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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Deskripsi Mata Ajar 

Mata kuliah ini berfokus dan berorientasi dalam memberikan dasar pengetahuan dan 

keterampilan mengenai HIV AIDS dan long term care yang diperlukan pada tahap profesi 

keperawatan di klinik. Mata kuliah ini mempelajari tentang trend issue dan perilaku yang 

berisiko tertular/menularkan HIV AIDS, Pengkajian bio, psiko, sosial spiritual dan 

kultural; pemeriksaan fisik dan diagnostik; tanda dan gejala;, dan penatalaksanaan pasien 

dengan HIV AIDS, Prinsip hidup dengan ODHA, family centerd pada ODHA dan stigma 

pada ODHA, Prinsip komunikasi konseling pada klien dengan HIV/AIDS, Konseling 

pada klien dengan HIV/AIDS, Prinsip perawatan pada bayi dan anak penderita HIV 

AIDS atau dengan orang tua HIV AIDS, Asuhan keperawatan pada pasien terminal illnes 

(palliative care), Pengkajian spiritual dan kultural pada klien dengan HIV/AIDS dan long 

term care, Berbagai macam terapi komplementer, Tinjuan agama tentang penyakit kronis. 

 
B. Capaian Pembelajaran Lulusan 

1. Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika 

c. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan 

d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

e. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan 

menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai 

dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan 

perundangan 

f. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya 

sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia 

g. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat 

klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan 

keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas 



MODUL PEMBELAJARAN KEPERAWATAN HIV AIDS | BAB 2 2  

kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh 

dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya 

2. Keterampilan Umum 

a. Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan 

memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja 

profesinya 

b. Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya 

berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif 

c. Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang 

keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik 

profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik 

d. Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi 

pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat 

profesinya 

e. Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik 

profesinya 

f. Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya 

g. Bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah 

pekerjaan bidang profesinya 

h. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

3. CP Keterampilan Khusus 

a. Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan 

yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai standar asuhan 

keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum 

tersedia 

b. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan 

medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, 

atau keperawatan komunitas (termasuk keperawatan keluarga dan keperawatan 

gerontik) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis 

c. Mampu memberikan (administering) obat oral, topical, nasal, parenteral, dan 

supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan 
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d. Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan 

terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai 

sumber untuk 

e. Menetapkan prioritas asuhan keperawatan; mampu menyusun dan 

mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatansesuai standar asuhan 

keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman 

etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat 

4. CP Pengetahuan 

a. Menguasai filosofi, paradigma, teori keperawatan, khususnya konseptual model 

dan middle range theories 

b. Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik 

c. Menguasai nilai-nilai kemanusiaan(humanity values) 

d. Menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik 

e. Menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan 

f. Menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam 

pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan 

kesehatan 

C. Strategi Perkuliahan 

Pendekatan perkuliahan ini adalah pendekatan Student Center Learning. Dimana 

Mahasiswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan 

lebih banyak menggunakan metode ISS (Interactive skill station) dan Problem base 

learning. Interactive skill station diharapkan mahasiswa belajar mencari materi secara 

mandiri menggunakan berbagai sumber kepustakaan seperti internet, expert dan lainlain, 

yang nantinya akan didiskusikan dalam kelompok yang telah ditentukan. Sedangkan 

untuk beberapa pertemuan dosen akan memberikan kuliah singkat diawal untuk 

memberikan kerangka pikir dalam diskusi. Untuk materi-materi yang memerlukan 

keterampilan, metode yang yang akan dilakukan adalah simulasi dan demonstrasi. 

Berikut metode pembelajaran yang akan digunakan dalam perkuliahan ini: 

1. Mini Lecture 

2. Case Studi 

3. SGD 

4. Demonstrasi dan Simulasi 
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BAB 2 

KEGIATAN BELAJAR 

 
A. Kegiatan Belajar 1 

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami konsep fundamental patofisiologi HIV/AIDS serta 

melakukan asuhan keperawatan professional pada pasien HIV/AIDS dengan 

menekankan pada aspek caring dan peka budaya pasien, mampu melaksanakn 

pendidikan kesehatan 

2. Uraian Materi 

Imunologi Pasien HIV 

Dosen: Dr. Bahrudin, M.Kep. 

A. Epidemiologi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired 

Imunnodeficiency Syndrome (AIDS) 

Kasus HIV/AIDS pertama di dunia dilaporkan pada tahun 1981. Menurut 

UNAIDS, salah satu bagian dari WHO yang mengurus tentang AIDS 

menyebutkan bahwa perkiraan jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS di 

seluruh dunia sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai 34 juta. Dilihat dari 

tahun 1997 hingga tahun 2011 jumlah penderita HIV/AIDS mengalami 

peningkatan hingga 21%. Pada tahun 2011, UNAIDS memperkirakan jumlah 

penderita baru yang terinfeksi HIV/AIDS sebanyak 2,5 juta. Jumlah orang yang 

meninggal karena alasan yang terkait AIDS pada tahun 2010 mencapai 1,8 juta, 

menurun dibandingkan pada pertengahan tahun 2000 yang mencapai puncaknya 

yaitu sebanyak 2,2 juta. 

Di Indonesia, jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat dari tahun ke 

tahun tetapi jumlah kasus baru yang terinfeksi HIV/AIDS relatif stabil bahkan 

cenderung menurun. Menurut Laporan HIV-AIDS Triwulan II Tahun 2012, 

didapatkan jumlah kasus baru HIV pada triwulan kedua (April-Juni 2012) 

sebanyak 3.892 kasus dan jumlah kasus kumulatif HIV pada Januari 1987- Juni 

2012 sebanyak 86.762 kasus. Sedangkan kasus baru AIDS pada triwulan kedua 

(April-Juni 2012) sebanyak 1.673 kasus dan jumlah kasus kumulatif AIDS pada 

Januari 1987- Juni 2012 sebanyak 32.103 kasus. Pada kasus baru HIV, Provinsi 

Jawa Tengah menduduki peringkat ke 7 se-Indonesia dan pada kasus baru AIDS, 

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke 2 se-Indonesia. Kasus HIV 
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menurut usia pada Januari-Juni 2012 terbanyak pada 25-49 tahun. Pada kasus 

AIDS, terbanyak pada usia 30-39 tahun. Jenis kelamin pada kasus HIV adalah 

laki-laki sebanyak 57% dan wanita sebanyak 43%. Jenis kelamin pada kasus 

AIDS adalah laki-laki sebanyak 61,8% dan perempuan sebanyak 38,1%. Jadi 

dapat disimpulkan, kasus HIV dan AIDS menurut jenis kelamin lebih banyak 

pada laki-laki. Pada tahun 2012 angka kematian AIDS mengalami penurunan 

menjadi 0,9% dibandingkan dengan tahun 2011. 

Menurut laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada tahun 2011 

jumlah kasus HIV di Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan 

dibanding dengan tahun 2010 sebesar 287 orang dan tahun 2011 sebesar 427 

orang. Pada kasus AIDS tahun 2011 terdapat 59 kasus dan meninggal sebanyak 

10 orang dan kasus AIDS dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 yaitu 

sebanyak 235 kasus. 

B. Definisi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired 

Imunnodeficiency Syndrome (AIDS). 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan retrovirus bersifat 

limfotropik khas yang menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, 

menghancurkan atau merusak sel darah putih spesifik yang disebut limfosit T- 

helper atau limfosit pembawa faktor T4 (CD4). Virus ini diklasifikasikan dalam 

famili Retroviridae, subfamili Lentiviridae, genus Lentivirus. Selama infeksi 

berlangsung, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan orang menjadi lebih 

rentan terhadap infeksi. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi 

tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi 

AIDS (Acquired Imunnodeficiency Syndrome. 

AIDS merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh 

menurunnya kekebalan tubuh akibat virus HIV. 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 

Organization) menjadi 4 tahapan stadium klinis, dimana pada stadium penyakit 

HIV yang paling terakhir (stadium IV) digunakan sebagai indikator AIDS. 

Sebagian besar keadaan ini merupakan infeksi oportunistik yang apabila diderita 

oleh orang yang sehat, infeksi tersebut dapat diobati. 

C. Struktur HIV 
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HIV adalah virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili 

Retroviridae, subfamili Lentivirinae, genus Lentivirus. HIV termasuk virus RNA 

dengan berat molekul 9,7 kb (kilobases). Jenis virus RNA dalam proses 

replikasinya harus membuat sebuah salinan DNA dari RNA yang ada di dalam 

virus. Gen DNA tersebut yang memungkinkan virus untuk bereplikasi. Seperti 

halnya virus yang lain, HIV hanya dapat bereplikasi di dalam sel pejantan. HIV 

merupakan virus yang memiliki selubung virus (envelope), mengandung dua kopi 

genomik RNA virus yang terdapat di dalam inti. Di dalam inti virus juga terdapat 

enzim-enzim yang digunakan untuk membuat salinan RNA, yang diperlukan 

untuk replikasi HIV yakni antara lain: reverse transcriptase, integrase, dan 

protease. RNA diliputi oleh kapsul berbentuk kerucut terdiri atas sekitar 2000 

kopi p24 protein virus. 

 
 

Gambar 1. Struktur HIV 

Virus HIV yang menyebabkan AIDS ini menyerang sistem kekebalan 

tubuh manusia. Yang dimaksud dengan sistem kekebalan adalah suatu sistem 

dalam tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari masuknya bakteri atau 

virus yang bertujuan menyerang sel, menyerang pertahan tubuh. Organ dimana 

sistem kekebalan tubuh berada disebut lymphoid, memiliki peran utama dalam 

mengembangkan lymphocytes (sel darah putih) yang secara spesifik berfungsi 

untuk menjaga tubuh dari serangan virus, yang disebut sebagai T cells, yang 

terbagi dalam beberapa sel (Sarafino, 2006), yaitu: 

a. Killer T cells (sel CD-8), secara langsung menyerang dan menghancurkan sel 

asing, sel kanker, dan sel tubuh yang telah diserang oleh antigen (substansi 

yang memicu respon kekebalan tubuh), seperti virus. 
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b. Memory T cells, bekerja diawal infeksi dengan cara mengingatkan tubuh 

akan adanya hal asing yang masuk ke dalam tubuh. 

c. Delayed-hypersensitivity T cell, berfungsi untuk menunda reaksi kekebalan 

tubuh, dan juga memproduksi substansi protein (lymphokines) yang memicu 

T cells lainnya untuk tubuh, memproduksi dan menyerang antigen. 

d. Helper T cells (sel CD-4), berfungsi untuk menstimulasi sel darah putih untuk 

diproduksi dan menyerang virus. 

e. Suppressor T cells, berfungsi untuk secara perlahan-perlahan menghentikan 

proses kerja sel dan kekebalan. 

Sel dalam tubuh individu yang diserang oleh HIV adalah limfosit Helper 

T-cell atau yang disebut juga sebagai limfosit CD-4, yang fungsinya dalam 

kekebalan tubuh adalah untuk mengatur dan bekerja sama dengan komponen 

sistem kekebalan yang lain. Bila jumlah dan fungsi CD-4 berkurang maka sistem 

kekebalan individu yang bersangkutan akan rusak sehingga mudah dimasuki dan 

diserang oleh berbagai kuman penyakit. Segera setelah terinfeksi maka jumlah 

CD-4 berkurang sedikit demi sedikit secara bertahap meskipun ada masa yang 

disebut sebagai window periode, yaitu periode yang tidak menunjukan gejala 

apapun, yang berlangsung sejak masuknya virus hingga individu dinyatakan 

positif terpapar HIV. Gambaran klinik yang berat, yang mencerminkan kriteria 

AIDS, baru timbul sesudah jumlah CD-4 kurang dari 200/mm3 dalam darah. 

(yayasan spiritia, 2006). 

D. Perjalanan Infeksi HIV 

Secara ringkas perjalanan infeksi HIV dapat dijelaskan dalam tiga fase, 

yaitu: (1) Fase Infeksi Akut (Sindroma Retroviral Akut); (2) Fase Infeksi Laten; 

(3) Fase Infeksi Kronis.3 

a. Fase Infeksi Akut (Sindroma Retroviral Akut) 

Keadaan ini disebut juga infeksi primer HIV. Sindroma akut yang 

terkait dengan infeksi primer HIV ini ditandai oleh proses replikasi yang 

menghasilkan virus-virus baru (virion) dalam jumlah yang besar. Virus yang 

dihasilkan dapat terdeteksi dalam darah dalam waktu sekitar tiga minggu 

setelah terjadinya infeksi. Pada periode ini protein virus dan virus yang 

infeksius dapat dideteksi dalam plasma dan juga cairan serebrospinal, jumlah 

virion di dalam plasma dapat mencapai 106 hingga 107 per mililiter plasma. 

Viremia oleh karena replikasi virus dalam jumlah yang besar akan memicu 
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timbulnya sindroma infeksi akut dengan gejala yang mirip infeksi 

mononukleosis akut yakni antara lain: demam, limfadenopati, bercak pada 

kulit, faringitis, malaise, dan mual muntah, yang timbul sekitar 3–6 minggu 

setelah infeksi. Pada fase ini selanjutnya akan terjadi penurunan sel limfosit T- 

CD4 yang signifikan sekitar 2–8 minggu pertama infeksi primer HIV, dan 

kemudian terjadi kenaikan limfosit T karena mulai terjadi respons imun. 

Jumlah limfosit T pada fase ini masih diatas 500 sel/mm3 dan kemudian akan 

mengalami penurunan setelah enam minggu terinfeksi HIV. 

b. Fase Infeksi Laten 

Setelah terjadi infeksi primer HIV akan timbul respons imun spesifik 

tubuh terhadap virus HIV. Sel sitotoksik B dan limfosit T memberikan 

perlawanan yang kuat terhadap virus sehingga sebagian besar virus hilang dari 

sirkulasi sistemik. Sesudah terjadi peningkatan respons imun seluler, akan 

terjadi peningkatan antibodi sebagai respons imun humoral. Selama periode 

terjadinya respons imun yang kuat, lebih dari 10 milyar HIV baru dihasilkan 

tiap harinya, namun dengan cepat virus-virus tersebut dihancurkan oleh sistem 

imun tubuh dan hanya memiliki waktu paruh sekitar 5–6 jam. Meskipun di 

dalam darah dapat dideteksi partikel virus hingga 108 per ml darah, akan 

tetapi jumlah partikel virus yang infeksius hanya didapatkan dalam jumlah 

yang lebih sedikit, hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar virus telah 

berhasil dihancurkan. Pembentukan respons imun spesifik terhadap HIV 

menyebabkan virus dapat dikendalikan, jumlah virus dalam darah menurun 

dan perjalanan infeksi mulai memasuki fase laten. Namun demikian sebagian 

virus masih menetap di dalam tubuh, meskipun jarang ditemukan di dalam 

plasma, virus terutama terakumulasi di dalam kelenjar limfe, terperangkap di 

dalam sel dendritik folikuler, dan masih terus mengadakan replikasi. Sehingga 

penurunan limfosit T-CD4 terus terjadi walaupun virion di plasma jumlahnya 

sedikit. Pada fase ini jumlah limfosit T-CD4 menurun hingga sekitar 500 

sampai 200 sel/mm. 

Jumlah virus, setelah mencapai jumlah tertinggi pada awal fase infeksi 

primer, akan mencapai jumlah pada titik tertentu atau mencapai suatu "set 

point" selama fase laten. Set point ini dapat memprediksi onset waktu 

terjadinya penyakit AIDS. Dengan jumlah virus kurang dari 1000 kopi/ml 

darah, penyakit AIDS kemungkinan akan terjadi dengan periode laten lebih 
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dari 10 tahun. Sedangkan jika jumlah virus kurang dari 200 kopi/ml, infeksi 

HIV tidak mengarah menjadi penyakit AIDS. Sebagian besar pasien dengan 

jumlah virus lebih dari 100.000 kopi/ml, mengalami penurunan jumlah 

limfosit T-CD4 yang lebih cepat dan mengalami perkembangan menjadi 

penyakit AIDS dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Sejumlah pasien 

yang belum mendapatkan terapi memiliki jumlah virus antara 10.000 hingga 

100.000 kopi/ml pada fase infeksi laten. Pada fase ini pasien umumnya belum 

menunjukkan gejala klinis atau asimtomatis. Fase laten berlangsung sekitar 8– 

10 tahun (dapat 3-13 tahun) setelah terinfeksi HIV. 

c. Fase Infeksi Kronis 

Selama berlangsungnya fase ini, di dalam kelenjar limfa terus terjadi 

replikasi virus yang diikuti dengan kerusakan dan kematian sel dendritik 

folikuler serta sel limfosit T-CD4 yang menjadi target utama dari virus HIV 

oleh karena banyaknya jumlah virus. Fungsi kelenjar limfa sebagai perangkap 

virus menurun atau bahkan hilang dan virus dicurahkan ke dalam darah. Pada 

fase ini terjadi peningkatan jumlah virion secara berlebihan di dalam sirkulasi 

sistemik. respons imun tidak mampu mengatasi jumlah virion yang sangat 

besar. Jumlah sel limfosit T-CD4 menurun hingga dibawah 200 sel/mm3, 

jumlah virus meningkat dengan cepat sedangkan respons imun semakin 

tertekan sehingga pasien semakin rentan terhadap berbagai macam infeksi 

sekunder yang dapat disebabkan oleh virus, jamur, protozoa atau bakteri. 

Perjalanan infeksi semakin progresif yang mendorong ke arah AIDS. Setelah 

terjadi AIDS pasien jarang bertahan hidup lebih dari dua tahun tanpa 

intervensi terapi. Infeksi sekunder yang sering menyertai antara lain: 

pneumonia yang disebabkan Pneumocytis carinii, tuberkulosis, sepsis, 

toksoplasmosis ensefalitis, diare akibat kriptosporidiasis, infeksi virus 

sitomegalo, infeksi virus herpes, kandidiasis esofagus, kandidiasis trakea, 

kandidiasis bronkhus atau paru serta infeksi jamur jenis lain misalnya 

histoplasmosis dan koksidiodomikosis. Kadang-kadang juga ditemukan 

beberapa jenis kanker yaitu, kanker kelenjar getah bening dan kanker sarkoma 

Kaposi's. 

Selain tiga fase tersebut di atas, pada perjalanan infeksi HIV terdapat 

periode masa jendela atau "window period" yaitu, periode saat pemeriksaan 

tes antibodi terhadap HIV masih menunjukkan hasil negatif walaupun virus 
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sudah ada dalam darah pasien yang terinfeksi HIV dengan jumlah yang 

banyak. Antibodi yang terbentuk belum cukup terdeteksi melalui pemeriksaan 

laboratorium oleh karena kadarnya belum memadai. Periode ini dapat 

berlangsung selama enam bulan sebelum terjadi serokonversi yang positif, 

meskipun antibodi terhadap HIV dapat mulai terdeteksi 3–6 minggu hingga 12 

minggu setelah infeksi primer. Periode jendela sangat penting diperhatikan 

karena pada periode jendela ini pasien sudah mampu dan potensial 

menularkan HIV kepada orang lain. 

E. Penyebab Tertularnya Virus HIV/AIDS 

Menurut UNAIDS (2004), individu dapat tertular virus HIV melalui 3 cara, yaitu: 

a. Kontak seksual tanpa pelindung. 

b. Darah yang terinfeksi pada transfusi darah. 

c. Penularan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya, selama kehamilan, 

proses kelahiran atau pemberian ASI (Air Susu Ibu). 

1. Proses Perkembangan Virus HIV 

Proses perkembangan virus HIV dalam tubuh. Proses tersebut menurut 

Kaplan (1993); Sarafino (2006) adalah sebagai berikut: 

a. Munculnya tanda-tanda infeksi primer HIV akut (acut HIV infection). 

b. Seroconversion 

c. Penurunan sistem kekebalan 

d. Gejala yang lebih berat 

2. Reaksi terhadap kondisi terpapar HIV/AIDS 

Kubler-Ross (dalam Sarafino, 2006) melakukan wawancara terhadap 

2000 individu yang mengalami teminal illnes dan mengatakan bahwa 

penyesuaian individu biasanya mengikuti pola-pola yang dapat diprediksi 

dalam 5 tahapan yang tersusun secara hirarkhi. Tahapan tersebut adalah: 

a. Denial 

Reaksi pertama untuk prognasa yang mengarah ke kematian melibatkan 

perasaan menolak mempercayainya sebagai suatu kebenaran. 

b. Anger 

Penolakan akan segera menghilang dan muncul perasaan marah, dengan 

reaksi kemarahan yang tertuju pada orang-orang yang ada disekitarnya 

saat itu. 

c. Bargaining 
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Pada tahapan ini, orang tersebut berusaha mengubah kondisinya dengan 

melakukan tawar-menawar atau berusaha untuk bernegosiasi dengan 

tuhan. 

d. Depression 

Perasaan depresi muncul ketika upaya negosiasi tidak menolong dan orang 

tersebut merasa sudah tidak ada waktu untuk peluang lagi serta tidak 

berdaya. 

e. Acceptance 

Orang dengan kesempatan hidup yang tidak banyak lagi akan mencapai 

penerimaan ini setelah tidak lagi mengalami depresi, teapi lebih merasa 

tenang dan siap menghadapi kematia. 

F. Patofisiologi Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired 

Imunnodeficiency Syndrome (AIDS) 

Dasar utama terinfeksinya HIV adalah berkurangnya jenis Limfosit T 

helper yang mengandung marker CD4 (Sel T4). Limfosit T4 adalah pusat dan sel 

utama yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menginduksi 

fungsi imunologik. Menurun atau menghilangnya sistem imunitas seluler, terjadi 

karena virus HIV menginfeksi sel yang berperan membentuk antibodi pada 

sistem kekebalan tersebut, yaitu sel Limfosit T4. Setelah virus HIV mengikatkan 

diri pada molekul CD4, virus masuk ke dalam target dan melepaskan bungkusnya 

kemudian dengan enzim reverse transkriptase virus tersebut merubah bentuk 

RNA (Ribonucleic Acid) agar dapat bergabung dengan DNA (Deoxyribonucleic 

Acid) sel target. Selanjutnya sel yang berkembang biak akan mengandung Acid) 

sel target. Selanjutnya sel yang berkembang biak akan mengandung bahan 

genetik virus. Infeksi HIV dengan demikian menjadi irreversibel dan berlangsung 

seumur hidup. 

Pada awal infeksi, virus HIV tidak segera menyebabkan kematian dari sel 

yang diinfeksinya, tetapi terlebih dahulu mengalami replikasi sehingga ada 

kesempatan untuk berkembang dalam tubuh penderita tersebut dan lambat laun 

akan merusak limfosit T4 sampai pada jumlah tertentu. Masa ini disebut dengan 

masa inkubasi. Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan sejak seseorang 

terpapar virus HIV sampai menunjukkan gejala AIDS. Pada masa inkubasi, virus 

HIV tidak dapat terdeteksi dengan pemeriksaan laboratorium kurang lebih 3 

bulan sejak tertular virus HIV yang dikenal dengan masa “window period”. 



MODUL PEMBELAJARAN KEPERAWATAN HIV AIDS | BAB 2 12  

Setelah beberapa bulan sampai beberapa tahun akan terlihat gejala klinis pada 

penderita sebagai dampak dari infeksi HIV tersebut.20 Pada sebagian penderita 

memperlihatkan gejala tidak khas pada infeksi HIV akut, 3-6 minggu setelah 

terinfeksi. Gejala yang terjadi adalah demam, nyeri menelan, pembengkakan 

kelenjar getah bening, ruam, diare, atau batuk. Setelah infeksi akut, dimulailah 

infeksi HIV asimptomatik (tanpa gejala). Masa tanpa gejala ini umumnya 

berlangsung selama 8-10 tahun, tetapi ada sekelompok kecil penderita yang 

memliki perjalanan penyakit amat cepat hanya sekitar 2 tahun dan ada juga yang 

sangat lambat (non-progressor). Secara bertahap sistem kekebalan tubuh yang 

terinfeksi oleh virus HIV akan menyebabkan fungsi kekebalan tubuh rusak. 

Kekebalan tubuh yang rusak akan mengakibatkan daya tahan tubuh berkurang 

bahkan hilang, sehingga penderita akan menampakkan gejala-gejala akibat 

infeksi oportunistik. 

G. Manifestasi klinis Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired 

Imunnodeficiency Syndrome (AIDS). 

Tanda dan gejala klinis yang ditemukan pada penderita AIDS umumnya 

sulit dibedakan karena bermula dari gejala klinis umum yang didapati pada 

penderita penyakit lainnya. Secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Rasa lelah dan lesu 

b. Berat badan menurun secara drastis 

c. Demam yang sering dan berkeringat waktu malam 

d. Mencret dan kurang nafsu makan 

e. Bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut 

f. Pembengkakan leher dan lipatan paha 

g. Radang paru 

h. Kanker kulit 

Manifestasi klinik utama dari penderita AIDS umumnya meliputi 3 hal yaitu: 

a. Manifestasi tumor 

1. Sarkoma Kaposi 

Kanker pada semua bagian kulit dan organ tubuh. Penyakit ini sangat 

jarang menjadi sebab kematian primer. 

2. Limfoma ganas 

Timbul setelah terjadi Sarkoma Kaposi dan menyerang saraf serta dapat 

bertahan kurang lebih 1 tahun. 
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b. Manifestasi oportunistik 

1. Manifestasi pada Paru 

a. Pneumoni pneumocystis (PCP) 

Pada umumnya 85% infeksi oportunistik pada AIDS merupakan 

infeksi paru PCP dengan gejala sesak nafas, batuk kering, sakit 

bernafas dalam dan demam. 

b. Cytomegalovirus (CMV) 

Pada manusia 50% virus ini hidup sebagai komensal pada paru-paru 

tetapi dapat menyebabkan pneumocystis. CMV merupakan 30% 

penyebab kematian pada AIDS. 

c. Mycobacterium avilum 

Menimbulkan pneumoni difus, timbul pada stadium akhir dan sulit 

disembuhkan. 

d. Mycobacterium tuberculosis 

Biasanya timbul lebih dini, penyakit cepat menjadi milier dan cepat 

menyebar ke organ lain di luar paru. 

2. Manifestasi gastrointestinal 

Tidak ada nafsu makan, diare kronis, penurunan berat badan >10% per 

bulan. 

c. Manifestasi neurologis 

Sekitar 10% kasus AIDS menunjukkan manifestasi neurologis yang biasanya 

timbul pada fase akhir penyakit. Kelainan saraf yang umum adalah ensefalitis, 

meningitis, demensia, mielopati, neuropati perifer. 

H. Gejala dan stadium klinis Human Immunodeficiency Virus (HIV) / 

Acquired Imunnodeficiency Syndrome (AIDS) 

Diagnosis infeksi HIV & AIDS dapat ditegakkan berdasarkan 

klasifikasi klinis WHO atau CDC. Di Indonesia diagnosis AIDS untuk 

keperluan surveilans epidemiologi dibuat apabila menunjukkan tes HIVpositif 

dan sekurang-kurangnya didapatkan dua gejala mayor dan satu gejala minor. 
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Menurut WHO, stadium klinis HIV/AIDS dibedakan menjadi 
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I. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harapan Hidup 5 tahun Pasien Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Imunnodeficiency Syndrome 

(AIDS). 

Angka Harapan Hidup (Survival Rate) merupakan lama hidup manusia di 

dunia. Harapan hidup 5 tahun adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan 

dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai 5 tahun, pada suatu tahun 

tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.24 

Prevalensi HIV pada orang dewasa dan tingkat kematian di bawah 5 tahun 

mengalami peningkatan di negara dengan prevalensi HIV yang tinggi dan dapat 

pula mengalami penurunan pada negara dengan prevalensi HIV yang cukup 

tinggi atau rendah. Menurut Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 

harapan hidup pasien HIV/AIDS meningkat secara bermakna selama 15 tahun 

terakhir, tetapi usia tetap lebih singkat 21 tahun dibandingkan dengan orang yang 

tidak terinfeksi HIV. Harapan hidup 5 tahun pasien HIV/AIDS ditentukan oleh 

berbagai macam faktor: 

1. Virus 

a. Plasma viral (Viral load) 
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Plasma viral (viral load) merupakan suatu indikator langsung dari 

keseluruhan jumlah sel yang diproduksi oleh virus pada seseorang yang 

terinfeksi HIV. Dalam pengukuran HIV RNA di dalam darah dapat secara 

langsung mengukur besarnya replikasi virus dan memiliki peran yang 

penting dalam perjalanan infeksi HIV. Pemeriksaan viral load HIV 

dilakukan oleh para klinisi sebagai prediktor yang lebih baik daripada 

pemeriksaan sel limfosit T-CD4. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh John W. Mellors, MD dkk dari Universitas Pittsburg, didapatkan 

hubungan yang kuat antara viral load dengan kecepatan penurunan 

jumlah limfosit T-CD4. 27 Terdapat pula penelitian yang dilakukan R. 

Baker mengungkapkan bahwa semakin rendah viral load, semakin lama 

waktu yang diperlukan untuk menjadi AIDS dan semakin lama waktu 

ketahanan hidupnya. Sebaliknya, pasien dengan plasma viral load yang 

tinggi dapat mengalami perkembangan menjadi AIDS dalam waktu yang 

lebih pendek oleh karena produksi virus dalam jumlah yang besar akan 

membuat kemampuan dan tenaga host menurun untuk menekan kerusakan 

limfosit T-CD4 sehingga limfosit T-CD4 tersebut menjadi lebih cepat 

habis. 

Pemeriksaan viral load HIV juga sering digunakan untuk 

menentukan efektivitas atau kegagalan terapi antiretroviral (ARV). 

Pengukuran plasma viral load secara serial dan berkala dapat membantu 

dokter untuk menentukan waktu permulaan pemberian terapi ARV 

sehingga dapat menghambat progresivitas penyakit yang akan 

mempengaruhi harapan hidup pasien HIV. 

b. Resistensi virus 

Selama ini untuk mengendalikan perkembangan virus HIV 

digunakan terapi kombinasi ARV. Apabila pasien tidak sangat patuh 

terhadap pengobatannya, virus secara cepat menghilangkan kerentanan 

terhadap kombinasi obat tersebut.29 Resistensi akan obat dapat terjadi 

karena mutasi dari struktur genetik HIV yang berbentuk RNA, satu untai 

protein yang digunakan virus saat menginjeksi sel dan memproduksi virus 

baru. Mutasi sangat umum terjadi karena laju produksi yang terlalu cepat 
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dan tidak adanya protein yang dapat memperbaiki kesalahan saat 

mengkopi materi genetik. 

Perkembangan HIV dengan berbagai mutasi yang resistan pada 

orang yang menerima terapi ARV dikaitkan dengan kegagalan 

pengobatan dan peningkatan mortalitas.28 Menurut The New England 

Journal of Medicine, dengan adanya resistensi virus HIV terhadap 

sebagian antiretroviral maka akan semakin sulit mencegah 

berkembangnya infeksi HIV menjadi AIDS dan dapat menyebabkan 

kematian. 

2. Pasien 

a. Jenis Kelamin 

Pedoman terapi infeksi HIV yang didasarkan pada viral load 

daripada limfosit T-CD4 akan menyebabkan perbedaan dalam hal 

kelayakan untuk pengobatan ARV menurut jenis kelamin. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Homayoon Farzadegan, dkk didapatkan bahwa 

viralload lebih rendah pada wanita dibandingkan dengan pria meskipun 

memiliki jumlah CD4 yang sama.12 Meskipun tingkat awal HIV-1 RNA 

lebih rendah pada wanita dibandingkan pria, namun tingkat progresi 

menjadi AIDS antara wanita dengan pria hasilnya tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. Selain itu, menurut penelitian Timothy R. 

Sterling, dkk didapatkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya 

yakni viral load relatif rendah memiliki nilai prediktif yang sama untuk 

berkembang menjadi AIDS, bahkan viral load yang sama mutlak 

memberikan risiko AIDS yang berbeda di kalangan pria dan wanita. 

b. Usia 

Usia merupakan faktor penentu utama kematian bagi banyak 

penyakit termasuk infeksi HIV.32 Dengan meningkatnya usia pada saat 

infeksi HIV, perkembangan HIV menjadi AIDS menjadi lebih cepat. Pada 

penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa pada orang yang usianya 

semakin tua, kelenjar timus yang merupakan lokasi penting untuk 

maturasi limfosit T akan mengalami involusi. Meningkatnya usia juga 

berhubungan dengan menurunnya fungsi sel T, berkurangnya populasi sel 

T, dan semakin rendah jumlah sel T sitotoksik CD8. Fungsi timus dan 

produksi sel T juga dihambat oleh adanya infeksi HIV. Karena 
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dipengaruhi oleh proses tersebut, maka perubahan–perubahan yang terjadi 

di dalam sistem imun menyebabkan progresivitas infeksi HIV pada orang 

yang lebih tua menjadi lebih nyata. Progresivitas yang tinggi untuk 

menjadi AIDS dan berkurangnya harapan hidup pada pasien HIV yang 

lebih tua juga telah dibuktikan pada penelitian di Perancis dan Spanyol 

c. Ras 

HIV/AIDS adalah penyebab utama keempat kematian di kalangan 

Hispanik berusia 35-44 tahun, dibandingkan dengan non-Hispanik kulit 

putih menjadi penyebab utama kesepuluh dari kelompok usia yang sama. 

Keterlambatan diagnosis pada infeksi HIV tampaknya menjadi faktor 

penting terkait dengan perbedaan dalam pencapaian indikator kesehatan 

dan kematian akibat terinfeksi HIV.34 Terdapat pula perbedaan yang 

berhubungan dengan ras terkait tren kematian pada orang yang terinfeksi 

HIV, laki-laki hitam, ras Hispanik, dan ras Asia memiliki tingkat 

kematian lebih tinggi terutama bila dibandingkan dengan laki-laki putih. 

Meskipun ras terkait dengan kematian, harapan hidup setelah diberi terapi 

ARV tidak menunjukkan adanya perbedaan antara ras Hispanik dan ras 

kulit putih.35 

Pada penelitian sebelum-sebelumnya mengenai hubungan harapan 

hidup ras Hispanik dibandingkan dengan ras non-Hispanik kulit putih 

menunjukan hasil yang berbeda-beda. Ada 12 studi yang menyatakan 6 

studi menunjukkan bahwa ras Hispanik memiliki harapan hidup lebih 

buruk dibandingkan dengan ras non-Hispanik, 3 studi menunjukkan tidak 

ada perbedaan antara ras Hispanik dengan ras non-Hispanik, dan 3 studi 

lagi menunjukan ras Hispanik memiliki harapan hidup lebih baik 

dibandingkan ras non-Hispanik 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nadine E. Chen, dkk, 

hasilnya tidak menunjukkan perbedaan antara ras Hispanik dengan ras 

non-Hispanik, tetapi mereka menyimpulkan bahwa perbedaan harapan 

hidup tergantung pada keterlambatan diagnosis dengan cara 

membandingkan dengan orang yang terdiagnosis HIV lebih dini. 

d. Kepatuhan Terapi ARV (Antiretroviral) 

Kepatuhan terapi ARV merupakan komponen terpenting untuk mencapai 

suatu program terapi yang maksimal. Tingkat kepatuhan yang tinggi 
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berkaitan erat dengan perbaikan virologis maupun klinis.27 Kepatuhan 

minum obat ARV dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain, 

pengetahuan tentang terapi ARV, Persepsi pasien tentang manfaat terapi, 

self efficacy, efek samping terapi, kemudahan akses pelayanan, 

ketersediaan obat ARV. Kepatuhan minum ARV sangat berkorelasi kuat 

dengan menurunnya kadar virus dalam darah, mengurangi resistensi, 

meningkatkan harapan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup pasien 

HIV/AIDS. 

Untuk memulai terapi ARV perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4 dan 

penentuan stadium klinis infeksi HIV terlebih dahulu. WHO memberikan 

rekomendasi saat memulai terapi kepada pasien ODHA (Orang Dengan 

HIV/AIDS) berdasarkan jumlah CD4 dan stadium klinis HIV 38, yakni: 

Pada pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap 

pengobatan   ARV   mengakibatkan   adanya   kegagalan   terapi. Resiko 

kegagalan terapi timbul jika pasien sering lupa untuk minum obat. 

Penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat supresi virus yang 

optimal, setidaknya 95% dari semua dosis tidak boleh terlupakan. 

Kegagalan terapi seseorang ditentukan berdasarkan kriteria klinis, 

imunologis, maupun virologis. Kriteria kegagalan terapi menurut WHO 

38 , yakni: 

e. Jumlah CD4 (Cluster Differentiation 4) 

Sel CD4 adalah sel darah putih atau limfosit yang termasuk dalam bagian 

terpenting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Ketika manusia 

terinfeksi HIV, virus akan menyerang sel CD4 dan menjadi bagian dari 

sel tersebut. Selain sel CD4 menggandakan diri untuk melawan infeksi 

apa pun, sel tersebut juga membuat banyak duplikasi HIV. Semakin 

menurunnya sel CD4 berarti sistem kekebalan tubuh kita semakin rusak 

dan semakin rendahnya jumlah CD4 yang ada dalam tubuh manusia, 

semakin mungkin terserang penyakit atau mungkin akan mengalami 

infeksi oportunistik. 

Jumlah CD4 saat memulai pengobatan memang berdampak pada harapan 

hidup pasien HIV/AIDS. Pasien dengan HIV yang menjalani terapi ARV 

dengan baik disertai dengan jumlah CD4 di atas 500 memiliki tingkat 

kematian yang serupa dengan pasien yang tidak terinfeksi HIV, namun 
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hal ini tidak terjadi pada pasien HIV dengan jumlah CD4 antara 350- 

500.40. 

Menurut penelitian di Inggris, harapan hidup pasien HIV pada usia 20 

tahun yang didiagnosis terlambat atau menunda pengobatan sampai 

jumlah CD4 <200 sel/mm3 memiliki usia harapan hidup 10 tahun lebih 

pendek daripada pasien yang mengikuti petunjuk pengobatan, yang 

merekomendasikan pasien untuk memulai pengobatan ARV ketika jumlah 

CD4 <350 sel/mm3. Pada penelitian lainnya juga menyatakan bahwa CD4 

awal mem pengaruhi kenaikan CD4 pasien. Semakin tinggi CD4 ODHA 

ketika memulai pengobatan ARV semakin tinggi jumlah CD4 mereka. 

f. Stadium Klinis 

HIV/AIDS merupakan penyakit yang sampai saat ini belum dapat 

disembuhkan. Pemberian terapi ARV hanya dapat menghambat replikasi 

virus dan memperpanjang waktu hidup pasien HIV/AIDS. Saat ini 

skrining HIV perlu diperluas untuk meminimalkan keterlambatan 

diagnosis. Keterlambatan diagnosis memberi kontribusi. 

3. Lingkungan 

a. Dukungan sosial 

Ketika individu dinyatakan terinfeksi HIV, sebagian besar menunjukkan 

perubahan karakter psikososial. Pernyataan adanya infeksi HIV pada 

individu tersebut mendorong terjadinya reaksi penolakkan hingga syok 

yang berlangsung lama dan berpotensi mendorong progresivitas Infeksi 

HIV ke AIDS. Dengan adanya keterkaitan antara kondisi pasien 

HIV/AIDS dengan progresivitas penyakit maka perlunya menciptakan 

lingkungan yang kondusif dengan cara meningkatkan dukungan sosial 

pada pasien HIV/AIDS salah satunya melalui dukungan keluarga. 

Di RSU Dr. Soetomo terbentuk komunitas ODHA untuk membangun 

kondisi yang positif sesama terinfeksi HIV guna menghindari paham 

bahwa orang yang terinfeksi HIV akan segera meninggal, stigma sosial, 

dan diskriminasi.10 Stigma merupakan persepsi negatif terhadap 

kelompok sosial tertentu terutama pada ODHA. Pada masyarakat 

umumnya masih memiliki rasa ketakutan yang tinggi terhadap orang 

dengan HIV/AIDS, sehingga banyak masyarakat mempunyai pandangan 
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negatif bahkan mengisolasi penderita.53 Stigma sosial ini menimbulkan 

masalah psikososial yang rumit pada pasien HIV/AIDS berupa gangguan 

perilaku pada orang lain, termasuk menghindari kontak fisik dan sosial. 

Dengan adanya stigma-stigma tersebut membuat penderita dan keluarga 

menjadi malu dan takut sehingga menjadi enggan untuk memeriksakan 

dirinya dan berobat karena takut dikucilkan oleh masyarakat. 

Pengaruh sosial terhadap respon biologis juga akan mempengaruhi 

perjalanan infeksi HIV menuju AIDS. Dampak HIV secara langsung 

terhadap sistem saraf pusat menyebabkan munculnya sindrom 

neuropsikiatrik, sedangkan yang secara tidak langsung dapat 

menimbulkan infeksi sekunder pada otak, keganasan otak, efek samping 

terapi ARV, atau kelainan yang terkait HIV. Oleh sebab itu, ODHA 

memerlukan dukungan untuk menghambat progresivitas penyakit dan 

menghindarikan dari kondisi yang fatal, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup dan memperpanjang harapan hidup pasien terinfeksi HIV 

J. Pengobatan terhadap HIV/AIDS 

Menurut Sarafino (2006), sebagaian besar orang denga HIV/AIDS yang 

mengalami lemahnya sistem kekebalan tubuh dan opportunistic infection, dapat 

ditangani efektif secara medis. Tetapi kadang kala orang yang terkena HIV/AIDS 

menjadi hipersensitif atau alergi terhadap pengobatan, dan hingga saat ini tidak 

ada terapi yang memungkinkan tubuhnya akan mampu mentolerir virus tersebut. 

Jika tidak ditangani, opportunistic infection ini dapat menyebabkan kematian 

kira-kira 3 tahun setelah didiagnosa mengalami AIDS. 

Menurut Gavze (dalam Sarafino, 2006) ada sebagian kecil pasien yang 

dapat bertahan lebih dari 3 tahun, dapat hidup tetap aktif setelah beberapa tahun 

didiagnosa, karena adanya beberapa perbedaan biologis dan psikososial dari 

masing-masing pasien. Hal ini diperkuat oleh pendapat Cole & Kemeny (dalam 

Sarafino, 2006), bahwa orang dengan HIV yang sangat reaktif terhadap stress dan 

tidak dapat melakukan coping dengan benar, memperlihatkan fungsi 

imun/kekebalan tubuh yang sangat rendah dan progresivitas penyakit yang sangat 

cepat, dibandingkan dengan yang lainnya. 

Penanganan utama terhadap AIDS melalui pengobatan yang disebut 

sebagai antiretroviral agents. Di pertengahan tahun 1980-an, obat utama bagi 

AIDS adalah AZT (azidothymidine) yang berfungsi untuk memperlambat 
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reproduksi HIV pada tahapan awal. Selanjutnya di pertengahan tahun 1990-an 

berkembang obat anti-retroviral baru yang disebut sebagai protease inhibitors, 

yang juga berfungsi untuk menangani reproduksi HIV dan secara dramatis 

mengurangi jumlah virus tersebut dalam banyak inveksi HIV yang dialami, tetapi 

tidak semuanya. (Sarafino, 2006). 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa anti-retroviral adalah suatu 

obat yang adapat digunakan untuk mencegah reproduksi retrovirus, yaitu virus 

yang terdapat pada HIV. Obat ini tidak untuk mencegah penyebaran HIV dari 

orang yang terinfeksi ke orang lain, tidak untuk menyembuhkan infeksi HIV dan 

juga tidak berfungsi untuk membunuh virus (agar tidak berkembang menjadi 

AIDS karena jika hal ni terjadi maka akan membuat kerusakan pada sel tubuh 

yang terkena infeksi virus tersebut). Antiretroviral digunakan untuk memblokir 

atau menghambat proses reproduksi virus, membantu mempertahankan jumlah 

minimal virus di dalam tubuh dan memperlambat kerusakan sistem kekebalan 

sehinga orang yang terinfeksi HIV dapat merasa lebih baik/nyaman dan bisa 

menjalani kehidupan normal. 

 
3. Rangkuman 

AIDS merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya 

kekebalan tubuh akibat virus HIV. 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 Organization) menjadi 4 tahapan stadium 

klinis, dimana pada stadium penyakit HIV yang paling terakhir (stadium IV) 

digunakan sebagai indikator AIDS. Sebagian besar keadaan ini merupakan infeksi 

oportunistik yang apabila diderita oleh orang yang sehat, infeksi tersebut dapat 

diobati. 

4. Penugasan dan Umpan Balik 

Obyek Garapan: 

Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan 

Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

 Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi 

materi kuliah 
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 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2 

pertanyaaan multiple Choise 
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B. Kegiatan Belajar 2-7 

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

a. Mahasiswa mampu memahami konsep fundamental patofisiologi HIV/AIDS serta 

melakukan asuhan keperawatan professional pada pasien HIV/AIDS dengan 

menekankan pada aspek caring dan peka budaya pasien, mampu mengelola 

administrasi keperawatan 

b. Mahasiswa mampu memahami konsep fundamental patofisiologi HIV/AIDS serta 

melakukan asuhan keperawatan professional pada pasien HIV/AIDS dengan 

menekankan pada aspek caring dan peka budaya pasien, mampu berpatisipasi 

aktif sebagai anggota tim 

c. Mahasiswa mampu memahami konsep fundamental patofisiologi HIV/AIDS serta 

melakukan asuhan keperawatan professional pada pasien HIV/AIDS dengan 

menekankan pada aspek caring dan peka budaya pasien 

d. Mahasiswa mampu memahami pemeriksaan fisik dan diagnostik, tanda dan 

gejala, melakukan praktik keperawatan yang holistik dan penatalaksanaan pasien 

dengan HIV AIDS 

2. Uraian Materi 

Konsep Dasar dan ASKEP HIV AIDS 

Dosen: Dr. Bahrudin, M.Kep. 

A. KONSEP MEDIS 

1. Defenisi 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala 

dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh 

manusia akibat infeksi virus HIV. Pengertian AIDS menurut beberapa ahli antara 

lain: 

a. AIDS adalah infeksi oportunistik yang menyerang seseorang dimana 

mengalami penurunan sistem imun yang mendasar 

1. ( sel T berjumlah 200 atau kurang )dan memiliki antibodi positif terhadap 

HIV. (Doenges, 1999) 

2. AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil 

akhir dari infeksi oleh HIV. (Sylvia, 2005) 

3. AIDS singkatan dari Acquired Immuno Defeciency Syndrome.Acquired 

berarti diperoleh karena orang hanya menderita bila terinfeksi HIV dari 

orang lain yang sudah terinfeksi. 
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Immuno berarti sistem kekebalan tubuh, Defeciency berarti kekurangan yang 

menyebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh dan Syndrome berarti kumpulan 

gejala atau tanda yang sering muncul bersama tetapi mungkin disebabkan oleh satu 

penyakit atau mungkin juga tidak yang sebelum penyebabnya infeksi HIV 

ditemukan. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan 

system kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV (Gallant. J 

2010). 

2. Etiologi 

HIV yang dahulu disebut virus limfotrofik sel T manusia tipe III (HTLV-III) 

atau virus limfadenapati (LAV), adalah suatu retrovirus manusia sitopatik dari famili 

lentivirus. Retrovirus mengubah asam ribonukleatnya (RNA) menjadi asam 

deoksiribonukleat (DNA) setelah masuk ke dalam sel pejamu. HIV -1 dan HIV-2 

adalah lentivirus sitopatik, dengan HIV-1 menjadi penyebab utama AIDS diseluruh 

dunia. 

Genom HIV mengode sembilan protein yang esensial untuk setiap aspek siklus 

hidup virus. Dari segi struktur genomik, virus-virus memiliki perbedaan yaitu bahwa 

protein HIV-1, Vpu, yang membantu pelepasan virus, tampaknya diganti oleh 

protein Vpx pada HIV-2. Vpx meningkatkan infektivitas (daya tular) dan mungkin 

merupakan duplikasi dari protein lain, Vpr. Vpr diperkirakan meningkatkan 

transkripsi virus. HIV-2, yang pertama kali diketahui dalam serum dari para 

perempuan Afrika barat (warga senegal) pada tahun 1985, menyebabkan penyakit 

klinis tetapi tampaknya kurang patogenik dibandingkan dengan HIV-1 (Sylvia, 

2005) 

3. Cara Penularan 

AIDS dikelompokkan dalam Penyakit Menular Seksual (PMS) karena paling 

banyak ditularkan melalui hubungan seksual (90%). 

Cairan tubuh yang paling banyak mengandung HIV adalam semen (air mani) 

dan cairan vagina/serviks serta darah, cairan mani yang keluar melalui penis pada 

laki-laki dan vagina pada perempuan sebagai perantara yang paling tinggi 

menularkan penyakit HIV karena bagian penis dan vagina memiliki struktur lapisan 

epitel skuamukosa tipis yang mudah ditembusi oleh kuman HIV sampai ke dalam 

jaringan ikat yang kaya pembuluh darah dan darah sehingga penularan utama HIV 

adalah melalui 3 jalur yang melibatkan cairan tubuh tersebut yaitu : 

a. Transseksual atau jalur hubungan seksual (Homoseksual/ heteroseksual). 
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b. Transhorisontal atau jalur pemindahan darah atau produk darah seperti : transfusi 

darah, melalui alat suntik, alat tusuk tato, tindik, alat bedah, dokter gigi, alat cukur 

dan melukai luka halus di kulit, jalur transplantasi alat tubuh. 

c. Transvertikal atau jalur transplasental : janin dalam kandungan ibu hamil denga 

HIV positif akan tertular (Infeksi transplasental) dan infeksi perinatal melalui ASI 

atau virus HIV dapat ditemukan dalam air liur, air mata tetapi penularan melalui 

bahan ini belum terbukti kebenarannya karena jumlah HIV-nya sangat sedikit. HIV 

juga tidak menular lewat jabat tangan, bercium pipi, bersin/batuk dekat penderita 

AIDS, berenag bersama dalam satu kolam renang, hidup serumah dengan pengidap 

HIV tanpa hubungan seksual, hewan seperti nyamuk, kutuk busuk dan serangga 

lainnya belum terbukti dapat menularkan HIV. 

4. Patofisiologi 

Penyakit AIDS disebabkan oleh Virus HIV. Masa inkubasi AIDS diperkirakan 

antara 10 minggu sampai 10 tahun. Diperkirakan sekitar 50% orang yang terinfeksi 

HIV akan menunjukan gejala AIDS dalam 5 tahun pertama, dan mencapai 70% 

dalam sepuluh tahun akan mendapat AIDS. Berbeda dengan virus lain yang 

menyerang sel target dalam waktu singkat, virus HIVmenyerang sel target dalam 

jangka waktu lama. Supaya terjadi infeksi, virus harus masuk ke dalam sel, dalam 

hal ini sel darah putih yang disebut limfosit. Materi genetik virus dimasukkan ke 

dalam DNA sel yang terinfeksi. Di dalam sel, virus berkembangbiak dan pada 

akhirnya menghancurkan sel serta melepaskan partikel virus yang baru. Partikel 

virus yang baru kemudian menginfeksi limfosit lainnya dan menghancurkannya. 

Virus menempel pada limfosit yang memiliki suatu reseptor protein yang 

disebut CD4, yang terdapat di selaput bagian luar. CD4 adalah sebuah marker atau 

penanda yang berada di permukaan sel-sel darah putih manusia, terutama sel-sel 

limfosit.Sel-sel yang memiliki reseptor CD4 biasanya disebut sel CD4+ atau limfosit 

T penolong. Limfosit T penolong berfungsi mengaktifkan dan mengatur sel-sel 

lainnya pada sistem kekebalan (misalnya limfosit B, makrofag dan limfosit T 

sitotoksik), yang kesemuanya membantu menghancurkan sel-sel ganas dan 

organisme asing. Infeksi HIV menyebabkan hancurnya limfosit T penolong, 

sehingga terjadi kelemahan sistem tubuh dalam melindungi dirinya terhadap 

infeksi dan kanker. 

Seseorang yang terinfeksi oleh HIV akan kehilangan limfosit T penolong 

melalui 3 tahap selama beberapa bulan atau tahun. Seseorang yang sehat memiliki 
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limfosit CD4 sebanyak 800-1300 sel/mL darah. Pada beberapa bulan pertama 

setelah terinfeksi HIV, jumlahnya menurun sebanyak 40-50%. Selama bulan-bulan 

ini penderita bisa menularkan HIV kepada orang lain karena banyak partikel virus 

yang terdapat di dalam darah. Meskipun tubuh berusaha melawan virus, tetapi tubuh 

tidak mampu meredakan infeksi. Setelah sekitar 6 bulan, jumlah partikel virus di 

dalam darah mencapai kadar yang stabil, yang berlainan pada setiap penderita. 

Perusakan sel CD4+ dan penularan penyakit kepada orang lain terus berlanjut. Kadar 

partikel virus yang tinggi dan kadar limfosit CD4+ yang rendah membantu dokter 

dalam menentukan orang-orang yang beresiko tinggi menderita AIDS. 1-2 tahun 

sebelum terjadinya AIDS, jumlah limfosit CD4+ biasanya menurun drastis. Jika 

kadarnya mencapai 200 sel/mL darah, maka penderita menjadi rentan terhadap 

infeksi. 

Infeksi HIV juga menyebabkan gangguan pada fungsi limfosit B (limfosit 

yang menghasilkan antibodi) dan seringkali menyebabkan produksi antibodi yang 

berlebihan. Antibodi ini terutama ditujukan untuk melawan HIV dan infeksi yang 

dialami penderita, tetapi antibodi ini tidak banyak membantu dalam melawan 

berbagai infeksi oportunistik pada AIDS. Pada saat yang bersamaan, penghancuran 

limfosit CD4+ oleh virus menyebabkan berkurangnya kemampuan sistem kekebalan 

tubuh dalam mengenali organisme dan sasaran baru yang harus diserang. 

Setelah virus HIVmasuk ke dalam tubuh dibutuhkan waktu selama 3-6 bulan 

sebelum titer antibodi terhadap HIVpositif. Fase ini disebut “periode jendela” 

(window period). Setelah itu penyakit seakan berhenti berkembang selama lebih 

kurang 1-20 bulan, namun apabila diperiksa titer antibodinya terhadap HIV tetap 

positif (fase ini disebut fase laten) Beberapa tahun kemudian baru timbul gambaran 

klinik AIDS yang lengkap (merupakan sindrom/kumpulan gejala). Perjalanan 

penyakit infeksi HIVsampai menjadi AIDS membutuhkan waktu sedikitnya 26 

bulan, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun setelah diketahui HIV positif. (Heri : 

2012) 

5. ManifestasiKlinis 

Gejala penyakit AIDS sangat bervariasi. Berikut ini gejala yang ditemui pada 

penderita AIDS, panas lebih dari 1 bulan,Batuk-batuk, Sariawan dan nyeri 

menelan,Badan menjadikurus sekali,Diare ,Sesak napas, Pembesaran 

kelenjar getah bening,Kesadaran menurun, Penurunan ketajaman penglihatan, 

Bercak ungu kehitaman di kulit. 
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Gejala penyakit AIDS tersebut harus ditafsirkan dengan hati-hati, karena dapat 

merupakan gejala penyakit lain yang banyak terdapat di Indonesia, misalnya gejala 

panas dapat disebabkan penyakit tipus atau tuberkulosis paru. Bila terdapat beberapa 

gejala bersama-sama pada seseorang dan ia mempunyai perilaku atau riwayat 

perilaku yang mudah tertular AIDS, maka dianjurkan ia tes darah HIV. 

Pasien AIDS secara khas punya riwayat gejala dan tanda penyakit. Pada 

infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) primer akut yang lamanya 1 – 2 

minggu pasien akan merasakan sakit seperti flu. Dan disaat fase supresi imun 

simptomatik (3 tahun) pasien akan mengalami demam, keringat dimalam hari, 

penurunan berat badan, diare, neuropati, keletihan ruam kulit, limpanodenopathy, 

pertambahan kognitif, dan lesi oral.Dan disaat fase infeksi Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) menjadi AIDS (bevariasi 1-5 tahun dari pertama 

penentuan kondisi AIDS) akan terdapat gejala infeksi opurtunistik, yang paling 

umum adalah Pneumocystic Carinii (PCC), Pneumonia interstisial yang disebabkan 

suatu protozoa, infeksi lain termasuk menibgitis, kandidiasis, cytomegalovirus, 

mikrobakterial, atipikal. 

6. Pathway 

Perjalanan infeksi HIV, jumlah limfosit T-CD4, jumlah virus dan gejala klinis 

melalui 3 fase. 

a. Fase infeksi akut (Acute Retroviral Syndrome) 

Setelah HIV menginfeksi sel target, terjadi proses replikasi yang menghasilkan 

virus-virus baru (virion) jumlah berjuta-juta virion. Begitu banyaknya virion 

tersebut memicu munculnya sindrom infeksi akut dengan gejala yang mirip sindrom 

semacam flu. Diperkirakan bahwa sekitar 50 sampai 70% orang yang terinfeksi 

HIV mengalami sindrom infeksi akut (ARS) selama 3 sampai 8 minggu setelah 

terinfeksi virus dengan gejala umum yaitu demam, faringitis, limfadenopati, 

mialgia, malaise, nyeri kepala diare dengan penurunan berat badan. HIV juga sering 

menimbulkan kelainan pada sistem saraf. Pada fase akut terjadi penurunan limfosit 

T (CD4) yang dramatis yang kemudian terjadi kenaikan limfosit T karena mulai 

terjadi respon imun. Jumlah limfosit T-CD4 pada fase ini di atas 500 sel/mm
3
 dan 

kemudian akan mengalami penurunan setelah 8 minggu terinfeksi HIV. 

b. Fase infeksi laten 

Pembentukan respon imun spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam Sel 

Dendritik Folikuler (SDF) dipusat perminativum kelenjar limfe menyebabkan 
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virion dapat dikendalikan, gejala hilang dan mulai memasuki fase laten 

(tersembunyi). Pada fase ini jarang ditemukan virion di plasma sehingga jumlah 

virion di plasma menurun karena sebagian besar virus terakumulasi di kelenjar 

limfe dan terjadi replikasi di kelenjar limfe sehingga penurunan limfosit T terus 

terjadi walaupun virion di plasma jumlahnya sedikit. Pada fase ini jumlah limfosit 

T-CD4 menurun hingga sekitar 500 sampai 200 sel/mm
3
. Meskipun telah terjadi 

sero positif individu umumnya belum menunjukan gejala klinis (asintomatis) fase 

ini berlangsung sekitar rata-rata 8-10 tahun (dapat juga 5-10 tahun). 

c. Fase infeksi kronis 

Selama berlangsungnya fase ini, didalam kelenjar limfe terus terjadi replikasi virus 

yang diikuti kerusakan dan kematian SDF karena banyaknya virus. Fungsi kelenjar 

limfe sebagai perangkap virus menurun atau bahkan hilang dan virus dicurahkan 

kedalam darah. Pada fase ini terjadi peningkatan jumlah virion secara berlebihan 

didalam sirkulasi sitemik respon imun tidak mampu meredam jumlah virion yang 

berkebihan tersebut. Limfosit semakin tertekan karena intervensi HIV yang 

semakin banyak. Terjadi penurunan limfosit T ini mengakibatkan sistem imun 

menurun dan pasien semakin rentan terhadap berbagai macam penyakit infeksi 

sekunder. Perjalanan penyakit semakin progesif yang mendorong ke arah AIDS, 

infeksi sekunder yang sering menyertai adalah penomonia, TBC, sepsi, diare, 

infeksi virus herpes, infeksi jamur kadang-kadang juga ditemukan beberapa jenis 

kanker yaitu kanker kelenjar getah bening. (Nasruddin, 2007) 

7. Komplikasi 

Adapun komplikasi kien dengan HIV/AIDS (Arif Mansjoer, 2000 ) antara lain : 

a. Pneumonia pneumocystis (PCP) 

b. Tuberculosis (TBC) 

c. Esofagitis 

d. Diare 

e. Toksoplasmositis 

f. Leukoensefalopati multifocal prigesif 

g. Sarcoma Kaposi 

h. Kanker getah bening 

i. Kanker leher rahim (pada wanita yang terkena HIV) 

8. Pencegahan 
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Dengan mengetahui cara penularan HIV/AIDS dan sampai saat ini belum ada 

obat yang mampu memusnahkan HIV/AIDS maka lebih mudah melakukan 

pencegahannya. 

a. Prinsip ABCDE yaitu : 

A = Abstinence (Puasa Sesk, terutama bagi yang belum menikah) 

B = Befaithful (Setia hanya pada satu pasangan atau menghindari berganti- ganti 

pasangan) 

C = use Condom (Gunakan kondom selalu bila sudah tidak mampu menahan seks) 

D = Drugs No (Jangan gunakan narkoba) 

E = sterilization of Equipment (Selalu gunakan alat suntik steri)l 

b. Voluntary Conseling Testing (VCT) 

VCT merupakan satu pembinaan dua arah atau dialog yang berlangsung tak 

terputus antara konselor dan kliennya dengan tujuan untuk mencegah penularan 

HIV, memberikan dukungan moral, informasi serta dukungan lainnya kepada 

ODHA, keluarga dan lingkungannya. 

VTC mempunyai tujuan sebagai : 

1) Upaya pencegahan HIV/AIDS 

2) Upaya untuk mengurangi kegelisahan, meningkatkan persepsi atau 

pengetahuan mereka tentang faktor-faktor resiko penyebab seseorang 

terinfeksi HIV. 

3) Upaya mengembangkan perubahan perilaku, sehingga secara dini 

mangarahakan mereka menuju ke program pelayanan dan dukungan termasuk 

akses terapi antiretroviral (ARV), serta membantu mengurangi stigma dalam 

masyarakat. 

c. Universal Precautions (UPI) 

Universal precautions adalah tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh 

seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi serta 

mencegah penularan HIV/AIDS bagi petugas kesehatan dan pasien. 

UPI perlu diterapkan dengan tujuan untuk : 

a. Mengendalikan infeksi secara konsisten. 

b. Mamastikan standar adekuat bagi mereka yang tidak di diagnosis atau 

terlihat seperti beresiko. 

c. Mengurangi resiko bagi petugas kesehatan dan pasien. 

d. Asumsi bahwa resiko atau infeksi berbahaya. 
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d. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui : 

a. Cuci tangan 

b. Alat pelindung 

c. Pemakaian antiseptik 

d. Dekontaminasi, pembersihan dan sterilisasi atau disterilisasi atau 

desinfektan tingkat tinggi untuk peralatan bedah, sarung tangan dan 

benda lain. 

9. Pemeriksaan Diagnostik 

Pemeriksaan diagnostic untuk penderita AIDS (Arif Mansjoer, 2000) adalah 

a. Lakukan anamnesi gejala infeksi oportunistik dan kanker yang terkait dengan 

AIDS. 

b. Telusuri perilaku berisiko yang memungkinkan penularan. 

c. Pemeriksaan fisik untuk mencari tanda infeksi oportunistik dan kanker terkait. 

Jangan lupa perubahan kelenjar, pemeriksaan mulut, kulit, dan funduskopi. 

d. Dalam pemeriksaan penunjang dicari jumlah limfosot total, antibodi HIV, dan 

pemeriksaan Rontgen. 

Bila hasil pemeriksaan antibodi positif maka dilakukan pemeriksaan jumlah 

CD4, protein purufied derivative (PPD), serologi toksoplasma, serologi 

sitomegalovirus, serologi PMS, hepatitis, dan pap smear.Sedangkan pada 

pemeriksaan follow up diperiksa jumlah CD4. Bila >500 maka pemeriksaan diulang 

tiap 6 bulan. Sedangkan bila jumlahnya 200-500 maka diulang tiap 3-6 bulan, dan 

bila <200 diberikan profilaksi pneumonia pneumocystis carinii. Pemberian profilaksi 

INH tidak tergantung pada jumlah CD4.Perlu juga dilakukan pemeriksaan viral load 

untuk mengetahui awal pemberian obat antiretroviral dan memantau hasil 

pengobatan. 

Bila tidak tersedia peralatan untuk pemeriksaan CD4 (mikroskop fluoresensi 

atau flowcytometer) untuk kasus AIDS dapat digunakan rumus CD4 = (1/3 x 

jumlah limfosit total)-8. 

10. PenatalaksanaanMedis 

a.  Apabila terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), maka terapinya yaitu 

(Endah Istiqomah : 2009) : 

1) Pengendalian Infeksi Opurtunistik 

Bertujuan menghilangkan,mengendalikan, dan pemulihan infeksi opurtunistik, 

nasokomial, atau sepsis. Tidakan 
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pengendalian infeksi yang aman untuk mencegah kontaminasi bakteri dan 

komplikasi penyebab sepsis harus dipertahankan bagi pasien dilingkungan 

perawatan kritis. 

2) Terapi AZT (Azidotimidin) 

Disetujui FDA (1987) untuk penggunaan obat antiviral AZT yang efektif 

terhadap AIDS, obat ini menghambat replikasi antiviral Human Immunodeficiency 

Virus (HIV) dengan menghambat enzim pembalik traskriptase. AZT tersedia untuk 

pasien AIDS yang jumlah sel T4 nya <>3 Sekarang, AZT tersedia untuk pasien 

dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV) positif asimptomatik dan sel T4 > 

500 mm3 

3) Terapi Antiviral Baru 

Beberapa antiviral baru yang meningkatkan aktivitas system imundengan 

menghambat replikasi virus / memutuskan rantai reproduksivirus pada prosesnya. 

Obat-obat ini adalah 

a) Didanosine 

b) Ribavirin 

c) Diedoxycytidine 

d) Recombinant CD 4 dapat larut 

4) Vaksin dan Rekonstruksi Virus 

Upaya rekonstruksi imun dan vaksin dengan agen tersebut seperti interferon, 

maka perawat unit khusus perawatan kritis dapat menggunakan keahlian dibidang 

proses keperawatan dan penelitian untuk menunjang pemahaman dan keberhasilan 

terapi AIDS. 

5) Diet 

Penatalaksanaan diet untuk penderita AIDS (UGI:2012) adalahTujuan Umum 

Diet Penyakit HIV/AIDS adalah memberikan intervensi gizi secara cepat dengan 

mempertimbangkan seluruh aspek dukungan gizi pada   semua   tahap   dini 

penyakit infeksi HIV, mencapai dan mempertahankan berat   badan   secara 

komposisi tubuh yang diharapkan, terutama jaringan otot (Lean Body Mass), 

Memenuhi kebutuhan energy dan semua zat gizi, mendorong perilaku sehat 

dalam menerapkan diet, olahraga dan relaksasi. 

Tujuan Khusus Diet Penyakit HIV/AIDS adalah Mengatasi gejala diare, 

intoleransi laktosa, mual dan muntah, meningkatkan kemampuan untuk memusatkan 

perhatian, yang terlihat pada: pasien dapat membedakan antara gejala anoreksia, 
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perasaan kenyang, perubahan indra pengecap dan kesulitan menelan, mencapai dan 

mempertahankan berat badan normal, mencegah penurunan berat badan yang 

berlebihan (terutama jaringan otot), memberikan kebebasan pasien untuk memilih 

makanan yang adekuat sesuai dengan kemampuan makan dan jenis terapi yang 

diberikan. 

Syarat-syarat Diet HIV/AIDS adalah: 

a)  Energi tinggi. Pada perhitungan kebutuhan energi, diperhatikan faktor stres, 

aktivitas fisik, dan kenaikan suhu tubuh. Tambahkan energi sebanyak 13% untuk 

setiap kenaikan Suhu 1°C. Protein tinggi, yaitu 1,1 – 1,5 g/kg BB untuk memelihara 

dan mengganti jaringan sel tubuh yang rusak. Pemberian protein disesuaikan bila 

ada kelainan ginjal dan hati. 

b)  Lemak cukup, yaitu 10 – 25 % dari kebutuhan energy total. Jenis lemak disesuaikan 

dengan toleransi pasien. Apabila ada malabsorpsi lemak, digunakan lemak dengan 

ikatan rantai sedang (Medium Chain Triglyceride/MCT). Minyak ikan (asam lemak 

omega 3) diberikan bersama minyak MCT dapat memperbaiki fungsi kekebalan. 

c)  Vitamin dan Mineral tinggi, yaitu 1 ½ kali (150%) Angka Kecukupan Gizi yang di 

anjurkan (AKG), terutama vitamin A, B12, C, E, Folat, Kalsium, Magnesium, Seng 

dan Selenium. Bila perlu dapat ditambahkan vitamin berupa suplemen, tapi 

megadosis harus dihindari karena dapat menekan kekebalan tubuh. 

d) Serat cukup; gunakan serat yang mudah cerna. 

e)  Cairan cukup, sesuai dengan keadaan pasien. Pada pasien dengan gangguan fungsi 

menelan, pemberian cairan harus hati-hati dan diberikan bertahap dengan konsistensi 

yang sesuai. Konsistensi cairan dapat berupa cairan kental (thick fluid), semi kental 

(semi thick fluid) dan cair (thin fluid). 

f)  Elektrolit. Kehilangan elektrolit melalui muntah dan diare perlu diganti (natrium, 

kalium dan klorida). 

Jenis Diet dan Indikasi Pemberian 

Diet AIDS diberikan pada pasien akut setelah terkena infeksi HIV, yaitu kepada 

pasien dengan: 

a) Infeksi HIV positif tanpa gejala. 

b) Infeksi HIV dengan gejala (misalnya panas lama, batuk, diare, kesulitan 

menelan, sariawan dan pembesaran kelenjar getah bening). 

c) Infeksi HIV dengan gangguan saraf. 

d) Infeksi HIV dengan TBC. 



 

e) Infeksi HIV dengan kanker dan HIV Wasting Syndrome. 

Makanan untuk pasien AIDS dapat diberikan melalui tiga cara, yaitu secara oral, 

enteral(sonde) dan parental(infus). Asupan makanan secara oral sebaiknya 

dievaluasi secara rutin. Bila tidak mencukupi, dianjurkan pemberian makanan 

enteral atau parental sebagai tambahan atau sebagai makanan utama. Ada tiga 

macam diet AIDS yaitu Diet AIDS I, II dan III. 

a) Diet AIDS I diberikan kepada pasien infeksi HIV akut, dengangejala panas 

tinggi, sariawan, kesulitan menelan, sesak nafas berat, diare akut, kesadaran 

menurun, atau segera setelah pasien dapat diberi makan.Makanan berupa cairan 

dan bubur susu, diberikan selama beberapa hari sesuai dengan keadaan pasien, 

dalam porsi kecil setiap 3 jam. Bila ada kesulitan menelan, makanan diberikan 

dalam bentuk sonde atau dalam bentuk kombinasi makanan cair dan makanan 

sonde. Makanan sonde dapat dibuat sendiri atau menggunakan makanan enteral 

komersial energi dan protein tinggi. Makanan ini cukup energi, zat besi, tiamin 

dan vitamin C. bila dibutuhkan lebih banyak energy dapat ditambahkan glukosa 

polimer (misalnya polyjoule). 

a. Diet AIDS IIdiberikan sebagai perpindahan Diet AIDS I setelah tahap akut 

teratasi. Makanan diberikan dalam bentuk saring atau cincang setiap 3 jam. 

Makanan ini rendah nilai gizinya dan membosankan. Untuk memenuhi 

kebutuhan energy dan zatgizinya, diberikan makanan enteral atau sonde sebagai 

tambahan atau sebagai makanan utama. 

b. Diet AIDS IIIdiberikan sebagai perpindahan dari Diet AIDS II atau kepada 

pasien dengan infeksi HIV tanpa gejala. Bentuk makanan lunak atau biasa 

diberikandalam porsi kecil dan sering. Diet ini tinggi energy, protein, vitamin 

dan mineral. Apabila kemampuan makan melalui mulut terbatas dan masih 

terjadi penurunan berat badan, maka dianjurkan pemberian makanan 

sondesebagai makanan tambahan atau makanan utama. 

 
 

3. Rangkuman 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan retrovirus bersifat limfotropik khas 

yang menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak 

sel darah putih spesifik yang disebut limfosit T-helper atau limfosit pembawa faktor 

T4 (CD4). Virus ini diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili 

Lentiviridae, genus Lentivirus. Selama infeksi berlangsung, sistem kekebalan tubuh 
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menjadi lemah dan orang menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Tingkat HIV dalam 

tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi 

HIV telah berkembang menjadi AIDS (Acquired Imunnodeficiency Syndrome. 

4. Penugasan dan Umpan Balik 

Obyek Garapan: 

Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan 

Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

 Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi 

materi kuliah 

 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2 

pertanyaaan multiple Choise 

 
Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya sesuai 

kompetensi yang ada dalam RPS: 

1. Mahasiswa dibagi 5 kelompok (tiap kelompok terdiri atas 7-10 mahasiswa) 

2. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk belajar SOP di laboratorium secara 

bergantian (sesuai jadwal), apabila merasa kurang expert maka diberi kesempatan 

belajar dilaboratorium secara mandiri dengan kontrak terlebih dahulu pada PJ 

Laboratorium 

3. Pelaksanaan ujian komprehensif (+ lab) jadwal menyusul 

 
 

Tujuan Tugas: Mengidentifikasi Menjelaskan tentang Materi terkait 

1.Uraian Tugas: 

a. Obyek garapan: Makalah Ilmiah Judul pada TM yang dimaksud 

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

 Membuat makalah tentang materi terkait pada masing-masing Materi yang 

disebutkan 

 Membuat PPT 

 Presentasi Makalah 

c. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: Makalah Ilmiah pada sistem 

terkait 

d. Metode Penulisan 

Substansi 

Halaman Judul 
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Daftar Isi 

Bab 1 Pendahuluan 

(1.1 Latar belakang, 1.2 Tujuan Penulisan) 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

(2.1 Dst…Berisikan Materi terkait) 

Bab 3 Penutup 

(3.1 Kesimpulan, 3.2 Saran) 

Daftar Pustaka 
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C. Kegiatan Belajar 8 

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami pengkajian bio, psiko, spiritual dan kultural, 

pemeriksaan fisik dan diagnostik, tanda dan gejala, melakukan praktik keperawatan 

yang holistik dan penatalaksanaan pasien dengan HIV AIDS 

2. Uraian Materi 

Pengkajian Pasien HIV AIDS 

Dosen: Aulisari Siskaningrum, M.Kep. 

1. Biologis 

a. Respons Biologis (Imunitas) 

Secara imunologis, sel T yang terdiri dari limfosit T-helper, disebut 

limfosit CD4+ akan mengalami perubahan baik secara kuantitas maupun 

kualitas. HIV menyerang CD4+ baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara langsung, sampul HIV yang mempunyai efek toksik akan menghambat 

fungsi sel T (toxic HIV). Secara tidak langsung, lapisan luar protein HIV yang 

disebut sampul gp 120 dan anti p24 berinteraksi dengan CD4+ yang kemudian 

menghambat aktivasi sel yang mempresentasikan antigen (APC). 

Setelah HIV melekat melalui reseptor CD4+ dan co-reseptornya bagian 

sampul tersebut melakukan fusi dengan membran sel dan bagian intinya 

masuk ke dalam sel membran. Pada bagian inti terdapat enzim reverse 

transcripatase yang terdiri dari DNA polimerase dan ribonuclease. Pada inti 

yang mengandung RNA, dengan enzim DNA polimerase menyusun kopi 

DNA dari RNA tersebut. Enzim ribonuclease memusnahkan RNA asli. Enzim 

polimerase kemudian membentuk kopi DNA kedua dari DNA pertama yang 

tersusun sebagai cetakan (Stewart, 1997; Baratawidjaja, 2000). 

Kode genetik DNA berupa untai ganda setelah terbentuk, maka akan 

masuk ke inti sel. Kemudian oleh enzim integrase, DNA copi dari virus 

disisipkan dalam DNA pasien. HIV provirus yang berada pada limfosit CD4+, 

kemudian bereplikasi yang menyebabkan sel limfosit CD4 mengalami sitolisis 

(Stewart, 1997). Virus HIV yang telah berhasil masuk dalam tubuh pasien, 

juga menginfeksi berbagai macam sel, terutama monosit, makrofag, sel-sel 

mikroglia di otak, sel – sel hobfour plasenta, sel-sel dendrit pada kelenjar 

limfe, sel- sel epitel pada usus, dan sel langerhans di kulit. Efek dari infeksi 

pada sel mikroglia di otak adalah encepalopati dan pada sel epitel usus adalah 
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diare yang kronis (Stewart, 1997). Gejala-gejala klinis yang ditimbulkan 

akibat infeksi tersebut biasanya baru disadari pasien. 

Setelah beberapa waktu lamanya tidak mengalami kesembuhan. Pasien 

yang terinfeski virus HIV dapat tidak memperlihatkan tanda dan gejala selama 

bertahuntahun. Sepanjang perjalanan penyakit tersebut sel CD4+ mengalami 

penurunan jumlahnya dari 1000/ul sebelum terinfeksi menjadi sekitar 200 – 

300/ul setelah terinfeksi 2 – 10 tahun (Stewart, 1997). 

2. Psikologis 

Reaksi Psikologis Pasien HIV 

Reaksi Proses psikologis Hal-hal yang biasa di jumpai 

a. Shock (kaget, goncangan batin) Merasa bersalah, marah, tidak berdaya Rasa 

takut, hilang akal, frustrasi, rasa sedih, susah, acting out 

b. Mengucilkan diri, Merasa cacat dan tidak berguna, menutup diri, Khawatir 

menginfeksi orang lain, murung 

c. Membuka status secara terbatas, Ingin tahu reaksi orang lain, pengalihan stres, 

ingin dicintai Penolakan, stres, konfrontasi 

d. Mencari orang lain yang HIV positif Berbagi rasa, pengenalan, kepercayaan, 

penguatan, dukungan sosial Ketergantungan, campur tangan, tidak percaya 

pada pemegang rahasia dirinya 

e. Status khusus Perubahan keterasingan menjadi manfaat khusus, perbedaan 

menjadi hal yang istmewa, dibutuhkan oleh yang lainnya Ketergantungan, 

dikotomi kita dan mereka (sema orang dilihat sebagai terinfeksi HIV dan 

direspon seperti itu), over identification 

f. Perilaku mementingkan orang lain Komitmen dan kesatuan kelompok, 

kepuasan memberi dan berbagi, perasaan sebagi kelompok Pemadaman, reaksi 

dan kompensasi yang berlebihan 

g. Penerimaan Integrasi status positif HIV dengan identitas diri, keseimbangan 

antara kepentingan orang lain dengan diri sendiri, bisa menyebutkan kondisi 

seseorang Apatis, sulit berubah. 

Respons Psikologis (penerimaan diri) terhadap Penyakit Kubler „Ross (1974) 

menguraikan lima tahap reaksi emosi seseorang terhadap penyakit, yaitu. 

a. Pengingkaran (denial) Pada tahap pertama pasien menunjukkan karakteristik 

perilaku pengingkaran, mereka gagal memahami dan mengalami makna 

rasional dan dampak emosional dari diagnosa. Pengingkaran ini dapat 
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disebabkan karena ketidaktahuan pasien terhadap sakitnya atau sudah 

mengetahuinya dan mengancam dirinya. Pengingkaran dapat dinilai dari 

ucapan pasien “saya di sini istirahat.” Pengingkaran dapat berlalu sesuai 

dengan kemungkinan memproyeksikan pada apa yang diterima sebagai alat 

yang berfungsi sakit, kesalahan laporan laboratorium, atau lebih mungkin 

perkiraan dokter dan perawat yang tidak kompeten. Pengingkaran diri yang 

mencolok tampak menimbulkan kecemasan, pengingkaran ini merupakan 

buffer untuk menerima kenyataan yang sebenarnya. Pengingkaran biasanya 

bersifat sementara dan segera berubah menjadi fase lain dalam menghadapi 

kenyataan (Achir Yani, 1999). 

b. Kemarahan (anger) Apabila pengingkaran tidak dapat dipertahankan lagi, 

maka fase pertama berubah menjadi kemarahan. Perilaku pasien secara 

karakteristik dihubungkan dengan marah dan rasa bersalah. Pasien akan 

mengalihkan kemarahan pada segala sesuatu yang ada disekitarnya. Biasanya 

kemarahan diarahkan pada dirinya sendiri dan timbul penyesalan. Yang 

menjadi sasaran utama atas kemarahan adalah perawat, semua tindakan 

perawat serba salah, pasien banyak menuntut, cerewet, cemberut, tidak 

bersahabat, kasar, menantang, tidak mau bekerja sama, sangat marah, mudah 

tersinggung, minta banyak perhatian dan iri hati. Jika keluarga mengunjungi 

maka menunjukkan sikap menolak, yang mengakibatkan keluarga segan untuk 

datang, hal ini akan menyebabkan bentuk keagresipan (Hudak & Gallo, 1996). 

c. Sikap tawar menawar (bargaining) Setelah marah-marah berlalu, pasien akan 

berfikir dan merasakan bahwa protesnya tidak ada artinya. Mulai timbul rasa 

bersalahnya dan mulai membina hubungan dengan Tuhan, meminta dan 

berjanji merupakan ciri yang jelas yaitu pasien menyanggupi akan menjadi 

lebih baik bila terjadi sesuatu yang menimpanya atau berjanji lain jika dia 

dapat sembuh (Achir Yani, 1999). 

d. Depresi Selama fase ini pasien sedih/ berkabung mengesampingkan marah dan 

pertahanannya serta mulai mengatasi kehilangan secara konstruktif. Pasien 

mencoba perilaku baru yang konsisten dengan keterbatasan baru. Tingkat 

emosional adalah kesedihan, tidak berdaya, tidak ada harapan, bersalah, 

penyesalan yang dalam, kesepian dan waktu untuk menangis berguna pada 

saat ini. Perilaku fase ini termasuk mengatakan ketakutan akan masa depan, 

bertanya peran baru dalam keluarga intensitas depresi tergantung pada makna 
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dan beratnya penyakit (Netty, 1999). e) Penerimaan dan partisipasi Sesuai 

dengan berlalunya waktu dan pasien beradapatasi, kepedihan dari kesabatan 

yang menyakitkan berkurang dan bergerak menuju identifikasi sebagai 

seseorang yang keterbatasan karena penyakitnya dan sebagai seorang cacat. 

Pasien mampu bergantung pada orang lain jika perlu dan tidak membutuhkan 

dorongan melebihi daya tahannya atau terlalu memaksakan keterbatasan atau 

ketidakadekuatan (Hudak & Gallo, 1996). Proses ingatan jangka panjang yang 

terjadi pada keadaan stres yang kronis akan menimbulkan perubahan adaptasi 

dari jaringan atau sel. Adaptasi dari jaringan atau sel imun yang memiliki 

hormon kortisol dapat terbentuk bila dalam waktu lain menderita stres, dalam 

teori adaptasi dari Roy dikenal dengan mekanisme regulator. 

3. Sosial 

Interaksi social 

Gejala : masalah yang ditimbulkan oleh diagnosis,mis. Kehilangan karabat/orang 

terdekat, teman, pendukung rasa takut untuk mengungkapkannya pada orang lain, 

takut akan penolakan/kehilangan pendapatan. Isolasi, keseian, teman dekat 

ataupun pasangan yang meninggal karena AIDS. Mempertanyakan kemampuan 

untuk tetap mandiri, tidak mampu membuat rencana. 

Tanda : perubahan oada interaksi keluarga/ orang terdekat.aktivitas yang tak 

terorganisasi. 

4. Spiritual 

Respons Adaptif Spiritual 

Respons Adaptif Spiritual dikembangkan dari konsep Ronaldson (2000) dan 

Kauman & Nipan (2003). Respons adaptif Spiritual, meliputi: 

a. Menguatkan harapan yang realistis kepada pasien terhadap kesembuhan 

Harapan merupakan salah satu unsur yang penting dalam dukungan sosial. 

Orang bijak mengatakan “hidup tanpa harapan, akan membuat orang putus asa 

dan bunuh diri”. Perawat harus meyakinkan kepada pasien bahwa sekecil 

apapun kesembuhan, misalnya akan memberikan ketenangan dan keyakinan 

pasien untuk berobat. 

b. Pandai mengambil hikmah 

Peran perawat dalam hal ini adalah mengingatkan dan mengajarkan kepada 

pasien untuk selalu berfikiran positif terhadap semua cobaan yang dialaminya. 

Dibalik semua cobaan yang dialami pasien, pasti ada maksud dari Sang 
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Pencipta. Pasien harus difasilitasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang 

Pencipta dengan jalan melakukan ibadah secara terus menerus. Sehingga 

pasien diharapkan memperoleh suatu ketenangan selama sakit. 

c. Ketabahan hati 

Karakteristik seseorang didasarkan pada keteguhan dan ketabahan hati dalam 

menghadapi cobaan. Individu yang mempunyai kepribadian yang kuat, akan 

tabah dalam menghadapi setiap cobaan. Individu tersebut biasanya 

mempunyai keteguhan hati dalam menentukan kehidupannya. Ketabahan hati 

sangat dianjurkan kepada PHIV. Perawat dapat menguatkan diri pasien dengan 

memberikan contoh nyata dan atau mengutip kitab suci atau pendapat orang 

bijak; bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatNYA, 

melebihi kemampuannya (Al. Baqarah, 286). Pasien harus diyakinkan bahwa 

semua cobaan yang diberikan pasti mengandung hikmah, yang sangat penting 

dalam kehidupannya. 

5. Kultural 

Faktor budaya berkaitan juga dengan fenomena yang muncul dewasa ini 

dimana banyak ibu rumah tangga yang “baik-baik” tertular virus HIV /AIDS dari 

suaminya yang sering melakukan hubungan seksual selain dengan istrinya. Hal ini 

disebabkan oleh budaya permisif yang sangat berat dan perempuan tidak berdaya 

serta tidak mempunyai bargaining position (posisi rebut tawar) terhadap suaminya 

serta sebagian besar perempuan tidak memiliki pengetahuan akan bahaya yang 

mengancamnya. 

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah 

HIV /AIDS Selama ini adalah melaksanakan bimbingan sosial pencegahan HIV 

/AIDS, pemberian konseling dan pelayanan sosial bagi penderita HIV /AIDS yang 

tidak mampu. Selain itu adanya pemberian pelayanan kesehatan sebagai langkah 

antisipatif agar kematian dapat dihindari, harapan hidup dapat ditingkatkan dan 

penderita HIV /AIDS dapat berperan sosial dengan baik dalam kehidupannya. 

A. Pemeriksaan Fisik dan Diagnostik, Tanda dan Gejala 

1. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik HIV dilakukan oleh dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan 

pasien saat ini. Pemeriksaan HIV meliputi antara lain: 

a. Suhu 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=34826640739450701
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Demam umum pada orang yang terinfeksi HIV, bahkan bila tidak ada gejala 

lain. Demam kadang-kadang bisa menjadi tanda dari jenis penyakit infeksi 

tertentu atau kanker yang lebih umum pada orang yang mempunyai sistem 

kekebalan tubuh lemah . Dokter akan memeriksa suhu Anda pada setiap 

kunjungan. 

b. Berat. 

Pemeriksaan berat badan dilakukan pada setiap kunjungan. Kehilangan 10% 

atau lebih dari berat badan Anda mungkin akibat dari sindrom wasting, yang 

merupakan salah satu tanda-tanda AIDS , dan yang paling parah Tahap 

terakhir infeksi HIV. Diperlukan bantuan tambahan gizi yang cukup jika Anda 

telah kehilangan berat badan. 

c. Mata. 

Cytomegalovirus (CMV) retinitis adalah komplikasi umum AIDS. Hal ini 

terjadi lebih sering pada orang yang memiliki CD4 jumlah kurang dari 100 sel 

per mikroliter (MCL). Termasuk gejala floaters, penglihatan kabur, atau 

kehilangan penglihatan. Jika terdapat gejala retinitis CMV, diharuskan 

memeriksakan diri ke dokter mata sesegera mungkin. Beberapa dokter 

menyarankan kunjungan dokter mata setiap 3 sampai 6 bulan jika jumlah CD4 

anda kurang dari 100 sel per mikroliter (MCL). 

d. Mulut 

Infeksi Jamur mulut dan luka mulut lainnya sangat umum pada orang yang 

terinfeksi HIV. Dokter akan akan melakukan pemeriksaan mulut pada setiap 

kunjungan. pemeriksakan gigi setidaknya dua kali setahun. Jika Anda beresiko 

terkena penyakit gusi (penyakit periodontal), Anda perlu ke dokter gigi Anda 

lebih sering. 

e. Kelenjar getah bening 

Pembesaran kelenjar getah bening (limfadenopati) tidak selalu disebabkan 

oleh HIV. Pada pemeriksaan kelenjar getah bening yang semakin membesar 

atau jika ditemukan ukuran yang berbeda, Dokter akan memeriksa kelenjar 

getah bening Anda pada setiap kunjungan. 

f. Perut. 

Pemeriksaan abdomen mungkin menunjukkan hati yang membesar 

(hepatomegali) atau pembesaran limpa (splenomegali). Kondisi ini dapat 

disebabkan oleh infeksi baru atau mungkin menunjukkan kanker. Dokter akan 
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melakukan pemeriksaan perut pada kunjungan setiap atau jika Anda 

mengalami gejala-gejala seperti nyeri di kanan atas atau bagian kiri atas perut 

Anda. 

g. Kulit. 

Kulit merupakan masalah yang umum untuk penderita HIV. pemeriksaan 

yang teratur dapat mengungkapkan kondisi yang dapat diobati mulai tingkat 

keparahan dari dermatitis seboroik dapat sarkoma Kaposi . Dokter akan 

melakukan pemeriksaan kulit setiap 6 bulan atau kapan gejala berkembang. 

h. Ginekologi terinfeksi. 

Perempuan yang HIV-memiliki lebih serviks kelainan sel daripada wanita 

yang tidak memiliki HIV. Perubahan ini sel dapat dideteksi dengan tes Pap. 

Anda harus memiliki dua tes Pap selama tahun pertama setelah anda telah 

didiagnosa dengan HIV. Jika kedua pemeriksaan Pap Smear hasilnya normal, 

Anda harus melakukan tes Pap sekali setahun. Anda mungkin harus memiliki 

tes Pap lebih sering jika Anda pernah memiliki hasil tes abnormal. 

Pemeriksaan fisik secara menyeluruh akan memberikan informasi tentang 

keadaan kesehatan Anda saat ini. Pada Pemeriksaan selanjutnya dokter akan 

menggunakan informasi ini untuk melihat apakah status kesehatan Anda berubah. 

2. Tanda dan gejala 

Menurut Komunitas AIDS Indonesia (2010), gejala klinis terdiri dari 2 gejala yait 

u gejala mayor (umum terjadi) dan gejala minor (tidak umum terjadi): 

a. Gejala mayor: 

1) Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan 

2) Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan 

3) Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan 

4) Penurunan kesadaran dan gangguan neurologis 

5) Demensia/ HIV ensefalopati 

b. Gejala minor: 

1) Batuk menetap lebih dari 1 bulan 

2) Dermatitis generalisata 

3) Adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang 

4) Kandidias orofaringeal 

5) Herpes simpleks kronis progresif 

6) Limfadenopati generalisata 
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7) Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita 

8) Retinitis virus Sitomegalo 

 
 

3. Rangkuman 

Motivasi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan seseorang baik berupamotivasi 

ekstrinsik (dukungan orang tua, teman dan sebagainya) maupun motivasiintrinsic 

(dari individu sendiri). Dukungan social mempengaruhi kesehatan danmelindungi 

seseorang terhadap efek negative stress berat (Nursalam, 2007). Perawatmerupakan 

faktor yang mempunyai peran penting pada pengelolaan stres khususnyadalam 

memfasilitasi dan mengarahkan koping pasien yang konstruktif agar pasiendapat 

beradaptasi dengan sakitnya dan pemberian dukungan sosial, berupa 

dukunganemosional, informasi, dan material 

4. Penugasan dan Umpan Balik 

Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya sesuai 

kompetensi yang ada dalam RPS: 

1. Mahasiswa dibagi 5 kelompok (tiap kelompok terdiri atas 7-10 mahasiswa) 

2. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk belajar SOP di laboratorium secara 

bergantian (sesuai jadwal), apabila merasa kurang expert maka diberi kesempatan 

belajar dilaboratorium secara mandiri dengan kontrak terlebih dahulu pada PJ 

Laboratorium 

3. Pelaksanaan ujian komprehensif (+ lab) jadwal menyusul 
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D. Kegiatan Belajar 9 

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami pengkajian bio, psiko, spiritual dan kultural, 

pemeriksaan fisik dan diagnostik, tanda dan gejala, melakukan praktik keperawatan 

yang holistik dan penatalaksanaan pasien dengan HIV AIDS 

2. Uraian Materi 

Perawatan Jenasah Pasien HIV AIDS 

Dosen: Auliasari Siskaningrum, M.Kep. 

 
A. Pandangan agama tentang penyelenggaraan jenazah 

Sudah merupakan adab manusia untuk selalu memperlakukan jenazah secara layak 

dan hormat tanpa memandang siapa jenazah yang dihadapinya. Setiap agama 

memiliki tata cara masing-masing untuk menghormati dan merawat jenazah. 

Penyelenggaraan jenazah hingga akhirnya dikebumikan pada umumnya adalah 

sama. Dimulai dengan mengetahui identitas dan kelengkapan tubuh jenazah 

kemudian dimandikan (dibersihkan), dikafani atau dipakaikan baju, dan selanjutnya 

disholatkan atau didoakan lalu dikebumikan. 

Meskipun di dalam agama Kristiani tidak ada perintah khusus tentang apa yang 

harus dilakukan oleh masyarakat terhadap jenazah namun dalam budaya Alkitabiah 

terdapat berbagai cara untuk menangani jenazah dan tidak ada larangan atau anjuran 

secara khusus tentang penyelenggaraan jenazah. 

Terdapat beberapa detail yang berbeda menurut kepercayaan, agama, dan adat 

kebudayaan masing-masing. Dalam umat Kristiani upacara penyiapan jenazah 

meliputi : memandikan, mengenakan pakaian, liturgi pemakaman, dan 

menguburkan. Prosesi penyiapan jenazah untuk umat Budha terdiri dari 

memandikan, menyucikan, membaca paritta suci (mendoakan), dan menguburkan 

atau mengkremasi sesuai dengan adat istiadat serta tradisi. Dalam agama Hindu 

dipercaya bahwa jika seseorang meninggal, maka sang roh melompat meninggalkan 

badan kasarnya. Sang roh akan menuju tempat yang sesuai dengan karmawasana- 

nya. Keluarga yang ditinggalkannya, sesuai etika Hindu, hendaknya segera 

mengurus mayatnya agar mampu mempercepat proses atman kembali kepangkuan 

Tuhan. Hukum karma berlaku apakah nanti dapat masuk surga atau neraka. Dalam 

agama Islam penyelenggaraan jenazah hukumnya fardhu kifayah/kewajiban 

bersama yakni bila tidak ada seorang pun dari penduduk desa atau kota yang 
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melaksanakannya maka semuanya berdosa. Ada empat hal dalam upacara 

penyiapan jenazah menurut Agama Islam yaitu : memandikan, mengkafankan, 

menshalatkan, dan menguburkan. 

Orang yang berkewajiban melakukan penyelenggaraan jenazah adalah wali jenazah, 

yaitu orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap jenazah dimana dia berada 

atau setiap orang yang mengetahui atau menyangka tentang kematiannya. Bila yang 

mengetahui hanya satu orang, maka bagi dia hukumnya fardhu ‘ain (wajib bagi 

dirinya). Keempat prosesi ini hendaknya segera dilakukan untuk mencegah kondisi 

jenazah berubah atau membusuk. 

B. Prinsip dan ketentuan umum 

Tata cara penyelenggaraan jenazah ODHA yang dilakukan oleh petugas kesehatan 

ataupun kelompok masyarakat terlatih harus memperhatikan faktor-faktor penularan 

penyakit yang mungkin ditularkan oleh jenazah, yaitu dengan mengikuti ketentuan 

umum seperti berikut: 

1. Selalu menerapkan kewaspadaan standar yakni memperlakukan semua jenis 

cairan dan jaringan tubuh jenazah sebagai bahan yang infeksius dengan cara 

menghindari kontak langsung. 

2. Pastikan jenazah sudah didiamkan selama lebih dari dua jam sebelum dilakukan 

perawatan jenazah. 

3. Tidak mengabaikan etika, budaya, dan agama yang dianut jenazah. 

4. Semua lubang-lubang tubuh ditutup dengan kasa absorben dan diplester kedap 

air. 

5. Badan jenazah harus bersih dan kering. 

6. Sebaiknya jenazah yang sudah dibungkus / dikafani / dipakaikan baju tidak 

dibuka lagi. 

7. Jenazah yang dibalsem atau disuntik untuk pengawetan atau autopsi dilakukan 

oleh petugas khusus yang terlatih. 

8. Autopsi hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak 

berwenang. 
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C. KEWASPADAAN STANDAR 

1.Definisi kewaspadaan standar 

Kewaspadaan standar yaitu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh 

seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi dan 

didasarkan pada prinsip bahwa cairan tubuh dapat berpotensi menularkan 

penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan. 

Angka kejadian infeksi menular yang berbahaya masih tinggi dinegara kita, 

karena itu kegiatan perlindungan diri sudah harus terlaksana sejak kegiatan 

pengobatan dan perawatan di      rumah sakit    sampai jenazah 

dikuburkan    melalui penerapan kewaspadaan standar. 

Prinsip utama prosedur kewaspadaan standar adalah memutus mata rantai 

transmisi infeksi. 

Kewaspadaan standar terkait penyelenggaraan jenazah meliputi: 

Kebersihan tangan/cuci tangan. 

 Pemakaian alat pelindung diri (APD): 

 Sarung tangan. 

 Masker. 

 Pelindung mata (goggle). 

 Penutup kepala. 

 Gaun pelindung. 

 Sepatu pelindung. 

 Etika batuk untuk melindungi orang sekitar. 

 Pengelolaan linen. 

 Praktik penyuntikan yang aman. 

 Pengelolaan lingkungan. 

 Pengelolaan limbah/alat bekas pakai. 

 Kesehatan petugas. 

2. Perlindungan diri bagi petugas dengan cara cuci tangan yang benar 

Tangan merupakan anggota badan yang paling efektif dalam memindahkan dan 

menularkan mikroorganisme penyebab penyakit infeksi. Cuci tangan adalah 

kegiatan yang amat penting sepanjang kehidupan kita. Gunanya adalah untuk 

menjaga kebersihan sekaligus mencegah agar tidak tertular ataupun menularkan 

mikroorganisme penyebab penyakit infeksi menular. Pada penyelenggaraan jenazah, 
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cuci tangan juga sangat penting terutama setelah selesai penyelenggaraan dan setelah 

kontak dengan cairan tubuh jenazah. 

Persiapan: 

 Air bersih yang mengalir dari pancuran atau air kran. Bila tidak ada, cukup 

dengan air gayung yang dialirkan dengan bantuan orang lain. 

 Kain lap kering yang bersih atau kertas tisu. 

 Kuku jari-jari tak boleh panjang. 

 Perhiasan dan arloji harus dilepas. 

Teknik cuci tangan: 

 Tangan dibasahi sampai pergelangan tangan dan upayakan hingga semua 

kotoran terbuang. 

 Ambil sabun dan buatlah busa secukupnya untuk menggosok/membersihkan 

kedua tangan hingga merata dengan teknik cuci tangan sebagai berikut: 

 Dengan busa sabun yang cukup gosok kedua telapak tangan lalu punggung 

tangan secara bergantian dilanjutkan dengan menggosok ke sela-sela jari, 

kemudian dengan posisi jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci, 

berikutnya gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan 

sebaliknya, lalu menggosok ujung jari dengan memutar ujung jari-jari tangan 

kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya (lihat lampiran 1). 

 Bilas dengan air mengalir dengan menggosok seperti gerakan saat menggosok 

sabun. 

 Dikeringkan dengan lap kering yang bersih atau tisu. Seluruh proses memakan 

waktu 40-60 detik. 

3.  Cara pemakaian alat pelindung diri (APD) a. Memakai sarung tangan 

Tujuan memakai sarung tangan adalah agar tidak terkontaminasi dengan cairan 

tubuh jenazah. Semua penyelenggara harus memakai sarung tangan. Sarung tangan 

dianjurkan yang panjang sampai siku dari bahan dasar yang tidak tembus air seperti 

lateks (lihat lampiran 2). 

Perlu diperhatikan cara melepas sarung tangan setelah bekerja. Kotoran pada sarung 

tangan jangan sampai kontak dengan tubuh atau bertebaran dilantai. Sarung tangan 

dilepas dengan cara menarik pangkal sarung tangan kearah jari secara terbalik atau 

melipat keluar. Kemudian dilanjutkan dengan tangan yang satu lagi. Setelah sarung 

tangan karet panjang dilepas, apabila akan dipakai ulang, agar direndam terlebih 
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dahulu dengan deterjen kemudian dengan larutan disinfektan/klorin 0.5% selama 

minimal sepuluh menit dengan syarat bahwasanya sarung tangan tersebut sudah 

teruji tidak bocor. Tangan dicuci lagi seperti diuraikan di atas dan sarung tangan 

dicuci dan dikeringkan. 

b. Memakai masker 

Petugas penyelenggaraan jenazah memakai masker agar aman. Masker sebaiknya 

yang telah didesain khusus untuk perlindungan dari infeksi yaitu masker bedah (lihat 

lampiran 2). 

c. Memakai kacamata khusus (goggle) 

Petugas penyelenggaraan jenazah memakai kacamata agar aman. Kacamata 

pelindung khusus (goggle) yang disarankan adalah dapat menutup dengan baik 

seluruh bagian mata (lihat lampiran 2). 

d. Memakai penutup kepala 

Petugas penyelenggaraan jenazah memakai penutup kepala agar aman. Penutup 

kepala juga penting dan harus dapat menahan air dari luar (lihat lampiran 2). 

e. Memakai gaun pelindung 

Petugas penyelenggaraan jenazah memakai gaun pelindung atau celemek agar aman. 

Gaun pelindung atau celemek harus dibuat dari bahan tak tembus air seperti plastik 

dan dipakai untuk menutupi seluruh bagian depan tubuh dari leher sampai kaki. 

Gaun pelindung atau celemek ini sangat penting dipakai saat memandikan jenazah 

(lihat lampiran 2). 

f. Memakai sepatu pelindung 

Petugas penyelenggaraan jenazah memakai sepatu pelindung atau bot. Sepatu 

pelindung (sepatu bot karet) sebaiknya model tinggi sampai lutut. Bahan harus 

terbuat dari material yang tahan tusukan benda tajam seperti karet. Sepatu pelindung 

dipakai saat memandikan (lihat lampiran 2). 

4.Pencegahan pencemaran lingkungan 

Cairan dan kotoran yang berasal dari jenazah akan mudah mencemari rumah, 

lingkungan bahkan diri kita sendiri apabila tidak dikelola dengan benar. Petugas 

penyelenggaraan jenazah harus senantiasa waspada dalam setiap kegiatan 

penyelenggaraan jenazah terutama saat mengangkat, memindahkan, dan 

memandikan jenazah. Jangan sampai kotoran dan cairan dari jenazah berserakan 
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atau dibuang ke tempat yang tidak memenuhi syarat. Beberapa hal di bawah ini 

perlu diperhatikan pada kegiatan penyelenggaraan jenazah; 

Apabila sudah kontak atau mencemari rumah, lingkungan harus dibersihkan dengan 

cara yang benar (dekontaminasi). 

Kotoran dan air bekas mandi harus dibuang ke tempat yang terjaga keamanannya 

(pengelolaan limbah infeksius). 

Semua peralatan bekas pakai harus dibersihkan sehingga aman untuk kesehatan 

yaitu melalui proses sebagai berikut: 

1. Dekontaminasi 

Dekontaminasi adalah proses untuk membersihkan cairan dan kotoran yang 

mengkontaminasi tubuh dengan mempergunakan bahan antiseptik. Tujuan 

pemberian antiseptik ini adalah untuk membunuh mikroorganisme terutama yang 

bersifat patogen. 

Antiseptik yang sering digunakan adalah: 

Klorheksidin 

Khlorheksidin adalah antiseptik yang efektif terhadap mikroorganisme bakteri, virus, 

dan jamur dengan risiko bahaya iritasi terhadap kulit yang rendah. Contohnya adalah 

savlon dan hibiscrub. 

Povidon Iodium 

Povidon Iodium efektifitasnya sama dengan khlorheksidin dan dikenal oleh 

masyarakat sebagai obat luka. 

Alkohol 70 % 

Alkohol 70 % sering dipakai sebagai antiseptik. Alkohol ini dapat dicampur dengan 

gliserin 10 % dengan perbandingan 9 : 1. 

 
Cara dekontaminasi bagian tubuh 

Beberapa bagian tubuh sangat mudah terkontaminasi oleh cairan atau kotoran yang 

berasal dari jenazah, terutama jika cara kerja tidak berhati-hati dan tidak memakai alat 

pelindung diri yang sesuai. 

 Bila yang terkontaminasi tangan, kaki atau kulit lain yang utuh maka cukup dicuci 

bersih dengan memakai sabun. Tetapi bila ada kulit yang tidak utuh seperti luka 

lecet maka prosedur mencuci ini harus menggunakan antiseptik. 

 Bila yang terkontaminasi mata maka segeralah mencuci mata dengan air bersih. 



MODUL PEMBELAJARAN KEPERAWATAN HIV AIDS | KEWASPADAAN 51 

STANDAR 

 

 Bila yang terkontaminasi hidung maka segera keluarkan dengan melakukan bersin 

dan bilas dengan air bersih. 

 Bila yang terkontaminasi bagian tubuh yang luas maka segeralah mandi bersih 

menggunakan sabun dan cuci rambut menggunakan shampo. 

Cara dekontaminasi peralatan bekas pakai 

Dekontaminasi peralatan bekas pakai bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi 

melalui alat seperti: 

 Bak/meja pemandian. 

 Perabot rumahtangga (ember, gayung, dll). 

 Lantai. 

 Linen. 

Peralatan tersebut di atas termasuk perabot rumah tangga yang sangat mudah 

terkontaminasi oleh cairan jenazah terutama jenazah dengan riwayat kecelakaan. 

Bila tumpahan cairan atau darah banyak maka serap terlebih dahulu dengan kertas 

koran atau tisu kemudian dikelola lebih lanjut sebagai bahan infeksius di tempat 

tertentu. 

Bekas tumpahan diberi cairan deterjen kemudian didekontaminasi dengan cairan 

disinfektan kemudian serap lagi dengan kertas atau tisu. 

Bilas dengan air bersih kemudian lap dengan kertas atau tisu. 

Disinfektan yang sering digunakan: 

 Klorin atau hipoklorit. 

Klorin atau hipoklorit adalah disinfektan yang bekerja cepat untuk membunuh 

kuman dengan harga yang cukup murah. Sediaannya ada yang berbentuk cair 

(seperti natrium hipoklorit) dan ada yang padat (seperti kalsium hipoklorit). Natrium 

hipoklorit banyak dipakai untuk pemutih pakaian dalam konsentrasi 5,8%. Untuk 

keperluan pembersihan lantai atau perabot rumah tangga cukup dengan konsentrasi 

0,5% yang dibuat dengan mencampur larutan klorin dengan air dalam perbandingan 

1:9. 

 Fenol atau karbol. 

Fenol atau karbol adalah cairan disinfektan yang sering dipakai dan banyak 

dipasarkan dengan merek seperti Lysol dan Densol. Larutan ini kurang aman untuk 

kulit dan mukosa (selaput lendir). 
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2. Pengelolaan sampah infeksius 

Sampah yang bersifat infeksius dari jenazah biasanya berupa perban, kasa, dan 

plaster yang berasal dari perawatan rumah sakit. Sampah tersebut dimasukkan ke 

dalam satu wadah agar tidak berceceran. Wadah dapat berupa kardus atau kantong 

plastik untuk kemudian dibakar pada tempat yang aman. Cara membakarnya harus 

secara sempurna hingga semua menjadi abu. Apabila di lokasi setempat terdapat 

fasilitas pengelolaan limbah infeksius (insenerator) maka dapat dikirimkan ke 

tempat tersebut melalui dinas kesehatan atau puskesmas setempat. 

3. Pengelolaan limbah cair 

Limbah cair dari jenazah adalah cairan tubuh jenazah dan bekas air mandi jenazah. 

Limbah cair ini juga harus tersalur ketempat pembuangan yang aman dan jangan 

sampai mencemari sumber air minum seperti sumur serta halaman yang sering 

menjadi tempat bermain anak-anak. Agar limbah cair ini aman tidak mencemari 

lingkungan sekitar maka limbah diberi larutan klorin kemudian dialirkan ke saluran 

air/selokan/septik tank. Apabila cairan jenazah pengidap infeksi menular seperti 

kolera, disentri dan tifoid, maka tempat pemandian jenazah harus diberi disinfektan 

seperti kaporit. Dekontaminasi bekas lantai pemandian jenazah ini dapat juga 

dengan menaburkan kapur tohor (gamping). 

4. Pengelolaan Linen 

Yang termasuk linen di sini di antaranya adalah Kain/handuk/seprei. 

Kain pel/serbet 

Apabila linen tersebut akan digunakan kembali maka harus melalui proses yang 

aman agar tidak lagi ada kemungkinan menularkan penyakit. 

Adapun urutan prosesnya adalah: 

 Linen kotor dimasukkan ke dalam kantong yang kedap air untuk mencegah 

kebocoran, kontaminasi lingkungan, dan orang yang membawanya. 

 Pada linen kotor tersebut segera dilakukan dekontaminasi yaitu dengan 

merendamnya dalam larutan deterjen selama 5-10 menit kemudian 

merendamnya dalam larutan klorin dengan konsentrasi 0,5% (dibuat dengan 

mencampur klorin dengan air dalam perbandingan 1:9) selama 10 menit. Linen 

harus terendam semua. 

 Setelah itu lakukan pencucian dengan larutan deterjen secara biasa (seperti 

mencuci linen biasa) namun jangan dicampur dengan linen yang lain. 
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 Kasur, guling, dan bantal dapat di dekontaminasi dengan disinfektan dan 

kemudian dibilas yang selanjutnya di jemur dibawah terik matahari hingga 

kering sekali. 

Dengan memperhatikan cara perlindungan diri diatas, kemungkinan akan banyak 

kendala yang dialami, misalnya ketiadaan atau kekurangan fasilitas seperti tidak 

adanya sarung tangan, bahan antiseptik, dan lain-lain. Sebaiknya kondisi tersebut 

jangan menjadi kendala dalam menerapkan pengendalian infeksi pada pelaksanaan 

penyelenggaraan jenazah. Gunakan alternatif lain dengan menggunakan alat-alat 

yang lebih sederhana namun secara fungsi masih dapat melindungi petugas dari 

cairan yang berasal dari tubuh jenazah. Yang lebih penting adalah mengetahui dan 

memahami prinsip dan tujuan perlindungan diri ini, diantaranya adalah: 

 Memahami dan mengetahui penyakit infeksi menular yang mudah menular 

secara kontak langsung atau melalui pencemaran. 

 Memahami dan mengetahui tatacara cuci tangan, mandi bersih serta pemakaian 

antiseptik ataupun disinfektan. Pengetahuan ini sangat diperlukan untuk 

mengatasi kontaminasi oleh cairan infeksius dari jenazah. 

 Memahami dan mengetahui fungsi dari masing-masing alat pelindung diri. Jadi 

apabila tidak ada peralatan yang standar, dapat diganti selama memiliki fungsi 

yang sama. Misalnya masker dapat diganti dengan sapu tangan, celemek dapat 

diganti dengan plastik, dan lainlain (lihat lampiran 2). 

Penyelenggaraan jenazah wajib diselenggarakan segera. 

Penyelenggaraan jenazah harus dilakukan dengan hati-hati, tertib, dan tidak 

ceroboh. Air bekas memandikan jenazah jangan sampai terpercik dan berserakan di 

lantai atau tempat pemandian. Setelah selesai menyelenggarakan penyelenggaraan 

jenazah segera mandi bersih menggunakan sabun dan apabila ada luka lecet pada 

kulit, maka pergunakan antiseptik seperti alcohol 70 %, khlorhexidin atau povidon 

iodium. 

 
3. Rangkuman 

Tata cara penyelenggaraan jenazah ODHA yang disusun dalam buku ini telah 

memperoleh masukan dari para pakar medis maupun non medis termasuk pemuka 

agama. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dan penyedia 
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layanan penyelenggaraan jenazah dalam meningkatkan upaya pencegahan penularan 

infeksi terutama pada jenazah orang dengan HIV AIDS (ODHA). 

 
4. Penugasan dan Umpan Balik 

Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya sesuai 

kompetensi yang ada dalam RPS: 

1. Mahasiswa dibagi 5 kelompok (tiap kelompok terdiri atas 7-10 mahasiswa) 

2. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk belajar SOP di laboratorium secara 

bergantian (sesuai jadwal), apabila merasa kurang expert maka diberi kesempatan 

belajar dilaboratorium secara mandiri dengan kontrak terlebih dahulu pada PJ 

Laboratorium 

3. Pelaksanaan ujian komprehensif (+ lab) jadwal menyusul 
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E. Kegiatan Belajar 10-11 

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu mendemonstrasikan komunikasi dan konseling, menjalin hubungan 

interpersonal, melakukan komunikasi efektif, bersikap caring dan empati, 

melaksanakan pendidikan kesehatan pada klien dengan HIV/AIDS 

2. Uraian Materi 

Konseling HIV AIDS 

Dosen: Aulisari Siskaningrum, M.Kep. 

A. Konseling HIV/AIDS 

ApakahKonseling?Konseling adalah proses membantu seseorang untuk belajar 

mencari solusi bagi masalah emosi, interpersonal dan pengambilan keputusan, 

membantu klien menolong diri sendiri. konseling dilakukan baik Untuk individu, 

pasangan atau keluarga, membantu individu bertanggung jawab atas hidupnya dengan 

mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak dan realistis, 

menimbang setiap konsekuensi dari perilaku, memberikan informasi yang berfokus 

pada klien : secara spesifik tertuju pada kebutuhan, isu dan seputar klien sebagai 

individu, melalui proses internal, kolaboratif, bertanggung jawab menuju pada suatu 

tujuan. Termasuk juga mengembangkan otonomi dan tanggung jawab diri pribadi 

klien mempertimbangkan situasi interpersonal, sosial / budaya, kesiapan untuk 

berubah, mengajukan pertanyaan, menyediakan informasi, mengulas opsi dan 

mengembangkan rencana tindakan. 

Bukan Konseling Melakukan konseling tidak mudah namun juga tidak sulit 

karena itu seorang yang melakukan kegiatan konseling seharusnya mengerti rambu- 

rambu pelaksanaan konseling agar tidak terjebak pada kegiatan yang bukan konseling 

yakni bersikap mengarahkan, menyarankan, menasehati, ngobrol, menginterogasi, 

membuat pengakuan, mendoakan, memberi harapan. 

Apakah Konseling HIV/AIDS ? Konseling HIV/AIDS bersifat komunikasi 

rahasia antara klien dan petugas kesehatan bertujuan memungkinkan klien 

menghadapi stres dan menentukan pilihan pribadi berkaitan dengan HIV/AIDS. 

Proses konseling termasuk melakukan evaluasi risiko penularan HIV pribadi, 

memberikan fasilitasi perubahan perilaku, dan melakukan evaluasi mekanisme coping 

ketika klien dihadapkan pada hasil tes (+) Konseling pencegahan dan perubahan 

perilaku guna mencegah penularan. Diagnosis HIV mempunyai banyak dampak – 
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psikologik, sosial, fisik dan spiritual HIV merupakan penyakit yang mengancam 

kehidupan 

.Tahap pertama : Dimulai dari membina hubungan baik dan membina 

kepercayaan , dengan menjaga rahasia dan mendiskusikan keterbatasan rahasia, 

melakukan ventilasi permasalahan, mendorong ekspresi perasaan, diutamakan dapat 

menggali masalah, terus mendorong klien menceritakannya. Upayakan dapat 

memperjelas harapan klien dengan mendeskripsikan apa yang konselor dapat lakukan 

dan cara kerja mereka serta memberi pernyataan jelas bahwasanya komitmen konselor 

akan bekerja bersama dengan klie 

Tahap kedua : Mendefinisikan dan pengertian peran, memberikan batasan dan 

kebutuhan untuk mengungkapkan peran dan batasan hubungan konseling, mulai 

dengan memaparkan dan memperjelas tujuan dan kebutuhan klien, menyusun 

prioritas tujuan dan kebutuhan klien, mengambil riwayat rinci – menceritakan hal 

spesifik secara rinci , menggali keyakinan, pengetahuan dan keprihatinan klien 

Tahap ketiga : Proses dukungan konseling lanjutan yakni dengan meneruskan 

ekspresi perasaan / pikiran , mengidentifikasi opsi, mengidentifikasi ketrampilan, 

penyesuaian diri yang telah ada, mengembangkan keterampilan penyesuaian diri lebih 

lanjut, mengevaluasi opsi dan implikasinya, memungkinkan perubahan perilaku, 

mendukung dan menjaga kerjasama dalam masalah klien, monitoring perbaikan 

tujuan yang terindentifikasi , rujukan yang sesuai Tahap empat : Untuk menutup atau 

mengakhiri hubungan konselin . Disarankan kepada klien dapat bertindak sesuai 

rencana klien menata dan menyesuaiakan diri dengan fungsi sehari-hari, bangun 

eksistensi sistem dukungan dan dukungan yang diakses, lalu mengidentifikasi strategi 

untuk memelihara hal yang sudah beruhah baik . Untuk pengungkapan diri harus 

didiskusikan dan direncanakan, atur interval parjanjian diperpanjang, disertai 

pengenalan dan pengaksesan sumber daya dan rujukan yang tersedia, lalu pastikan 

bahwa ketika ia membutuhkan para konselor senantiasa bersedia membantu. Menutup 

atau mengakhiri konseling dengan mengatur penutupan dengan diskusi dan rencana 

selanjutnya, bisa saja dengan membuat perjanjian pertemuan yang makin lama makin 

panjang intervalnya. Senantiasa menyediakan sumber dan rujukan yang telah dikenali 

dan dapat diakses – memastikan klien dapat mengakses konselor jika ia memilih 

untuk kembali ketika membutuhkan 
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Tujuan Konseling HIV/AIDS Konseling HIV/AIDS merupakan proses dengan 3 

(tiga) tujuan umum : 

1. Ddukungan psikologik misalnya dukungan emosi, psikologi sosial, spiritual 

sehingga rasa sejahtera terbangun pada odha dan yang terinfeksi virus lainnya . 

2. Pencegahan penularan HIV/AIDS melalui informasi tentang perilaku berisiko 

(seperti seks tak aman atau penggunaan alat suntik bersama ) dan membantu orang 

untuk membangun ketrampilan pribadi yang penting untuk perubahan perilaku dan 

negosiasi praktek aman. 

3. Memastikan terapi efektif dengan penyelesaian masalah dan isu kepatuhan 

 
 

Cara untuk mencapai tujuan : 

Mengajak klien mengenali perasaannya dan mengungkapkannya , menggali opsi 

dan membantu klien membangun rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi, mendorong perubahan perilaku, memberikan informasi pencegahan, 

terapi dan perawatan HIV/AIDS terkini, memberikan informasi tentang institusi ( 

pemerintah dan non pemerintah ) yang dapat membantu dibidang sosial, ekonomi dan 

budaya , membantu orang untuk kontak 

dengan institusi diatas.Membantu klien mendapatkan dukungan dari system 

jejaring social, kawan dan keluarga membantu klien melakukan penyesuaian dengan 

rasa duka dan kehilangan , melakukan peran advokasi – misal membantu melawan 

diskriminasi, membantu individu mewaspadai hak hukumnya, membantu klien 

memelihara diri sepanjang hidupnya, membantu klien menentukan arti hidupnya. 

Selain isu yang berkaitan langsung dengan HIV/AIDS, klien dapat menyajikan : 

Serangkaian isu tentang keadaan tidak langsung berkaitan dengan HIV kebutuhan 

terapi spesifik misalnya : disfungsi seksual, serangan panik isu terdahulu yang belum 

terselesaikan, misalnya: isu seksual, ketergantungan napza, masalah keluarga dll. 

3. Rangkuman 

Konseling adalah proses membantu seseorang untuk belajar mencari solusi bagi 

masalah emosi, interpersonal dan pengambilan keputusan, membantu klien menolong 

diri sendiri. konseling dilakukan baik Untuk individu, pasangan atau keluarga, 

membantu individu bertanggung jawab atas hidupnya dengan mengembangkan 

kemampuan pengambilan keputusan yang bijak dan realistis, menimbang setiap 

konsekuensi dari perilaku, memberikan informasi yang berfokus pada klien 
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4. Penugasan dan Umpan Balik 

Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya sesuai 

kompetensi yang ada dalam RPS: 

1. Mahasiswa dibagi 5 kelompok (tiap kelompok terdiri atas 7-10 mahasiswa) 

2. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk belajar SOP di laboratorium secara 

bergantian (sesuai jadwal), apabila merasa kurang expert maka diberi kesempatan 

belajar dilaboratorium secara mandiri dengan kontrak terlebih dahulu pada PJ 

Laboratorium 

3. Pelaksanaan ujian komprehensif (+ lab) jadwal menyusul 

 
 

Tujuan Tugas: Mengidentifikasi Menjelaskan tentang Materi terkait 

1.Uraian Tugas: 

a. Obyek garapan: Makalah Ilmiah Judul pada TM yang dimaksud 

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

 Membuat makalah tentang materi terkait pada masing-masing Materi yang 

disebutkan 

 Membuat PPT 

 Presentasi Makalah 

c. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: Makalah Ilmiah pada sistem 

terkait 

d. Metode Penulisan 

Substansi 

Halaman Judul 

Daftar Isi 

Bab 1 Pendahuluan 

(1.1 Latar belakang, 1.2 Tujuan Penulisan) 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

(2.1 Dst…Berisikan Materi terkait) 

Bab 3 Penutup 

(3.1 Kesimpulan, 3.2 Saran) 

Daftar Pustaka 
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F. Kegiatan Belajar 12 

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami prinsip hidup bersama dengan ODHA, family centered 

pada ODHAdan stigma pada ODHA 

2. Uraian Materi 

Prinsip Hidup ODHA 

Dosen: Auliasari Siskaningrum 

A. Pengertian HIV AIDS 

AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau: sindrom) yang timbul 

karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. 

Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat HIV) 

yaitu virus yang memperlemah kekebalan (antibodi) pada tubuh manusia. Orang 

yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun 

mudah terkena tumor. Pengobatan untuk penyakit ini belum ada, hanya saja untuk 

memperlambat laju perkembangan virus ini, tetapi tetap saja penyakit ini tidak 

bisa disembuhkan. 

Penyebaran virus ini diperkirakan oleh para ilmuwan yaitu dari Afrika sub- 

Sahara yang sudah menjadi wabah penyakit yang mendunia serakang. 

Diperkirakan sudah menginfeksi sebanyak 38,6 juta orang di dunia. Jabuari 2006, 

UNAIDS dan WHO, AIDS menjadi penyebab kematian 25 juta orang sejak 

pertama kali diakui pada 5 Juni 1981. 

B. Cara Penularan 

Penularan HIV AIDS dengan kontak langsung dengan kulit bagian dalam 

atau membran mukosa, transfusi darah yang darahnya sudah terinfeksi dengan 

virus HIV, melalui cairan vagina, cairan preseminal, air mani, dan sir susu ibu. 

Penularan dengan berhubungan seks seperti anal,oral, maupun vaginal dengan 

sembarangan dan dengan orang yang sudah terinfeksi langsung dapat mudah 

masuknya virus ke dalam sel tubuh yang menjadi tempat berkembangnya virus 

HIV. Penggunaan jarum suntik yang sudah terkontaminasi dan dipakai secara 

bersama dapat mengakibatkan seseorang yang sehat menjadi terinfeksi HIV. 

Menjalani kehidupan sehari-hari dengan mereka yang menderita penyakit 

itu tidak akan tertular seperti pemakaian alat makan dan minum bersama, 
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bersenggolan, pemakaian fasilitas umum seperti kolam renang, telepon umum, 

berpelukan, lewat gigitan nyamuk maupun keringat juga tidak akan tertular. 

Jika seseorang yang sudah terinfeksi HIV akan banyak gejala yang 

ditimbulkan yaitu infeksi sistemik maupun infeksi oportunistik. Infeksi-infeksi 

tersebut itu berupa: 

1. Demam 

Salah satu tanda-tanda pertama adalah demam ringan, sampai sekitar 39 

derajat C. Demam sering disertai dengan gejala ringan lainnya, seperti 

kelelahan, pembengkakan pada kelenjar getah bening, dan sakit tenggorokan. 

2. Kelelahan 

Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh juga 

dapat menyebabkan lelah dan lesu. Kelelahan dapat menjadi tanda awal dan 

tanda lanjutan dari HIV. 

3. Pegal, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening 

Gejala ini sering menyerupai gejala flu, mononucleosis, infeksi virus 

atau yang lain, bahkan sifilis atau hepatitis. Banyak gejala penyakit yang mirip 

bahkan sama, termasuk nyeri pada persendian dan nyeri otot, serta 

pembengkakan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening merupakan 

bagian dari sistem kekebalan tubuh dan cenderung akan meradang bila ada 

infeksi. Kelenjar getah bening berada di pangkal paha leher ketiak, dan lain- 

lain. 

4. Sakit tenggorokan dan sakit kepala 

"Seperti gejala penyakit lain, sakit tenggorokan, dan sakit kepala sering 

dapat merupakan ARS (dikenal sebagai sindrom retroviral akut) ," kata Dr. 

Horberg. Jika memiliki risiko tinggi HIV, maka melakukan tes HIV adalah ide 

yang baik. Karena HIV paling menular pada tahap awal. 

5. Ruam kulit 

Ruam kulit dapat terjadi lebih awal atau terlambat dalam perkembangan 

HIV/AIDS. 

6. Mual, muntah dan diare 

Sekitar 30 hingga 60 persen dari orang dengan HIV memiliki gejala 

jangka pendek seperti mual, muntah, atau diare pada tahap awal HIV, kata Dr. 

Malvestutto. Gejala tersebut juga  dapat muncul sebagai akibat dari terapi 
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antiretroviral, biasanya sebagai akibat dari infeksi oportunistik. "Diare yang 

tak henti-hentinya dan tidak merespon obat mungkin merupakan indikasi. 

Atau gejala dapat disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak terlihat pada 

orang dengan sistem kekebalan tubuh yang baik," kata Dr. Horberg. 

7. Penurunan berat badan 

"Jika penderita HIV sudah kehilangan berat badan, berarti sistem 

kekebalan tubuh biasanya sedang menurun," kata Dr. Malvestutto. 

8. Batuk kering 

Batuk kering dapat merupakan tanda pertama seseorang terkena infeksi 

HIV. Batuk tersebut dapat berlangsung selama 1 tahun dan terus semakin 

parah. 

9. Pneumonia 

Batuk dan penurunan berat badan juga mungkin pertanda infeksi serius 

yang disebabkan oleh kuman yang tidak akan mengganggu jika sistem 

kekebalan tubuh bekerja dengan baik. "Ada banyak infeksi oportunistik yang 

berbeda dan masing-masing dapat datang dengan waktu yang berbeda," kata 

Dr. Malvestutto. 

10. Keringat malam 

Sekitar setengah dari orang yang terinfeksi HIV akan berkeringat di 

malam hari selama tahap awal infeksi HIV, kata Dr. Malvestutto. Keringat 

malam terjadi bahkan saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. 

11. Perubahan pada kuku 

Tanda lain dari infeksi HIV akhir adalah perubahan kuku, seperti 

membelah, penebalan dan kuku yang melengkung, atau perubahan warna 

(hitam atau coklat berupa garis vertikal maupun horizontal). Seringkali hal 

tersebut disebabkan infeksi jamur, seperti kandida. 

12. Infeksi Jamur 

Infeksi jamur yang umum pada tahap lanjut adalah thrush, infeksi mulut 

yang disebabkan oleh Candida, yang merupakan suatu jenis jamur. "Candida 

merupakan jamur yang sangat umum dan salah satu yang menyebabkan 

infeksi jamur pada wanita. 

13. Kebingungan atau kesulitan berkonsentrasi 
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Masalah kognitif dapat menjadi tanda demensia terkait HIV, yang 

biasanya terjadi lambat dalam perjalanan penyakit. Selain kebingungan dan 

kesulitan berkonsentrasi, demensia terkait AIDS mungkin juga melibatkan 

masalah memori dan masalah perilaku seperti marah atau mudah tersinggung. 

Bahkan mungkin termasuk perubahan motorik seperti, menjadi ceroboh, 

kurangnya koordinasi, dan masalah dengan tugas yang membutuhkan 

keterampilan motorik halus seperti menulis dengan tangan. 

14. Herpes mulut dan herpes kelamin 

Cold sores (herpes mulut) dan herpes kelamin (herpes genital) dapat 

menjadi tanda dari ARS (dikenal sebagai sindrom retroviral akut) dan stadium 

infeksi HIV. Herpes tersebut juga dapat menjadi faktor risiko untuk tertular 

HIV, karena herpes kelamin dapat menyebabkan borok yang memudahkan 

virus HIV masuk ke dalam tubuh selama hubungan seksual. Orang-orang yang 

terinfeksi HIV juga cenderung memiliki risiko tinggi terkena herpes karena 

HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh. 

15. Kesemutan dan kelemahan 

Akhir HIV juga dapat menyebabkan mati rasa dan kesemutan di tangan 

dan kaki. Hal ini disebut neuropati perifer, yang juga terjadi pada orang 

dengan diabetes yang tidak terkontrol. "Hal tersebut menunjukkan kerusakan 

pada saraf," kata Dr. Malvestutto. 

16. Ketidakteraturan menstruasi 

Penyakit HIV tahap lanjut tampaknya dapat meningkatkan risiko 

mengalami ketidakteraturan menstruasi, seperti periode yang lebih sedikit dan 

lebih jarang. Perubahan tersebut mungkin lebih berkaitan dengan penurunan 

berat badan dan kesehatan yang buruk dari wanita dengan tahap akhir infeksi 

HIV. 

Infeksi HIV juga telah dikaitkan dengan usia menopause yang lebih dini, 

yaitu sekitar 47-48 tahun bagi perempuan yang terinfeksi HIV dibandingkan 

dengan perempuan yang tidak terinfeksi sekitar usia 49-51 tahun. 

C. Persepsi Masyarakat Tentang ODHA ( orang dengan HIV AIDS ) 

Dua puluh masyarakat yang mengisi kuisioner menganggap sex education 

yang harus dilaksanakan di sekolah menengah pertama (SMP) itu penting. Supaya 

mereka dapat mengerti di usia dini apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak 
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boleh dilakukan yakni itu adalah pergaulan bebas atau biasa disebut seks bebas. 

Zaman yang semakin modern, pengawasan orang tua terhadap anaknya juga 

semakin sulit, Karena orang tua yang tidak mengerti tentang teknologi terbaru 

yang membuat anak-anaknya semakin bebas dalam berekspresi dan juga 

memungkinkan mereka semakin mudah untuk mengakses media maya yang 

belum boleh dilihat untuk menghindari mereka dari seks bebas. 

Mereka juga merasa tidak malu untuk bersosialisai dengan mereka para 

penderita HIV AIDS. Pelajaran yang bisa diambil dari mereka dengan bahayanya 

pergaulan bebas juga bisa kita dapatkan dengan bergaul bersama mereka. 

Pemberian semangat yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan 

nasihat bahwa itu bukan sebagai nasib, itu sebagai hukuman karena perbuatan 

mereka yang sembrono dan tidak terpuji. Mereka akan dengan senang 

memberikan dan membantu semampu mereka untuk para ODHA. 

Para pengisi kuisioner mengatakan bahwa mereka akan senantiasa bersama- 

sama membantu mencegah terjadinya pergaulan bebas di pergaulan anaknya, 

maupun dalam pergaulan bersama kerabat dan mengingatkan hal yang baik dan 

buruk yang termasuk dengan sebab akibat perbuatan itu. Pemberian pengertian 

dalam hal seks juga akan mereka sampaikan untuk membantu mencegah, selain 

itu mereka juga ingin membantu mendekatkan orang-orang yang mereka sayangi 

kepada Tuhan, agar mereka mengenal siapa itu penciptanya dan siapa yang akan 

menghukum mereka bila mereka melakukan hal yang tidak terpuji itu. 

 
3. Rangkuman 

HIV AIDS adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dapat mematikan, jangan 

sampai anak,kerabat,ataupun saudara yang menjadi korbannya. Prinsip hidup juga 

perlu untuk mengatakan tidak kepada narkoba,seks bebas yang dapat menghancurkan 

masa depan orang-orang yang kita sayangi. Pendidikan seks untuk remaja usia dini 

juga dapat membantu mereka untuk mengenali mereka tentang apa itu seks dan tidak 

“salah jalan”. 

Jadilah masyarakat yang berpikir terbuka, jadilah masyarakat yang peduli terhadap 

sesama dan mau memberikan semangat kepada mereka membutuhkan. Jangan jadi 

pemikir yang tertutup, jauhi penyakitnya jangan menjauhi para penderitanya. 

4. Penugasan dan Umpan Balik 
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Obyek Garapan: 

Resume Pembelajaran masing-masing pertemuan 

Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

 Mahasiswa membuat resume perkuliahan pada saat fasilitator (dosen) memberi 

materi kuliah 

 15 menit sebelum waktu pembelajaran selesai mahasiswa diwajibkan 2 

pertanyaaan multiple Choise 



MODUL PEMBELAJARAN KEPERAWATAN HIV AIDS | KEWASPADAAN 65 

STANDAR 

 

G. Kegiatan Belajar 13-14 

1. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami trend dan issue, perilaku yang 

berisiko tertular/menularkan HIV AIDS 

2. Uraian Materi 

Trend dan Issue HIV AIDS 

Dosen: Auliasari Siskaningrum 

A. Trend Dalam Keperawatan HIV/AIDS Di Indonesia 

Trend Keperawatan Medikal Bedah dan Implikasinya di Indonesia 

Perkembangan trend keperawatan medikal bedah di Indonesia terjadi dalam 

berbagai bidang yang meliputi. 

 Pencegahan     HIV/AIDS     pada     Remaja     dengan     Peer     Group 

Remaja merupakan masa dimana fungsi reproduksinya mulai berkembang, hal 

ini akan berdampak pada perilaku seksualnya. Salah satu perilaku seksual 

yang rentan akan memberikan dampak terjadinya HIV/AIDS yaitu seks bebas. 

Saat ini sedang dikembangkan model ”peer group” sebagai salah satu cara 

dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan remaja akan kesehatan 

reproduksinya dengan harapan suatu kelompok remaja akan dapat 

mempengaruhi kelompok remaja yang lain. Metode ini telah diterapkan pada 

lembaga pendidikan, baik oleh Depkes maupun lembaga swadaya masyarakat. 

Adapun angka kejadian AIDS pada kelompok remaja hingga Juni 2008 adalah 

sebesar 429 orang dan 128 orang remaja mengidap AIDS/IDU. Hal ini akan 

sangat mengancam masa depan bangsa dan negara ini. Diharapkan dengan 

metode Peer Group dapat menurunkan angka kejadian, karena diyakini bahwa 

kelompok remaja ini lebih mudah saling mempengaruhi. 

 One Day Care 

Merupakan sistem pelayanan kesehatan dimana pasien tidak memerlukan 

perawatan lebih dari satu hari. Setelah menjalani operasi pembedahan dan 

perawatan, pasien boleh pulang. Biasanya dilakukan pada kasus minimal. 

Berdasarkan hasil analisis beberapa rumah sakit, di Indonesia didapatkan 

bahwa metode one day care ini dapat mengurangi lama hari perawatan 

sehingga tidak menimbulkan penumpukkan pasien pada rumah sakit tersebut 
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dan dapat mengurangi beban kerja perawat. Hal ini juga dapat berdampak 

pada pasien dimana biaya perawatan dapat ditekan seminimal mungkin. 

B. Isu Etik Dalam Keperawatan HIV/AIDS Di Indonesia 

Telenursing diartikan sebagai pemakaian telekomunikasi untuk 

memberikan informasi dan pelayanan keperawatan jarak-jauh. Aplikasinya saat 

ini, menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas- 

fasilitas kesehatan di dua negara dan memakai peralatan video conference (bagian 

integral dari telemedicine atau telehealth). 

Telenursing membantu pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif 

dalam perawatan, terutama sekali untuk self management pada penyakit kronis. 

Hal itu memungkinkan perawat untuk menyediakan informasi secara akurat dan 

tepat waktu dan memberikan dukungan secara langsung (online). Kesinambungan 

pelayanan ditingkatkan dengan memberi kesempatan kontak yang sering antara 

penyedia pelayanan kesehatan dan pasien dan keluarga-keluarga merek 

Telenursing saat ini semakin berkembang pesat di banyak negara, terkait 

dengan beberapa faktor seperti mahalnya biaya pelayanan kesehatan, banyak 

kasus penyakit kronik dan lansia, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan di 

daerah terpencil, rural, dan daerah yang penyebaran pelayanan kesehatan belum 

merata. Dan keuntungannya, telenursing dapat menjadi jalan keluar kurangnya 

jumlah perawat (terutama di negara maju), mengurangi jarak tempuh, menghemat 

waktu tempuh menuju pelayanan kesehatan, mengurangi jumlah hari rawat dan 

jumlah pasien di RS, serta menghambat infeksi nosokomial. 

C. Komunitas HIV/AIDS Di Indonesia 

KOMUNITAS BERBAGI HIDUP (KBH) adalah komunitas yang terdiri 

atas orang dewasa dengan status ODHA dan anak-anak yang terpapar HIV serta 

orang-orangyang peduli terhadap HIV-AIDS. Upaya keseharian yang dilakukan 

adalah mempersiapkan mental para ODHA dan anak-anak yang terpapar HIV 

untuk menyongsong hari depan mereka.. 

Pada awalnya organisasi ini didirikan oleh para pemuda gereja yang aktif 

dalam kegiatandi Komisi Pemuda PGI Wilayah DKI Jakarta. Di bawah payung 

Komisi Pemuda PGIWilayah DKI Jakarta, KBH mampu merangkul kaum muda 

gereja untuk peduli terhadapkesulitan hidup yang dihadapi para ODHA. Alhasil, 

kepedulian tersebut membawadampak positif di mana para ODHA merasakan 
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sentuhan kasih dari KBH karena KBHmenerima mereka dengan tidak memberi 

stigma dan tidak melakukan diskriminasi.Para ODHA merasa dihargai 

keberadaannya sebagai manusia yang memiliki dejaratyang sama di mata Tuhan. 

Syukurlah, hal itu tidak hanya dirasakan oleh paraODHA yang beragama Kristen, 

tetapi juga mereka yang beragama lain. Di situlahKBH menjadi organisasi yang 

bersifat lintas agama. 

KBH tidak hanya melakukan kegiatan sosialiasi, penyampaian informasi, 

dan edukasi tentang HIV/AIDS, tetapi juga telah menjangkau kegiatannya dengan 

melakukan pendidikandan pendampingan kepada anak-anak yang terpapar HIV 

dan ODHA melalui kegiatan sekolah ceria. Melalui dukungan dan kerjasama 

dengan RPK dan Lentera AnakPelangi dari Unika Atmajaya, Sekolah Ceria dapat 

dijalankan satu kali sebulandi gedung RPK lantai 3. Sekolah Ceria sudah berjalan 

2 tahun lebih sejak 2009hingga 2012, tetapi pada 2011 mengalami kevakuman 

selama 1 tahun karena adarenovasi gedung RPK di lantai 3. 

BANDA ACEH - Dalam sepuluh tahun terakhir sejak 2004 hingga 

Oktober 2014, HIV/AIDS di Aceh mencapai 303 kasus. Dari jumlah tersebut, 94 

penderitanya meninggal dunia. Sedangkan kabupaten/kota tertinggi terjangkitnya 

virus itu adalah Aceh Utara dengan 33 kasus, disusul Aceh Tamiang 32 kasus, 

Bireuen dan Banda Aceh masing-masing 27 kasus, dan Lhokseumawe 23 kasus. 

Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Aceh, dr Ormaia 

Nja’ Oemar MKes mengatakan, HIV/AIDS banyak terjadi akibat penyimpangan 

seksual yang dilakukan lelaki saat bertugas di luar daerah dan kemudian 

ditularkan ke istrinya melalui hubungan seksual. Sehingga, virus itu tidak hanya 

berdampak pada istri tapi juga anak yang sedang dikandung atau disusui. 

 
3. Rangkuman 

Pencegahan      HIV/AIDS       pada       Remaja       dengan       Peer       Group 

Remaja merupakan masa dimana fungsi reproduksinya mulai berkembang, hal ini 

akan berdampak pada perilaku seksualnya. Salah satu perilaku seksual yang rentan 

akan memberikan dampak terjadinya HIV/AIDS yaitu seks bebas. Saat ini sedang 

dikembangkan model ”peer group” sebagai salah satu cara dalam meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksinya dengan harapan 

suatu kelompok remaja akan dapat mempengaruhi kelompok remaja yang lain. 
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4. Penugasan dan Umpan Balik 

Tujuan Tugas: Mengidentifikasi Menjelaskan tentang Materi terkait 

1.Uraian Tugas: 

a. Obyek garapan: Makalah Ilmiah Judul pada TM yang dimaksud 

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

 Membuat makalah tentang materi terkait pada masing-masing Materi yang 

disebutkan 

 Membuat PPT 

 Presentasi Makalah 

c. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: Makalah Ilmiah pada sistem 

terkait 

d. Metode Penulisan 

Substansi 

Halaman Judul 

Daftar Isi 

Bab 1 Pendahuluan 

(1.1 Latar belakang, 1.2 Tujuan Penulisan) 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

(2.1 Dst…Berisikan Materi terkait) 

Bab 3 Penutup 

(3.1 Kesimpulan, 3.2 Saran) 

Daftar Pustaka 



MODUL PEMBELAJARAN KEPERAWATAN HIV AIDS | DAFTAR 69 

PUSTAKA 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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