Panduan Kartu Edukas
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A. Metode Edukasi dengan Penyuluhan Daring /Online
Kegiatan edukasi interaktif melalui pertemuan daring.
Kartu edukasi ini bisa digunakan untuk pengantar sesi info dasar HIV/AIDS untuk
memperjelas pemahaman tentang cara pencegahan dan penularan.
Pernyataan dalam kartu dapat dijadikan pooling atau tebak-tebakan dengan
menggunakan slide Mitosa dan Fakta peserta secara interaktif, dan peserta diminta
memberikan penjelasan atas jawaban yang diberikan.
B. Metode Edukasi dengan Media Daring melalui Media Komunikasi di Tempat
Kerja
Setiap tempat kerja pada umumnya memiliki media komunikasi yang yang digunakan
untuk karyawan, misalnya : Screen saver di layar komputer, kuis melalui daring buat
rekan-rekan di kantor
VIII. Perilaku Berisiko terkait HIV dan AIDS dengan Analisis Prinsip ESSE
(KECUPMADU)
Perilaku berisiko adalah perilaku atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya
pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV. Kita dapat terinfeksi HIV dan
AIDS? Kita dapat terinfeksi HIV bila melakukan perilaku berisiko.
Dimana Virus HIV hidup ?


Cairan darah



Cairan Kelamin (laki-laki:cairan

sprema, bukan spermanya)

dan cairan

vagina (bukan sel telurnya)


Air Susu Ibu (ASI)

Perilaku berisiko terinfeksi HIV adalah:
A. Berhubungan Seksual Tanpa Kondom (Viginal, Oral, Anal) dengan adanya
pertukaran cairan kelamin
B. Pertukaran Jarum Suntik Bergantian melalui pertukaran darah yang mengandung
HIV
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C. Proses kehamilan (melalui pertukaran darah via plasenta) dan pertukaran darah saat
proses kelahiran
D. Proses Menyusui Bayi ke Ibu yang hidup dengan HIV melalui air susu ibu.
Prinsip Penularan dengan Analisis ESSE
 E: Exit ( Keluar) : ada cairan yang keluar dari dalam tubuh, dimana cairan
tersebut adalah cairan yang mengandung virus HIV
 S: Survive ( Hidup) Virus tersebut masih hidup. Virus HIV hanya hidup di dalam
tubuh manusia. Virus HIV akan mati bila diluar tubuh manusia. (mis. Cairan
tubuh atau darah kering di luar tubuh manusia, apalagi bila dikenai cairan
pembersih/bleaching)
 S: Sufficient (Cukup) : Jumlah virus yang keluar dari tubuh manusia tersebut
harus Cukup untuk menularkan. Kecukupan jumlah virus menentukan untuk
dapat menularkan. ODHA yang jumlah virusnya sangat sedikit (undetectable)
tidak cukup untuk menularkan. Jumlah viral load pada minggu-minggu pertama
setelah terinfeksi sangat tinggi sehingga resiko menularkan HIV paling tinggi
adalah pada saat itu. Penelitian memberi kesan bhawa hampir 50% infeksi HIV
yang baru tertular dari orang yang dirinya baru saja terinfeksi.
 E: Enter (Masuk) : virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia lagi melalui
perlukaan, pertukaran darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu.
Secara prinsip penularan terjadi bila terjadi pertukaran cairan tubuh yang mengandung
virus HIV. Bila memenuhi 4 prinsip ini, maka virus HIV dapat berpindah ke tubuh
manusia lain (menularkan).
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IX. Penjelasan Mitos dan Fakta
No
1

Pernyataan
Penularan HIV tidak

Jawaban
MITOS

dapat dicegah

Penjelasan
Penularan HIV dapat dicegah. Lihat cara penularan
HIV, yaitu hubungan seksual yang tidak aman (tanpa
kondom), penggunaan jarum suntik bergantian
dengan orang yang terinfeksi HIV, proses persalinan
alami , transfusi darah yang telah terinfeksi HIV.
Kita bisa mencegah terjadinya penularan dengan cara
A- Abstinent/ Puasa seks;
B- Be Faithful/ Setia pada satu pasangan;
C- C: Condom/ Menggunakan kondom;
D- Don’t Use Drugs/Hindari penggunaan jarum
suntik secara bergantian/tidak steril.
E- Equipment/Gunakan Peralatan Steril/
Education/Lakukan Edukasi
Bila kita konsisten mengikuti 5 cara pencegahan
HIV,

kita

dapat

melakukan

PENCEGAHAN

penularan virus HIV.
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Menggunakan jarum

FAKTA

Pada pengguna narkoba suntik cenderung memiliki

suntik bersama-sama dan

kebiasaan

menggunakan

narkoba

secara

tidak steril, dapat

berkelompok. Satu jarum suntik digunakan bersama-

menularkan HIV

sama dengan pengguna lain. Apabila salah satu
diantara pengguna tersebut telah terinfeksi HIV,
maka bila pengguna lain menggunakan jarum yang
sama maka akan dapat terjadi perpindahan darah
yang terinfeksi kepada tubuh pengguna lain yang
semula belum terinfeksi HIV.
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HIV/AIDS hanya

MITOS

HIV/AIDS tidak hanya menyerang pekerja seks,

menyerang pekerja seks,

waria, dan gay. Pada saat awal mula virus HIV

gay, waria

ditemukan memang pada seorang gay, namun dalam
perkembangannya banyak kasus HIV terjadi pula
pada anak-anak bayi, balita yang mereka adalah
mahluk yang belum pernah melakukan hubungan
seksual. Seorang istri yang dipersepsi setia, yang
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No

Pernyataan

Jawaban

Penjelasan
hanya berhubungan seksual dengan suaminya saja,
dapat pula terinfeksi. Dengan demikian orang yang
terinfeksi HIV tidaklah pantas dicap buruk oleh
masyarakat. Siapapun yang terinfeksi HIV adalah
orang-orang seperti kita pula yang ada di sekitar kita.

4

Kita dapat terinfeksi

MITOS

Lihat pada prinsip ESSE (KECUPMADU). Virus

HIV bila berenang

HIV tidak bisa hidup bila di luar suhu tubuh manusia

bersama dengan orang

(di air atau udara). Virus HIV telah mati bila di luar

yang hidup dengan HIV

tubuh. Sehingga tidak bisa menularkan HIV pada saat
berenang dengan orang yang HIV positif.
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Penggunaan alat kerja

FAKTA

Idem dengan diatas.

yang sama dengan orang

Lihat pada prinsip ESSE (KECUPMADU). Virus

yang hidup dengan HIV

HIV tidak bisa hidup bila di luar suhu tubuh manusia

tidak dapat menularkan

(di air/udara). Virus HIV telah mati bila di luar tubuh.

HIV

Sehingga tidak bisa menularkan HIV pada saat
berenang dengan orang yang HIV positif.
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Berpelukan dengan

FAKTA

Virus HIV tidak menularkan melalui keringat.

ODHA tidak bisa

Jumlah virus HIV di keringat tidak emmnuhi prinsip

tertular HIV

CUKUP untuk menularkan. Apabila berpelukan
dengan ODHA dan saling berpelukan

tidak akan

dapat menularkan virus HIV.
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Virus HIV berasal dari

MITOS

Simpanse

Virus HIV hanya berada di manusia, Human, maka
disebut Human Immunodeficiency Virus. Virus yang
ada di simpanse adalah Simian Immunodeficiency
Virus (SIV). Pada awal kasus HIV muncul di Afrika
memang banyak dikaitkan dengan simpanse, namun
dalam perkembangan riset jangka panjang selama 25
tahun, SIV tidak memiliki gejala yang sama seperti
AIDS. Maka, keterkaitan antara SIV dan HIV tidak
terbukti secara studi jangka panjang.
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HIV/AIDS belum bisa
disembuhkan

FAKTA

Selama 40 tahun sejak epidemi HIV dimulai sampai
saat ini, virus HIV belum ditemukan obatnya. Belum
ada obat yang bisa mematikan virus HIV di dalam
tubuh. Hal ini dikarenakan virus tersebut pandai
/mudah sekali bermutasi. Yang baru ditemukan
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No

Pernyataan

Jawaban

Penjelasan
adalah anti retroviral virus, yaitu obat yang dapat
menghambat pengembangbiakan virus.
Pada seseorang yang meminum ARV secara rutin dan
disiplin, obat tersebut dapat membuat virus pada
jumlah yang minimal sehingga virus dalam kondisi
undetectable

(tidak terdeteksi), karena sangat

sedikitnya virus dalam tubuh, saat dites tidak dapat
terdeteksi. Walaupun demikian virus masih ada
dalam tubuh, bila ARV dihentikan maka virus dapat
berkembangbiak lagi jumlahnya.
Virus HIV tidak bisa dimatikan namun kondisi
gejala-gejala yang muncul dalam fase AIDS dapat
dipulihkan dengan meminum ARV sumur hidup
secara rutin dan disiplin.
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HIV/AIDS adalah

MITOS

kutukan Tuhan

Orang terinfeksi HIV adalah orang yang melakukan
perilaku berisiko, bukanlah kutukan. Pada anak bayi
yang ibunya tidak tahu bahwa hidup dengan HIV,
anak yang lahir tidak bisa disebut kutukan tuhan. Ibu
yang hamil dengan HIV bisa jadi tidak tahu bahwa
pasangannya yang melakukan perilaku berisiko
sehingga menularkan ke dirinya. Maka, perlu
bijaksana untuk melihat kasus HIV/AIDS sebagai
kutukan Tuhan. Pemahaman ini masih terjadi karena
minimnya informasi dan pemahaman mengenai cara
penularan dan pencegahan.
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Kita dapat terinfeksi

MITOS

Jumlah Virus HIV tidak memiliki kecukupan di air

HIV bila terkena airmata

mata untuk dapat menularkan. Bila kita terkena air

orang yang hidup

mata orang yang HIV positif kita tidak akan tertular

dengan HIV

HIV.

Mengalami nafsu makan

MITOS

Salah satu ciri tahap AIDS adalah memang nafsu

menurun disertai berat

makan turun drastis, namun bukan berarti semua

badan turun drastis

orang yang nafsu makan turun sudah pasti terinfeksi

sudah pasti terinfeksi

HIV. Penurunan nafsu makan yang drastis dapat

HIV

terjadi karena penyebab lain mis. anoreksia, stress,
dll. Maka penururan nafsu makan drastis tidak dapat
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No

Pernyataan

Jawaban

Penjelasan
dipastikan sebagai terinfeksi HIV.
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Mengkarantina ODHA

MITOS

Mengkarantina ODHA bukan berarti mencegah

cara efektif pencegahan

penularan HIV. Secara prinsip HIV tidak ditularkan

HIV

melalui hubungan sosial. Mengarantina ODHA justru
dapat membuat ODHA merasa terkucilkan, semakin
merasa depresi, dan tidak berguna. Padahal ODHA
masih dapat bekerja. Karantina bukanlah cara yang
efektif untuk mencegah HIV.
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Seorang perempuan

MITOS

Seorang perempuan HIV positif belum tentu 100%

yang hidup dengan HIV

menularkan ke bayinya. Hal ini tergantung dari

pasti menularkan HIV

banyak tidaknya virus HIV di dalam tubuh ibu yang

kepada bayi/anaknya

mengandung. Bila jumlah virus HIV dalam tubuh ibu
banyak memang penularan dapat terjadi via tali
pusar. Menurut penelitian, penularan ibu ke bayi
terjadi sekitar 38 %. Untuk itu, pada ibu yang sedang
hamil dan HIV positif, dia harus meminum ARV dan
mendapat pengawasan dokter sehingga jumlah virus
dapat

berjumlah

minimum,

sehingga

dapat

menurunkan resiko penularan ke bayi via tali pusar
selama proses kehamilan.
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15

Perempuan yang

FAKTA

Tidak ada pembedaan penular dari laki-laki dan

berhubungan seks

perempuan. Potensi risiko penularan dapat terjadi

dengan laki-laki yang

pada laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke

hidup dengan HIV dapat

laki-laki, dimana salah satunya HIV positif dan tidak

tertular HIV dari laki-

menggunakan alat pelindung diri (kondom) secara

laki tersebut

benar.

Tes HIV sebagai syarat

MITOS

Rekomendasi ILO 200 dan Kepmenaker no. 68/2004

dalam proses rekrutmen

melarang skrining tes HIV sebagai penentu diterima

adalah cara jitu agar

atau tidak calon pekerja karena terkait dengan hak

perusahaan bebas dari

kerja.

HIV

Di satu sisi, orang dengan HIV masih dapat sehat dan
produktif (cek masa perjalanan HIV dari HIV ke fase
AIDS, bisa 10-20 tahun)
Tes HIV pada satu waktu, misalnya dalam proses
rekrutmen, tidak dapat menjamin perusahaan untuk
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No

Pernyataan

Jawaban

Penjelasan
bebas dari HIV, karena HIV tidak dapat ditularkan
via udara dan relasi sosial. Kunci yang penting untuk
perusahaan bebas dari HIV adalah memberikan
informasi pencegahan dan penularan dengan tepat
kepada karyawan agar karyawan dapat melindungi
diri dari infeksi HIV dan tidak melakukan perilaku
berisiko yang dapat terinfeksi HIV.
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Seorang HIV positif

MITOS

HIV pun tidak bisa dilihat dari fisik saja. HIV hanya

yang tampak sehat, tidak

bisa diketahui dengan tes HIV. Hubungan seksual

akan menularkan HIV

dengan orang dengan HIV bila tidak menggunakan

nya melalui hubungan

kondom, atau menggunakan kondom tidak tepat,

seksual tanpa kondom

dapat

terjadi pertukaran cairan, sehingga dapat

menularkan HIV, bila salah satu pasangan hidup
dengan HIV. Maka penting untuk berbicara terbuka
dengan pasangan atas status HIV untuk mencegah
penularan pada pasangan dan juga melindungi calon
bayi untuk perencanaan kehamilan. Bila Anda tidak
yakin atas status HIV seseorang, maka gunakanlah
kondom bila anda memutuskan untuk melakukan
hubungan seksual.
17

Laki-laki yang

FAKTA

Tidak ada pembedaan penular dari laki-laki dan

berhubungan seks

perempuan. Potensi risiko penularan dapat terjadi

dengan perempuan yng

pada laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke

hidup dengan HIV dapat

laki-laki yang HIV positif bila tanpa mennggunakan

tertular HIV dari

kondom.

perempuan tersebut
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Berhubungan seks

MITOS

Belum tentu pula orang yang tampak muda dan

dengan laki-laki

tampak bersih bebas dari HIV, karena status HIV pun

/perempuan yang masih

tidak bisa dilihat dari fisik saja. Status HIV hanya

muda dan terlihat bersih

bisa diketahui dengan tes HIV. Hubungan seksual

dan sehat dapat terhindar

dengan orang yang hidup dengan HIV dan bila

dari HIV

hubungan seksual tersebut tidak menggunakan
kondom, atau menggunakan kondom tidak tepat,
tetap saja

berpotensi terjadi pertukaran cairan,

sehingga dapat menularkan. Bersikap terbuka dengan
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No

Pernyataan

Jawaban

Penjelasan
pasangan tentang status HIV akan membuat kita
mengetahui status HIV dan menghindari penularan.
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Kita dapat tertular HIV

MITOS

Pertukaran keringat melalui tempat tidur tidak

bila tidur di kasur yang

menularkan HIV. Tidur di kasur yang sama dengan

sama dengan orang yang

orang dengan HIV positif tidaklah menularkan

hidup dengan HIV

karena HIV tidak dapat menularkan melalui keringat
yang berada di kasur tersebut.
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Kita dapat terinfeksi

MITOS

HIV bila menggunakan

Penggunaan alat makan tidak menularkan HIV,
karena HIV tidak dapat ditularkan melalui air liur.

gelas yang baru saja
digunakan oleh orang
yang hidup dengan HIV
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Berhubungan seks sekali

MITOS

Berhubungan seks walaupun sekali saja dengan orang

saja tanpa kondom

yang baru dikenal dapat berpotensi menularkan

dengan orang yang baru

karena kita tak pernah mengetahui apakah dia adalah

dikenal tidak akan

HIV positif atau tidak. Apalagi, kita juga tidak

terinfeksi HIV

menggunakan kondom saat berhubungan seks. Hal
ini memungkinkan terjadi penularan apabila memang
orang tersebut terinfeksi HIV. Maka, pastikan kenali
pasanganmu dengan baik terutama sejarah perilaku
seksual dengan pembicaraan terbuka dan jujur.
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HIV bisa ditularkan

MITOS

Penggunaan telepon yang digunakan oleh orang yang

melalui penggunaan

HIV positif tidaklah menularkan karena HIV tidak

telepon yang digunakan

dapat menularkan melalui keringat yang melekat di

oleh orang yang hidup

peralatan yang baru saja digunakan oleh ODHA.

dengan HIV
Penggunaan peralatan kerja (komputer, bolpoint,
kertas, meja, dll) yang digunakan oleh orang yang
HIV positif tidaklah menularkan karena HIV tidak
dapat menularkan melalui keringat yang melekat di
peralatan yang digunakan oleh ODHA dapat tertular
HIV
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Terpapar darah dari

MITOS

Tidak pasti/belum tentu.

Ini tergantung dengan

orang dengan HIV pada

bagaiaman penerapan Universal Precaution (Prinsip

penanganan kecelakaan

kehati-hatian
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universal)

yang

menjadi

prinsip

No

Pernyataan

Jawaban

Penjelasan

kerja pasti menularkan

penanganan oleh tenaga medis. Bila korban yang

HIV

mengalami kecelakaan memiliki luka terbuka dan
staf yang membantu menolong tidak mengetahui
status HIV nya

dan tidak menggunakan alat

pelindung yang benar dalam menangani kecelakaan
kerja, dan juga memiliki luka terbuka, maka potensi
penularan dapat terjadi melalui pertukaran darah dari
luka

yang

terbuka.

Maka

pastikan

penolong

kecelakaan kerja menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam menolong korban kecelakaan agar tidak terjadi
penularan bila salah satu korban/penolong HIV.
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Seseorang yang

FAKTA

Berganti-ganti

pasangan

sangat

memungkinkan

berhubungan seks

terinfeksi HIV dikarenakan dengan berganti-ganti

dengan banyak orang

pasangan ini kita tidak tahu apakah pasangan baru

memiliki risiko yang

kita memiliki gejala-gejala IMS ataupun terinfeksi

tinggi tertular HIV

virus HIV. Kita tidak punya cukup kesempatan untuk
mengetahui riwayat seksual semua pasangan seks
kita. Dengan demikian sangat memungkinkan sangat
memungkinkan kita tertular IMS atau HIV dari salah
satu pasangan kita.
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Menggunakan toilet

MITOS

Menggunakan toilet bersama dengan orang yang HIV

bersama dengan orang

positif tidak dapat menularkan HIV karena virus HIV

yang hidup dengan HIV

tidak bisa hidup di luar tubuh manusia, dalam hal ini

dapat tertular HIV

peralatan kamar mandi.

HIV bisa ditularkan

MITOS

Virus Hiv tidak hidup di air liur sehingga tidak

melalui batuk bersin dari

menularkan HIV ketika terpapar orang dengan HIV

orang yang hidup

yang lagi bersin.

dengan HIV
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Kita dapat terinfeksi

MITOS

Virus HIV tidak dapat hidup di luar tubuh manusia,

HIV bila makan kue

termasuk makanan yang seklaipun dibuat oleh ornag

yang dimasak oleh orang

dengan HIV, sehingga tidak dapat menularkan.

yang hidup dengan HIV
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Bayi dapat tertular

FAKTA

Ibu yang baru melahirkan memang disarankan untuk

ketika menyusu dengan

tidak menyusui bayinya. Hal ini dikarenakan air susu

ibu yang hidup dengan

ibu mengandung virus HIV yang dapat menularkan
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No

Pernyataan

Jawaban

HIV

Penjelasan
langsung ke bayi yang disusui baik melalui perlukaan
kecil di mukosa/dinding mulut bayi atau saluran
pencernaan yang masih tipis.

29

Kita dapat terinfeksi

MITOS

Mencium kening/mulut oleh/dan dengan orang yang

HIV bila berciuman

HIV positif tidaklah menularkan karena HIV tidak

dengan orang yang

memiliki jumlah cukup di air liur atau keringat.

hidup dengan HIV

Namun demikian pastikan bahwa mulut kedua belah
pihak bersih dan tak ada luka yang dapat terjadi
pertukaran darah bila salah satunya adalah orang
dengan HIV.
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Nyamuk bisa

MITOS

Virus HIV tidak hidup di dalam tubuh nyamuk (tidak

menularkan HIV pada

memenuhi unsur Hidup)

orang lain setelah

Nyamuk menghisap darah untuk pengembangabiakan

menggigit orang yang

dirinya, buka untuk disemprotkan lagi ke tubuh

hidup dengan HIV

manusia lain. Nyamuk hanya menghisap darah, tidak
menyemprot kembali darah yang telah dihisapnya

12

