS. Konseling dalam VCT adalah 

kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi dan 

pengetahuan HIV/AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan 

perubahan perilaku yang bertanggungjawab, pengobatan ARV dan 

                                                           
5
 Zulfan Saam, Psikologi Konseling, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 134-135 
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memastikan pemecahan berbagai masalah yang terkait dengan HIV/AIDS. 

VCT adalah proses konseling pra testing, konseling post testing, dan 

testing.
6
 

 Konseling dalam VCT adalah kegiatan konseling yang 

menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan 

HIV/AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan 

perilaku yang bertanggung jawab, pengobatan antiretroviral (ARV) dan 

memastikan pemecahan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS yang 

bertujuan untuk perubahan perilaku ke arah perilaku yang lebih sehat dan 

lebih aman. 

 Voluntary Counseling and Testing  adalah salah satu strategi 

kesehatan masyarakat dan sebagai pintu masuk keseluruh layanan 

kesehatan HIV/ AIDS berkelanjutan yang berdasarkan prinsipnya.
7
 

Layanan VCT atau konseling sukarela adalah suatu layanan untuk 

mengetahui adanya infeksi HIV di tubuh seseorang. Layanan ini dapat 

diselenggarakan di layanan kesehatan formal atau klinik yang berbasis 

komunitas. Tes dan konseling HIV didahului dengan dialog antara 

klien/pasien dan konselor/petugas kesehatan dengan tujuan memberikan 

informasi tentang HIV dan AIDS dan meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan berkaitan dengan tes HIV. 

                                                           
6
 M. Fahli Zatrahadi, Konseling Reproduksi, (Pekanbaru: Riau Creatif  Multimedia, 

2016), Hlm.53. 
7
Dana Ryan ,“VCT dalam layanan Konseling HIV”, Dalam http;//chapterII-

_2/pdfBABIIpelaksanaan-layanan-vct, (diakses 14 Desember 2016). 
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 Prinsip layanan konseling bagi penderita HIV adalah sukarela, 

terdiri dari: 

a. Sukarela dalam melaksanakan testing HIV 

Pemeriksaaan HIV hanya dilaksanakan atas dasar kerelaan 

klien, tanpa paksaan, dan tanpa tekanan. Keputusan untuk dilakukan 

testing terletak ditangan klien. Kecuali testing HIV pada donor darah 

di unit transfusi dan transplantasi jaringan, organ tubuh dan sel. 

Testing dalam VCT bersifat sukarela sehingga tidak direkomendasikan 

untuk testing wajib pada pasangan yang akan menikah, pekerja 

seksual, IDU, rekrutmen pegawai/ tenaga kerja Indonesia, dan asuransi 

kesehatan. 

b. Saling mempercayai dan terjaminnya konfidensialitas 

Layanan harus bersifat profesional, menghargai hak dan 

martabat semua klien. Semua informasi yang disampaikan klien harus 

dijaga kerahasiaannya oleh konselor dan petugas kesehatan, tidak 

diperkenankan didiskusikan diluar kontesk kunjungan klien. Semua 

informasi tertulis harus disimpan dalam tempat yang tidak dapat 

dijangkau oleh mereka yang tidak berhak. Untuk penanganan kasus 

klien selanjutnya dengan seizin klien, informasi kasus dari diri klien 

dapat diketahui. 

c. Mempertahankan hubungan relasi konselor-klien yang efektif 

Konselor mendukung klien kembali mengambil hasil testing 

dan mengikuti pertemuan konseling pasca testing untuk mengurangi 
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perilaku berisiko. Dalam VCT dibicarakan juga respon dan perasaan 

klien dalam menerima hasil testing dan tahapan penerimaan hasil 

testing positif. 

d. Testing merupakan komponen dari VCT
8
 

WHO dan Departemen Kesehatan RI telah memberikan 

pedoman yang digunakan untuk melakukan testing HIV. Penerimaan 

hasil testing senantiasa diikuti oleh konseling pasca testing oleh 

konselor yang sama atau konselor lainnya yang disetujui oleh klien. 

Ada beberapa alasan yang mendasar pentingnya pemberian 

konseling terhadap HIV. Pertama, diagnosis HIV mempunyai banyak 

implikasi dan dampak negatif terhadap aspek psikologis, sosial, fisik, dan 

spritual. Kedua, HIV adalah penyakit yang mengancam kehidupan dan 

terapinya seumur hidup. Ketiga, konseling HIV dapat mencegah penularan 

yang luas dalam masyarakat. Keempat, pengidap HIV sering dikucilkan 

dalam masyarakat dan dipersepsi sebagai kelompok orang yang tidak 

baik.
9
 

Perbedaan yang signifikan antara konseling HIV dengan konseling 

umum adalah konseling HIV berfokus kepada membantu klien agar tes 

HIV, CD4/ Viral Load, layanan konseling prates dan pasca tes, menilai 

perilaku berisiko terinfeksi HIV (menularkan atau tertular), menggali 

sejarah perilaku seks dan kesehatan klien, memfasilitas perubahan 

perilaku, meningkatkan konfidensi (isu stigma dan diskriminasi), sasaran 

                                                           
8
 M. Fahli Zatrahadi, op. Cit , hlm. 65-66. 

9
Zulfan Saam, op. Cit,  hlm. 135. 
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kelompok-kelompok khusus (pecandu napza, penjaja seks, homoseks, 

lesbian, waria).
10

 

Tujuan konseling HIV adalah: 

a. untuk memberikan dukungan psikologis bagi penderita HIV.  

b. pencegahan penularan HIV (informasi perilaku berisiko, seks aman, 

penggunaan jarum suntik). 

c. keterampilan pribadi untuk perubahan perilaku dan negoisasi praktik 

lebih aman.  

d. untuk memastikan efektivitas rujukan kesehatan, terapi dan perawatan 

melalui pemecahan masalah kepatuhan berobat.
11

 

e. upaya untuk mengurangi kegelisahan, meningkatkan persepsi/ 

pengetahuan klien tentang faktor-faktor risiko penyebab seseorang 

terinfeksi HIV.
12

 

Tahapan pelaksanaan layanan VCT yaitu:  

a. Sebelum deteksi HIV (Pra Konseling) 

Pra konseling disebut juga konseling pencegahan AIDS. Dua 

hal yang dipenting dalam konseling ini, yaitu aplikasi perilaku klien 

yang menyebabkan klien dapat berisiko tinggi terinfeksi HIV dan 

apakah klien mengetahui tentang HIV/AIDS dengan benar. Tujuan 

konseling pra tes HIV adalah agar klien memahami benar kegunaan tes 

HIV, klien dapat menilai risiko dan mengerti persoalan dirinya, klien 

dapat menurunkan rasa kecemasannya, klien dapat membuat rencana 

                                                           
10

Ibid,  hlm. 136-137 
11

Ibid, hlm. 137 
12

Ibid, hlm. 63 
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penyesuaian diri dalam kehidupannya, klien memilih dan memahami 

apakah ia akan melakukan darah HIV atau tidak. 

Konseling pre tes yaitu konseling yang dilakukan sebelum 

darah seseorang yang akan menjalani tes itu diambil. Konseling ini 

sangat membantu seseorang untuk mengetahui risiko dari perilakunya 

selama ini, dan bagaimana nantinya bersikap setelah mengetahui hasil 

tes. Konseling pre tes juga bermanfaat untuk meyakinkan orang 

terhadap keputusan untuk melakukan tes atau tidak, serta 

mempersiapkan dirinya bila hasi tes nantinya positif.
13

 

b. Informed Consent-testing HIV (Tes HIV) 

Informed consent-testing HIV (persetujuan tindakan medis) 

adalah persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara 

kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan 

prosedur (tes HIV dan tindakan medik lainnya) bagi dirinya, juga 

termasuk persetujuan yang memberikan informasi tentang dirinya 

untuk suatu keperluan penelitian.  

Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan untuk memastikan 

apakah sesoranng sudah positif terinfeksi HIV atau belum. Hal ini 

perlu dilakukan agar seseorang bisa mengetahui secara pasti status 

kesehatannya yang menyangkut risiko perilaku seksualnya selama ini. 
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 Komisi Penanggulangan AIDS, Mengenaldan Menanggulangi HIV dan AIDS , Infeksi 

Menular Seksual dan Narkoba, (tt.: tp., tth.), hlm. 11. 
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c. Konseling Pasca Testing 

Konseling post tes adalah konseling yang harus diberikan 

setelah hasil diketahui, baik hasil tesnya positif mau negatif. Konseling 

post tes bermanfaat untuk memberitahu tentang cara-cara mencegah 

terinfeksi HIV.
14

 

Konseling pasca testing merupakan kegiatan konseling yang 

harus diberikan setelah hasil tes diketahui, baik hasilnya positif 

maupun negatif. Konseling pasca tes sangat penting untuk membantu 

klien yang hasilnya positif agar dapat mengetahui cara menghindarkan 

penularan HIV kepada orang lain. Cara mengatasinya dan menjalani 

hidup  secara positid. Bagi mereka yang hasilnya tesnya HIV negatif, 

maka konseling pasca testing bermanfaat untuk membantu tentang 

berbagai cara mencegah infeksi HIV di masa mendatang.  
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Komisi Penanggulangan AIDS, Mengenaldan Menanggulangi HIV dan AIDS , Infeksi 

Menular Seksual dan Narkoba, (tt.: tp.,tth.), hlm. 11 
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Gambar 1.1 Alur Tes HIV (VCT) 
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Pelayanan VCT dapat dikembangkan diberbagai layanan terkait 

yang dibutuhkan, misalnya klinik Infeksi Menular Seksual (IMS), 

Klinik Tuberkulosa (TB), Klinik Tumbuh Kembang Anak dan 

sebagainya. Lokasi layanan VCT hendaknya perlu petunjuk atau tanda 

yang jelas hingga mudah diketahui oleh klien VCT. Namun klinik 

VCT dimanapun cukup mudah dimengerti sesuai dengan etika dan 

budaya setempat dimana pemberian nama tidak mengundang stigma 

dan diskriminasi. Model layanan Voluntary Counseling and Testing 

(VCT) terdiri atas: 

1) Mobile VCT (Penjangkauan dan Keliling) 

Mobile VCT adalah model layanan dengan penjangkauan 

dan keliling yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) atau layanan kesehatan yang langsung 

mengunjungi sasaran kelompok masyarakat yang memiliki 

perilaku berisiko atau berisiko tertular HIV/AIDS di wilayah 

tertentu. Layanan ini diawali dengan survei atau penelitian atas 

kelompok masyarakat di wilayah tersebut dan survei tentang 

layanan kesehatan dan layanan dukungan lainnya di daerah 

setempat. 

2) Statis VCT (Klinik VCT tetap) 

Statis VCT adalah sifatnya terintegrasidalam sarana 

kesehatan dan sarana kesehatan lainnya, artinya bertempat dan 

menjadi bagian dari layanan kesehatan yang telah ada. Sarana 
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kesehatan dan sarana kesehatan lainnya harus memiliki 

kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan VCT, layanan 

pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatn terkait HIV/ 

AIDS. 

 Pengetahuan tentang HIV perlu diberikan secara dini yang 

bertujuan untuk menghindari narkoba dan seks bebas. Keterbukaan 

penderita akan mempermudah penanganannya. Untuk itu 

diperlukan voluntary counselling and testing (konseling sukarela 

dan testing). VCT adalah hubungan interpersonal yang bersifat 

rahasia antara konselor dan klien untuk meningkatkan kemampuan 

menghadapi stress dan mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan HIV. VCT dilakukan pada setiap intervensi minimal pada 

pra dan pascates HIV.
15

 

 

2. Pengertian Human Immuno-deficiency Virus (HIV) 

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia  

dan kemudian menimbulkan AIDS. Virus ini menyerang organ-organ vital 

sisstem kekebalan tubuh manusia, seperti sel T4 CD4+ makrofa, dan sel 

dendritik
16

 

 HIV adalah singkatan dari Human Immuni-deficiency yaitu virus 

yang menyerang sistem kekebalan tubuha manusia, sedangan AIDS 

(Acquired Immunodefyciency Syndrome) adalah kumpulan gejala gejala 

                                                           
15

Ibid, hlm. 137-138. 
16

Ibid, hlm. 42. 



 
 

19 

penyakit yang diakibatkan masuknya virus HIV yang menurunkan sistem 

kekebalan tubuh manusia. Sedangkan orang yang terkena AIDS disebut 

dengan ODHA yaitu orang dengan HIV/AIDS, dan orang yang tinggal 

dengan bersama ODHA disebut  Orang Hidup dengan HIV/ AIDS 

(OHIDHA)
17

 

 HIV adalah virus RNA yang termasuk dalam famili Retroviridae 

subfamili lentivirinae. Retrovirus mempunyai kemampuan menggunakan 

RNA-nya dan DNA penjamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali 

selama periode inkubasi yang panjang.
18

 

 HIV adalah virus (salah satu jasad renik) penyebab penyakit yang 

sangat ganas, hanya menyerang manusia dan setelah kekebalan tubuh 

menurun, akan timbul berbagai macam penyakit penyerta (infeksi 

opportunistik) infeksi-infeksi tersebut memanfaatkan sistem kekebalan 

tubuh yang melemah. HIV dapat menyebabkan rusaknya sitem kekebalan 

tubuh karena virus HIV membutuhkan sel-sel kekebalan kita untuk 

berkembang biak. Secara ilmiah sel kekebalan tubuh kita akan 

dimanfaatkan, bisa diibaratkan seperti mesin fhotocopy. Namun virus ini 

akan merusak mesin fhotocopynya setelah mendaapatkan hasil copy virus 

baru dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga lama-kelamaan sel 

kekebalan kita habis dan jumlah virus menjadi sangat banyak.
19
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Nana Noviana, catatan Kuliah Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS, (Jakarta: Trans 

Info Media, 2002), hlm. 01. 
18

M. Fahli Zatrahadi, Konseling Kesehatan Reproduksi, (Pekanbaru: Riau Creatif 

Multimedia, 2016), hlm.42.  
19

Sunaryo, dkk, Modul Kesehatan dan Lingkungan Madrasah, (Jakarta: LAPIS-Learning 

Assistance Program for Islamic School, 2010), hlm. 21. 
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 HIV dikatakan virus berbahaya karena merusak sistem kekebalan 

tubuh. Belum ada obat untuk menyembuhkan, yang ada memperlambat 

penyebaran virus tersebut. Obat memperlambat penyebaran virus 

dikonsumsi secara rutin, tepat waktu dan jangka panjang.
20

 

 Berdasarkan data UNAIDS (2008)  67 % infeksi HIV dunia 

terdapat di Sub-Afrika. Dari 2,7 juta kasus baru pada tahun 2008, 68 % 

terdapat pada orang dewasa. Sebesar 6,4 % prevalensi HIV terdapat pada 

perempuan. Berdasarkan data Ditjen PP dan PL Depkes RI (2009), 

terdapat 19.973 jumlah kumulatif kasus AIDS dengan 49, 07 % terdapat 

pada kelompok 20-29 tahun, 30,14 % pada kelompok 30-39 tahun.
21

 

 Infeksi virus HIV pada saat ini telah banyak mengenai semua 

golongan masyarakat, baik kelompok masyarakat yang mempunyai risiko 

tinggi maupun masyarakat umum.  Masyarakat yang mempunyai risiko 

tinggi adalah pengguna narkoba suntik, kelompok masyarakat yang 

melakukan promiskuitas (hubungan seksual dengan banyaka mitraseksual) 

misalnya WPS (wanita penjaja seksual). 

 Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan HIV 

menjadi AIDS adalah usia pada sat infeksi. Orang yang terifeksi HIV pada 

usia muda biasanya lambat menderita AIDS, dibandingkan jika terifeksi 

pada usia lebih tua. Dalam Adisasmito (2007), risiko transmisi 

transplasental yaitu transmisi dari ibu kepada bayi/janinnya saat hamil atau 

saat melahirkan adalah 50 % yaitu apabila seorang ibu pengidap HIV 
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Zulfan Saam, Psikologi Konseling, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 137 
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M. Fahli Zatrahadi, Konseling Kesehatan Reproduksi, (Pekanbaru: Riau Creatif 

Multimedia, 2016), hlm. 48 
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melahirkan anak, maka kemungkinan anak tertular HIV. Namun demikian, 

jika sang ibu memiliki akses terhadap terapi anti retrovirus  dan 

melahirkan dengan cara bedah caesar, tingkat penularannya hanya 1 %. 

 Petugas kesehatan yang terluka oleh jarum suntik atau benda tajam 

lainnya yang mengandung darah yang terinfeksi virus HIV, mereka dapat 

menderita HIV/AIDS, angka serokonversi mereka ≤ 0,5 %. 

 

3. Cara Penularan HIV 

Cara penularan HIV yang diketahui dan diakui hingga saat ini 

adalah melalui hubungan seksual (homo maupun heteroseksual), darah 

(termasuk penggunaan jarum suntik) dan transplansental/ perinatal (dari 

ibu ke anak yang akan lahir). Ada 5 unsur yang perlu diperhatikan pada 

penularan suatu penyakit yaitu: sumber infeksi, vehikulum/ media 

perantara, hospes yang rentan, tempat keluar atau tempat masuk pada 

hospes baru. Pada infeksi HIV/ AIDS, sumber infeksi adalah penderita 

AIDS  dan pengidap HIV. Berbagai cairan tubuh yang dapat bertindak 

sebagai penularan HIV adalah semen (air mani), cairan vagina (serviks), 

air susu ibu, air mata, saliva dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap orang 

dianggap rentan terhadap infeksi HIV tanpa memandang umur, jenis 

kelamin, suku dan sebagainya.
22

 

 Tempat keluar HIV dari sumber infeksi adalah alat genital (semen, 

cairan vagina/ serviks), melalui kulit/mukosa yang luka (darah). 
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Koes Irianto, Seksologi Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 465. 
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1) Transmisi Seksual 

Hubungan seksual  (penetrative sexual intercourse) baik 

vaginal atau oral merupakan cara tranmisi yang paling sering 

terutama pada pasangan seksual yang menerima ejakulasi semen 

pengidap HIV. Diperkiran ¾ dari jumlah pengidap HIV didunia 

mendapatkan infeksi dengan cara ini. HIV dapat ditularkan melalui 

hubungan seksual dari pria-wanita, wanita-pria, dan pria-pria. 

 Pada hubungan seksual ano-genital, yang dilakukan oleh 

pria homoseksual, mukosa rektum mudah menagalami luka karena 

lapisan mukosa tipis dan tidak dipersiapkan untuk hubungan seks 

seperti halnya dinding vagina. Karena itu hubungan seks ano-

genital merupakan perilaku seksual yang  berisiko tinggi untuk 

terjadinya penularan HIV. Di AS lebih dari 50% pria homoseks di 

daerah urba tertular HIV melalui hubungan seks ano-genital.
23

 

 Transmisi HIV melalui hubungan heteroseksual dapat 

terjadi dari pria-wanita maupun sebaliknya. Di negara-negara 

Afrika kebanyakan pengidap HIV/AIDS mendapatkan infeksi 

melalui hubungan heterokseksual. Data yang ada menunjukkan 

bahwa transmisi dari pengidap HIV/AIDS kepada wanita 

pasangannya lebih sering terjadi dibandingkan wanita pengidap 

HIV kepada pria pasangannya.
24
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 Suatu penelitian yang mempelajari secara rinci mengenai 

transmisi HIV melalui hubungan heterokseksual, melaporkan 

bahwa 10 wanita pasangan seks telah terinfeksi HIV yang berasal 

dari 55 pria pengidap HIV (18%) dan hanya 2 pria pasangan seks 

terinfeksi HIV dari 25 wanita pengidap HIV (18%). Data juga 

menunjukkan bahwa di negara-negara barat, 1 dari 3 wanita 

penderita AIDS mendapat infeksi melalui hubungan heteroseksual. 

 Allah SWT berfirman dalam surat Al-A’raaf ayat 81: 

                     

      

 

Artinya:  “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk 

memuaskan nafsumu, bukan kepada wanita, malah 

kaum ini kaum yang melampaui batas”.
25

 

Ayat diatas menjelaskan tentang perbuatan yang dapat 

menyebabkan penularan HIV yaitu homoseksual yaitu hubungan 

seksual yang dilakukan dengan sejenis.  

2) Transmisi Non Seksual 

 Transmisi dapat terjadi melalui transfusi darah/ produk 

darah, jarum suntik/ alat tusuk yang dapat melukai kulit dan lewat 

plasenta dari ibu pengidap HIV kepada bayi dalam kandungan. 
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 Transmisi melalui transfusi darah/ produk darah telah di 

deteksi di negara-negara barat sebelum tahun 1985 dan di negara-

negara berkembang terutama Afrika yang sampai saat ini 

umumnya belum melakukan pemeriksaan/ donor darah  terhadap 

HIV. Penularan HIV melalui produk darah juga terjadi di negara 

yang mendapatkan produk darah dari negara barat, terutama pada 

penderita homofilia. 

 Transmisi HIV non seksual lewat jarum suntik banyak 

terjadi di negara barat pada kelompok penyalah guna narkotika/ 

obat bius yang menggunakan jarum suntik yang tidak steril  dan 

dipakai bersama. Penularan dapat berlangsung akibat terjadi 

perpindahan  sejumlah kecil darah yang tertinggal pada jarum  dari 

satu orang ke orang lai. Di AS, jumlah penderita HIV pada 

kelompok penyalahguna obat bius/ narkotika menempati  urutan 

kedua  sesudah kelompok homoseksual. 

 Transmisi non seksual juga dapat terjadi pula pada petugas 

kesehatan yang merawat penderita HIV/ AIDS dan petugas 

laboratorium yang menangani spesimen cairan tubuh yang berasal 

dari penderita. Penularan terjadi karena tertusuk jarum suntik yang 

sebelumnya digunakan penderita (need stick injury) atau kulit/ 

mukosa yang terkena cairan tubuh (darah) penderita. 

 Transmisi non seksual juga dapat terjadi pada 

transplansental/ perinatal dari ibu pengidap kepada bayi sebelum, 
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saat dan dekat sesudah dilahirkan. Kebanyakan bayi baru lahir 

dengan HIV/ AIDS mendapat infeksi dari ibu pengidap HIV  

selama masih dalam kandungan. Penelitian membuktikan bahwa 

HIV dapat menembus plasenta sehingga menyebabkan infeksi pada 

janin dalam kandungan yang berumur sedikitnya 20 minggu. 

Diperkirakan resiko penularan HIV pada bayi dari ibu  pengidap 

HIV lebih dari 50%. Penularan HIV melalui air susu ibu kepada 

bayi yang disusui oleh ibu pengidap HIV secara teoritis memang 

bisa, karena HIV kadang-kadang dapat di isolasikan dari air susu 

ibu.
26

 

 

4. Gejala Infeksi HIV 

Infeksi HIV dapat menyebabkan beberapa jenis kelainan yaitu: 

a. Infeksi Akut HIV 

Pada seseorang yang baru terinfeksi HIV, timbul gejala tidak 

khas dalam 6 minggu pertama, berupa demam, rasa letih, sakit pada 

otot dan sendi, sakit menelan  dan pembesaran kelenjar getah  bening. 

Ada juga yang disertai gejala meningitis aseptik berupa demam, sakit 

kepala, kejang-kejang dan kelumpuhan syaraf otak. Pemeriksaan 

cairan otak menunjukkan sel mononuklear, pleositosis, dan 

peningkatan kadar protein. Gejala infeksi akut HIV biasanya sembuh 

sendiri. 

b. Ensefalopati HIV 
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Ensefalopati HIV adalah gangguan kognitif dan/atau gangguan 

fungsi motorik yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala ini 

disertai dementia progresif, yang diawali dengan kebingungan. 

Kadang-kadang juga disertai dengan kelemahan otot, perubahan 

kepribadian, dysanthria yang bersifat sementara. 

Dementia bervariasi dari mudah lupa, sampai bingung, 

disorientasi, halusinasi, psikosis, stupor dan koma. Sekali-kali juga 

dijumpai gangguan keseimbangan sewaktu berjalan. Pada anak-anak, 

gejalanya berupa gangguan perkembangan perilaku yang progresif.  

c. Mielopati Vakuoler 

Kelainan ditemukannya pada susunan syaraf bagian lateral dan 

posterior daerah torakal. Kelainnya berupa degenerasi spongi dan 

kehilangan mie-lin yang serupa dengan gambaran defisiensi berat 

vitamin B12. Gejala kliniknya berupa inkotinensia dan kelemahan otot 

tungkai. Kadang-kadang juga paraparesis, ataxia dan spastisitas. 

Gejala HIV wasting syndrome adalah penurunan berat badan 

lebih dari 10%, diare kronik lebih dari 2 kali sehari selama paling 

sedikit satu bulan, kelelahan, dan panas lebih dari satu bulan yang 

hilang timbul atau terus menerus. Di Afrika sindroma ini dikenal 

sebagai slim’s disease. 

Infeksi HIB dapat dibuktikan dengan pemeriksaaan antibodi 

terhadap HIV, pemeriksaan antigen HIV atau biakan virus. Seseorang 
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yang mempunyai antibodi terhadap HIV, tidak berarti kebal terhadap 

HIV, tetapi justru berarti ada HIV dalam tubuhnya. 
27

 

 

5. Tanda-tanda Seseorang Terinfeksi HIV 

 Sebenarnya tidak ada tanda-tanda khusus yang bisa menandai 

apakah seseorang telah terinfeksi HIV, karena keberadaan virus itu sendiri 

membutuhkan waktu yang cukup panjang (5-10 tahun) untuk mencapai 

masa yang disebut full-blown AIDS. 

 Adanya HIV dalam darah bisa terjadi tanpa seseorang 

menunjukkan gejala penyakit tertentu dan ini disebut masa terinfeksi HIV 

positif. Bila seseorang terinfeksi HIV untuk pertama kali dan kemudian 

memeriksakan diri dengan menjalani tes darah, maka dalam tes pertama 

tersebut belum tentu dapat dideteksi adanya HIV di dalam darah. Hal ini 

disebabkan karena tubuh kita membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk 

membentuk antibodi yang nantinya akan dideteksi oleh tes darah tersebut. 

Masa ini dikenal sebagai window period (periode jendela). Dalam masa 

ini, bila orang tersebut ternyata sudah mempunyai HIV di dalam tubuhnya 

(walaupun belum dapat dideteksi melalui tes darah), ia sudah menularkan 

HIV terhadap orang lain  melalui perilaku seks yang tidak aman atau 

menggunakan jarum suntik yang tercemar.
28

 

 Secara umum, tanda-tanda utama yang terlihat pada seseorang 

yang sudah sampai pada tahapan AIDS adalah: 
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a. Berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat (kurang 

lebih enam bulan). 

b. Demam tinggi berkepanjangan  (lebih dari satu bulan). 

c. Diare berkepanjangan (lebih dari satu bulan). 

Gejala-gejalan tambahan berupa: 

a. Batuk berkepanjangan (lebih dari satu bulan). 

b. Kelainan kulit dan iritasi (gatal). 

c. Infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan. 

d. Pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh seperti bawah 

telinga, leher, ketiak dan dan lipat paha. 

 

6. Proses Perkembangan HIV dalam Tubuh Manusia 

Salah satu fakta terpenting mengenai virus HIV adalah bahwa ia 

hanya memasuki sebagian, tidak seluruh, sel tubuh manusia. Target 

utamanya adalah sel T penolong, yang merupakan elemen paling efektif 

pada sistem pertahanan. Di antara berbagai jenis sel, virus memilih sel 

sistem pertahanan tubuh yang paling menguntungkan baginya dan hal ini 

menyebabkan perusakkan tubuh manusia. 

Ketika sel T, elemen vital dari sistem pertahanan tertangkap, sistem 

pertahanan kekurangan tim pemikirnya, dan tak lagi mengenali musuh. Ini 

umpama taktik peperangan yang cerdas. Pasukkan tanpa komunikasi yang 
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efektif dan tanpa sistem intelegensia dapat dikatakan telah kehilangan 

kekuatam utamanya.
29

 

 Antibodi yang diproduksioleh tubuh manusia tak membahayakan 

virus AIDS. Memang pasien AIDS terus memproduksi antibodi, tetapi tak 

lagi efektif tanpa adanya sel T. 

 Pada tahap kedua, virus harus mengikatkan dirinya kepada sel lain 

yang sudah ditetapkannya menjaddi target. Prosedur ini sama sekali tidak 

sulit bagi virus AIDS. Nyatanya virus ini berikatan dengan sel ini seperti 

kunci dengan lubangnya. 

Pada tahap ketiga, virus HIV melakukan serangkaian proses 

menakjubkan yang akan menjaminnya berumur panjang.
30

 

Virus HIV adalah retrovirus. Artinya, gennya hanya  mengandung 

RNA, tanpa DNA. Tetapi sebuah retrovirus memerlukan DNA supaya 

tetap hidup. Untuk tetap menyediakan DNA, virus ini menggunakan asam 

nukleat dari sel tuan rumah dan mengonversikan RNA-nya menjadi DNA 

dengan bantuan sebuah enzim yang disebut “reserve transcriptase”, yang 

berarti ia akan membalikkan prosesnya. Lalu ia menempatkan DNA ini 

pada DNA yang ditemukan di inti sel tuan rumahnya. Ketika sel ini 

membelah diri, demikian pula virus HIV. Virus HIV ini pada akhirnya 

akan mencoba untuk mengalahkan seluruh tubuh. 

 Pada tahap keempat. Virus HIV awal dan replikanya ingin 

meninggalkan sel tuan rumah mereka dan ingin menduduki sel lain serta 
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memfasilitasi prosesnya. Dan berkembang secara alamiah dan membran 

sel T yang telah diduduki tidak kuat menanggung tekanan dari proses 

multiplikasi sehingga ia bolong-bolong, memungkinkan virus HIV untuk 

keluar dari sel untuk mencari sel tuan rumah lainnya. Setelah virus HIV 

bertambah jumlahnya, dia juga membunuh sel T tuan rumahnya. Virus 

HIV sepenuhnya mengalah sistem kekebalan tubuh manusia.
31

 

 

7. Pencegahan HIV/AIDS 

a. Pencegahan Primer 

Pencegahan tingkat pertama ini merupakan upaya agar orang 

sehat tetap sehat atau mencegah orang sehat menjadi sakit. Pencegahan 

primer merupakan hal yang paling penting, terutama dalam merubah 

perilaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

1) Pencegahan dilakukan dengan tindakkan seks yang aman dengan 

pendekatan “ABC” yaitu, Abtinence, artinya absen seks ataupun 

tidak melakukan seks bagi orang yang belum menikah merupakan 

metode paling aman untuk mencegah penularan HIV/ AIDS  

melalui hubungan seksual, jika tidak memungkinkan pilihan kedua 

adala Be Faithfu, artinya tidak berganti-ganti pasangan. Jika kedua 

hal tersebut tidak memungkinkan juga, maka pilihan berikutnya 

adalah penggunaann kondom secara konsisten (Use Condom). 

2) Berhenti menjadi penggunan NAPZA terutama narkotika 

suntikkan, atau mengusahakan agar selalu menggunakan jarum 
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suntik yang streril serta tidak menggunakannya secara bersama-

sama. 

3) Pelayanan kesehatan harus dipahami dan diterapkan kewaspadaan 

universal (universal precaution) untuk mengurangi resiko 

penularan HIV melalui darah. Kewaspadaan universal ini meliputi 

cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah 

melakukan tindakan perawatan, penggunaan alat dan pembuangan 

alat tajam secara berhati-hati, pengelolaan alat kesehatan bekas 

pakai dengan melakukan dekontaminasi, desinfeksi dan sterilasasi 

dengan benar. 

4) Pencegahan penyebaran melalui darah dan donor darah  dilakukan 

dengan skrinning adanya antibodi HIV, demikian pula semua organ 

yang akan didonorkan, serta menghindari transfusi, suntikkan, 

jahitan dan tindakan invasif lainnya yang kurang perlu. 

5) WHO mencanangkan empat strategi untuk mencegah penularan 

vertikal dari ibu kepada anak yaitu dengan cara mencegah jangan 

sampai wanita terinfeksi HIV/AIDS, apabila sudah terinfeksi 

HIV/AIDS mengusahakan supaya tidak terjadi kehamilan, bila 

sudah hamil lakukan pencegahan supaya tidak menular dari ibu 

kepada bayinya dan bila sudah terinfeksi diberikan dukungan serta 

perawatan bagi ODHA dan keluarganya. 

b. Pencegahan Sekunder 
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Infeksi HIV/AIDS menyebabkan menurunnya sistem kekebalan 

tubuh  secara progresif sehingga muncul berbagai infeksi opurtunistik 

yang akhirnya dapat berakhir pada kematian. Sementara itu, hingga 

saat ini belum ditemukan obat maupun vaksin yang efektif sehingga 

pengobatan HIV/ AIDS dapat dibagi dalam tiga kelompok sebagai 

berikut: 

1) Pengobatan suportif yaitu pengobatan untuk meningkatkan 

keadaan umum penderita. Pengobatan ini terdiri dari pemberian 

gizi yang baik, obat simptomatik, dan pemberian vitamin. 

2) Pengobatan infeksi opurtunistik merupakan pengobatan untuk 

mengatasi berbagai penyakit infeksi dan kanker yang menyertai 

infeksi HIV/AIDS. Jenis-jenis mikroba yang menimbulkan infeksi 

sekunder adalah protozoa (Pneumocystis carinii, Toxoplasma, dan 

Cryptotosporidium), jamur (Herpes, cytmegalovirus/CMV, 

Papovirus). Dan bakteri (Mycobacterium TBC, Mycobacterium 

ovium intra cellular, Streptococcus, dan lain-lain). Penanganan 

terhadap infeksi opurtunistik ini disesuaikan dengan jenis 

mikroorganisme penyebabnya dan diberikan terus menerus. 

3) Pengobatan antiretoviral (ARV), ARV bekerja langsung 

menghambat enzim reverse transcriptase atau menghambat kinerja 

enzim protease. Pengobatan ARV terbukti bermanfaat 

memperbaiki kualitas hidup, menjadikan infeksi opurtunistik 

menjadi jarang dan lebih mudah diatasi sehingga menekan 
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morbiditas dan mortalitas dini, tetapi ARV belum dapat 

menyembuhkan pasien HIV/AIDS ataupun membunuh HIV. 

 

c. Pencegahan Tersier 

Orang yang didiagnosis HIV biasanya banyak menerima 

diskriminasi saat membutuhkan pengobatan HIV ataupun bantuan dari 

fasilitas rehabilitasi obat, selain itu juga dapat mendatangkan trauma 

emosi yang mendalam bagi keluarganya. ODHA perlu diberikan 

dukungan berupa dukungan psikososial agar penderita dapat 

melakukan aktivitass seperti semula atau seoptimal mungkin. 

Misalnya: 

1) Memperbolehkan untuk membicarakan hal-hal tertentu dan 

mengungkapkan perasaan. 

2) Membangkitkan harga dirinya dengan melihat keberhasilan 

hidupnya atau mengenang masa lalu yang indah. 

3) Menerima perasaan marah, sedih, atau emosi dan reaksi lainnya. 

4) Mengajarkan pada keluarga untuk mengambil hikmah, dapat 

mengendalikan diri dan tidak menyalahkan diri atau orang lain. 

5) Selain itu perlu diberikan perawatan paliatif (bagi pasien yang 

tidak dapat disembuhkan atau sedang dalam tahap terminal) yang 

mencakup: pemberian kenyamanan ( seperti relaksasi dan distraksi, 

menjaga pasien tetap bersih dan kering, memberi toleransi 

maksimal terhadap permintaan pasien atau keluarga), pengelolaan 
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nyeri (bisa dilakukan dengan teknik relaksasi, pemijatan, distraksi, 

meditasi, maupun pengobatan antinyeri), persiapan menjelang 

kematian meliputi penjelasan yang memadai tentang keadaan 

penderita, dan bantuan mempersiapkan pemakaman. 

 

B. Kajian Terdahulu 

1. Diana Daya Ningsih program studi Ilmu Keperawatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, 2009 dengan judul “Studi 

Fenomenologi Pelaksanaan HIV Voluntary and Counseling Testing 

(VCT) di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan VCT dan kualitas seorang konselor 

yang melaksanakan VCT tersebut dengan hasil penelitian sebagai 

berikutbahwa pengetahuan konselormengenai Voluntary Counseling and 

Testing (VCT) HIV dan bagaimana cara untuk meningkatkankualitas 

konselor sudah baik. RSUP Dr. Kariadi memiliki 4 konselor profesional 

dan bersertifikat,mereka telah mengikuti pelatihan sebagai konselor yang 

diselenggarakan oleh WHO. Konselor diRSUP Dr. Kariadi berasal dari 

profesi yang berbeda yaitu 2 perawat, 1 psikolog dan 1 dokter untuksaat 

ini. Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV merupakan entry point 

untuk memberikanperawatan, dukungan dan pengobatan bagi orang 

dengan HIV AIDS (ODHA). 
32
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2. Ratih Nur Aisah program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan Judul “Kondisi Mental Penderita HIV/ AIDS di Klinik 

Layanan Konseling VCT Mekarsari DKAP PMI Riau. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi mental penderita hiv/ aids 

di klinik layanan konseling VCT Mekarsari DKAP PMI Riau dengan 

hasil penelitian sebagai berikutbahwasanya kondisi mental dari seorang 

penderita sangat mempengaruhi kehidupan sosial, kesehatan dan juga 

keadaan mental di masyarakat.
33

 

Sejauh pengetahuan penulis dari beberapa penelitian seperti yang 

diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan 

penulis dengan judul “Pelaksanaan Layanan Voluntary Counseling and 

Testing (VCT) dalam Membantu Penderita HIV/AIDS di Rumah Sakit Jiwa  

(RSJ) Tampan kota Pekanbaru “ sebelumnya belum pernah diteliti. Penelitian 

ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, yaitu dari segi judul  tentang layanan VCT dan penderita HIV. 

Namun dari segi subjek, objek dan lokasi penelitian ini berbeda yaitu 

penelitian dilakukan pada penderita HIV di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota 

Pekanbaru. 

 

C. Kerangka Pikir 
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Pelayanan VCT dapat dikembangkan diberbagai layanan terkait 

misalnya di klinik Infeksi Menular Seksual (IMS), Klinik Tuberkulosa (TB), 

Klinik Tumbuh Kembang Anak dan dan sebagainya. Untuk melaksanakan 

layanan VCT di butuhkan konselor dalam membantu memecahkan masalah 

penderita HIV itu sendiri (klien). Dalam pelaksanaan layanan VCT Konselor 

melakukan pra konsleing atau Pre-test counseling yaitu diskusi antara klien 

dan konselor yang bertujuan untuk menyiapkan testing, memberikan 

pengetahuan pada klien tentang HIV/AIDS, kemudian tahap selanjutnya 

adalah mempersiapkan informed consent yaitu jika klien memutuskan untuk 

melakukan tes HIV  untuk pengambilan sampel darah. Selama proses 

pemeriksaan sampel dilakukan diskusi dan demonstrasi penggunaan kondom 

dan pada tahap ketiga yaitu alur konseling pasca testing (post-test counseling) 

yaitu proses pemberian konseling setelah hasil tes keluar baik hasil tes positif 

maupu negatif. Jadi dalam pelaksanaan VCT harus ada 2 pihak yaitu konselor 

dan klien dan 3 tahapan pelaksanaan layanan Voluntary Counseling and 

Testing yang harus terlibat jika dikatakan sebagai layanan Voluntary 

Counseling and Testing¸ maka peneliti memberikan kerangka pikr penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 1.2  Kerangka Pikir Penelitian 
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