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Pengantar
HIV dan AIDS pertama kali diidentifikasi pada awal 1980-an. Sejak saat itu, jumlah orang
yang terinfeksi HIV meningkat drastis di seluruh dunia. HIV dan AIDS telah menjadi kondisi
yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah. Namun, setiap hari semakin banyak orang
terinfeksi.
Kita perlu mendapatkan informasi yang benar untuk melindungi diri kita dari virus tersebut.
Dan yang menjadi perhatian kita adalah banyak yang sudah terinfeksi HIV tetapi tidak
mengetahui statusnya sehingga mereka tidak mengakses pengobatan dan dapat berakibat
fatal.
Kuncinya adalah informasi yang benar dan tindakan yang konkrit. Langkah pertama adalah
kenali perilaku sendiri apakah berisiko terkena HIV. Jika merasa berisiko, segeralah lakukan
test untuk membuktikannya. Jika Anda didiagnosa reaktif, artinya Anda segera mencari
pengobatan lanjutan. Jika Anda non-reaktif, teruslah mempertahankan status tersebut
dengan berperilaku yang aman terhadap penularan HIV.
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Ada banyak informasi yang salah tentang HIV dan AIDS. Banyak orang percaya bahwa HIV
tidak ada, kondom tidak berfungsi, bahwa hanya orang-orang tertentu yang berisiko
terinfeksi HIV, bahwa HIV tidak dapat diobati, atau Anda dapat terinfeksi melalui makanan,
air, toilet, pancuran, berkumpul, dan lain sebagainya. Buku kecil ini bertujuan untuk
membantu Anda memahami HIV dan AIDS dengan lebih jelas dengan menjawab beberapa
pertanyaan yang mungkin Anda miliki dan memberi Anda informasi tentang HIV dan AIDS.
Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi penyakit serius yang mematikan, namun
saat ini ada banyak perawatan yang tersedia untuk memastikan hidup yang panjang dan
sehat. HIV dapat diobati dan ada banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kesehatan Anda jika didiagnosis lebih awal. Pengobatan dapat menekan perkembangan
virus. Untuk menjaga pola hidup sehat, disarankan untuk mengkonsumsi vitamin dan nutrisi
yang baik, serta olahraga secara teratur untuk menjaga stamina tubuh agar tetap kuat dan
sehat.
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Apa itu HIV dan AIDS
HIV (Human immunodeficiency Virus)
HIV masuk melalui darah. Pada orang yang terkena HIV, virus dapat ditemukan di darah,
cairan genital (sperma dan cairan vagina) dan air susu ibu. Virus ini menurunkan kekebalan
tubuh penderitanya secara drastis dengan cara menyerang sel CD4 yang seharusnya
melawan penyakit dari sistem kekebalan tubuh. Kondisi ini memungkinkan penyakit, bakteri,
virus, dan infeksi lainnya dengan mudah akan menyerang tubuh anda. Tidak seperti virus
lainnya, HIV tidak bisa hilang sepenuhnya dari tubuh anda.
AIDS
Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi AIDS (Acquired Immune
Deficiency Syndrome). AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV, yang terjadi ketika sistem
kekebalan tubuh rusak parah karena virus dan bisa berakhir kematian bila tidak diobati
dengan segera. AIDS ditandai dengan munculnya penyakit lain, seperti gangguan
pencernaan, pernafasan, sakit kepala, berbagai infeksi lainnya yang muncul seiring dengan
melemahnya sistem kekebalan tubuh Anda.
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Prinsip Penularan HIV
Exit = Adanya jalan keluar bagi virus dari tubuh orang yang terinfeksi, baik melalui
hubungan seksual, transfusi darah, dan lain sebagainya.
Survive = Untuk dapat menularkan HIV, virus tersebut harus mampu bertahan hidup di
luar tubuh.
Sufficient = Jumlah virusnya harus cukup untuk dapat menginfeksi
Enter = Virus harus masuk ke tubuh orang lain melalui aliran darah
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Gejala Awal

Tidak semua
orang
menunjukkan
gejala yang
sama

• Sakit kepala
• Demam
• Kelelahan terus menerus
• Pembengkakan kelenjar getah bening
• Sakit tenggorokan
• Ruam pada kulit
• Nyeri pada otot dan sendi
• Luka pada mulut
• Luka pada organ intim
• Sering berkeringat di malam hari
• Diare
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Tahapan Perkembangan Virus dalam Tubuh
STADIUM:

1-3 bulan atau
bahkan 6 bulan

5-10
tahun

> 1 bulan

1-2
tahun

STADIUM 1: Window Period (1-3 bulan atau bahkan 6 bulan)
HIV sudah masuk ke dalam tubuh hingga terbentuknya antibodi. Pada tahap ini test HIV
belum bisa mendeteksi keberadaan virus. Tahap ini bisa berlangsung antara 2 minggu
sampai 6 bulan.
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STADIUM 2: HIV Positif Asimptomatik
Pada tahap ini HIV mulai berkembang di dalam tubuh dan test HIV sudah bisa mendetekasi
keberadaan virus karena antibodi yang mulai terbentuk. Penderita tampak sehat selama
5-10 tahun, bergantung pada daya tahan tubuh penderita tersebut.
STADIUM 3: HIV Positif dengan Gejala Penyakit > 1 bulan
Pada tahap ini penderita dipastikan positif HIV dengan sistem kekebalan tubuh yang
semakin menurun. Mulai muncul gejala infeksi oportunistis, misalnya pembengkakan
kelenjar limfa atau diare terus-menerus. Umumnya tahap ini berlangsung selama 1 bulan,
bergantung pada daya tahan tubuh penderita.
STADIUM 4: AIDS CD4<200 dalam jangka waktu 1-2 tahun
Sistem kekebalan tubuh semakin turun dan berbagai penyakit lain (infeksi oportunistis)
timbul yang menyebabkan kondisi penderita semakin parah. Pada tahap ini, penderita harus
secepatnya dibawa ke dokter dan menjalani terapi anti-retroviral virus (ARV).
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HIV Tidak Akan Menular Melalui:

Menyentuh dan
berjabat tangan

Berbagi makanan
atau alat makan

Gigitan nyamuk/
serangga

Air mata/
air liur

Kursi toilet
atau tempat mandi

Batuk/Bersin

Berpelukan atau
berciuman

Berenang

Berada dekat,
tinggal, atau kerja
dengan penderita
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Pencegahan

Hindari bertukar pasangan.
Atau, gunakan kondom
untuk seks lebih aman.

Jangan berbagi jarum.
Gunakan alat medis
yang steril.

Jangan menyentuh darah
atau cairan genital orang
lain
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Siapa yang Sebaiknya Melakukan Tes HIV?
Sering melakukan
hubungan seks
berisiko seperti
berganti-ganti
pasangan tanpa
menggunakan
kondom,atau
pekerja seks.
Ibu
hamil di
wilayah
epidemi
HIV dan
AIDS.

Pengguna
NAPZA suntik
atau sering
menggunakan
jarum suntik
(tato atau tindik)
Penderita
TBC,
diabetes,
atau
penyakit
kelamin
lainnya.

Pernah
menerima
donor
darah
atau
organ

Bayi yang lahir
dari ibu yang
terinfeksi HIV
dan bayi yang
tidak diketahui
asal-usulnya
(adopsi).
Warga
Binaan
Permasyarakatan
seperti Napi.
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Deteksi Dini
Untuk mengetahui apakah Anda terinfeksi HIV, Anda
dapat mendeteksi secara dini di rumah dengan alat
bernama ONESTEP HIV TEST yang sudah banyak
tersedia di penjualan online atau apotek-apotek. Alat
tersebut dapat membaca status HIV Anda melalui
sample darah dalam 10 sampai 15 Menit.
Anda bisa melakukan tes darah untuk memeriksa
status HIV Anda melalui dokter atau klinik yang
memiliki laboratorium khusus.
Lakukan tes pertama minimal setelah 3 bulan
setelah melakukan aktivitas berisiko HIV. Tes kedua
dilakukan minimal 3 bulan dari tes yang pertama jika
hasilnya menunjukkan hasil nonreaktif (negatif).
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Jika Hasil Reaktif

Bukan Hukuman Mati Bagi yang Reaktif
terinfeksi HIV
Telah tersedia pengobatan terapi antiretroviral
yang menjanjikan kualitas hidup dan harapan
perpanjangan hidup yang lebih lama serta
mengurangi resiko penularan.

ARV

ARV
*Saat ini, ARV tersedia secara gratis oleh pemerintah
Indonesia. Anda bisa mendapatkannya pada RS atau
puskesmas yang menyediakannya.

Pengobatan atau terapi antiretroviral menekan
penggandaan virus HIV di tubuh manusia,
sehingga mengurangi rusaknya sistem daya
tahan tubuh (immune system) yang menjadi
objek serangan virus HIV. Dengan demikian
pengobatan tersebut memperlambat proses
berkembangnya virus HIV menjadi penyakit
AIDS.
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Jika Hasil Non-Reaktif
Mendapatkan hasil NON REAKTIF dari tes pertama bukan berarti Anda lantas terbebas
dari HIV. Tubuh umumnya akan mulai membentuk antibodi sekitar 2 minggu sampai 6
bulan setelah pertama kali terjangkit virus HIV. Periode ini disebut dengan periode
jendela, yang bisa bertahan hingga 42 hari. Namun, seberapa cepat tubuh membentuk
antibodi bisa berbeda antar satu orang dengan yang lainnya. Ada yang membutuhkan
waktu lebih lama atau bahkan lebih cepat dari tiga bulan.
Maka dari itu, Anda akan direkomendasikan untuk menjalani tes lanjutan berjangka
setiap 3 bulan untuk memastikan diagnosisnya.
Jika hasil akhir tetap NON REAKTIF, hindarilah melakukan perilaku berisiko yang dapat
menyebabkan penularan HIV
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Pusat Dukungan
Konselor HIV
Website

: 0811-804-8033
0811-804-8003
: www.onestep.co.id
Konselor HIV didukung oleh:
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