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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan cepat serta mendunia di 

bidang infromasi dan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir, telah berpengaruh 

terhadap peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran sebelumnya. 

Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang 

memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, serta cara-cara 

kehidupan yang berlaku dalam konteks global dan lokal. Kondisi ini “menuntut” 

individu untuk memiliki kualitas daya saing, daya sesuai, dan kompetensi yang 

tinggi. 

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan kuantitas dan kualitas 

hidup individu, permasalahan yang dihadapi berbagai orang juga semakin 

kompleks. Permasalahan dimaksud sering kali tidak cukup bahkan tidak mampu 

diatasi sendiri. Ia juga tidak terselesaikan dengan tuntas hanya dengan diberi 

pelayanan dalam bentuk informasi dan nasihat. Sesorang memerlukan pelayanan 

yang secara sistematis mampu membantu mengentaskan masalah yang 

dihadapinya sehingga ia mampu mengembangkan dirinya ke arah peningkatan 

kualitas kehidupan efektif sehari-hari. Konseling perorangan merupakan salah 

satu jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh konselor untuk membantu 

seseorang dalam memecahkan  masalah yang dihadapi-nya. 
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Konseling merupakan sistem dan proses bantuan untuk mengentaskan 

masalah yang terbangun dalam suatu hubungan tatap muka antara  dua orang 

individu (klien yang menghadapi masalah dengan konselor yang memiliki 

kualifikasi yangdipersyaratkan). Bantuan dimaksud diarahkan agar klien mampu 

memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu tumbuh kembang ke arah 

yang dipilihnya, sehingga klien mampu mengembangkan dirinya secara efektif. 

Hubungan dalam proses konseling terjadi dalam suasana profesional dengan 

menyediakan kondisi yang kondusif bagi perubahan dan pengembangan diri klien. 

Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh 

seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah 

klien.              

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menyerang 

systemkekebalan tubuh. Perjalanan infeksi HIV di dalam tubuh menyerang sel 

Cluster of Differentiation 4 (CD4) sehingga terjadi penurunan sistem pertahanan 

tubuh. Replikasi virus yang terus menerus mengakibatkan semakin berat 

kerusakan sistem kekebalan tubuh dan semakin rentan terhadap infeksi 

oportunistik (IO) sehingga akan  berakhir dengan kematian (Bruner & Suddarth, 

2002). 

Accuired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan sekumpulan 

gejala yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia, yang 

disebabkan oleh HIV. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV, dimana 

perjalanan HIV akan berlanjut menjadi AIDS membutuhkan waktu sekitar 10 

sampai 13 tahun (Bruner & Suddarth, 2002). 
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Penyebaran HIV/AIDS sangat cepat di dunia, berdasarkan hasil laporan 

epidemi HIV/AIDS, didapatkan dalam tahun 2007 terdapat 27 juta infeksi baru 

dan 2 juta kematian akibat HIV/AIDS. Secara estimasi diperkirakan terdapat 33 

juta orang yang hidup dengan HIV/AIDS didunia (Depkes, 2008). 

Kasus HIV/AIDS di Indonesia terjadi peningkatan setiap tahun. Dua 

dekade terakhir jumlah kasus yang dilaporkan mendekati 22.000 orang. 

Berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan hampir 33% diantaranya termasuk 

HIV positif dan selebihnya sudah memasukitahap AIDS, serta kematian mencapai 

13%. Berdasarkan laporan estimasi pada tahun 2007yang dilakukan UNAIDS 

didapatkan estimasi infeksi HIV di Indonesia sebanyak 270.000orang, hasil ini 

cukup mengejutkan dimana menunjukkan peningkatan estimasi 35% dari tahun 

2006 (Depkes, 2008). 

Jawa Timurmenempati urutan ke 2 sebagai daerah yang memiliki jumlah 

pasien HIV/AIDS yang terus meningkat, hingga saat ini jumlah penderita 

HIV/AIDS sebanyak 28.225 orang. Berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan 

19.249 orang termasuk HIV positif dan 8.976orang sudah memasuki tahap AIDS 

(spriritia.or.id, 2014). 

Permasalahan yang biasa muncul pada pasien HIV/AIDS adalah selain 

masalah fisik juga adanya stigma yaitu reaksi sosial terhadap pasien HIV/AIDS 

yang jelek. Stigma ini muncul karena penyakit ini berkaitan dengan perilaku 

homoseksual dan pemakai narkoba suntik sehingga pasien HIV/AIDS dianggap 

tidak bermoral. Isolasi sosial menjadi permasalahan yang terjadi berikutnya. 

Permasalahan yang begitu kompleks pada pasien HIV/AIDS diiringi dengan 
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kehilangan dukungan sosial seperti kurangnya perhatian keluarga dan 

masyarakat.Reaksi tersebut menjadi pengalaman buruk bagi pasien HIV/AIDS 

dimana disaat dia membutuhkan dukungan tidak ada yang membantunya sehingga 

banyaknya muncul depresi pada pasien HIV/AIDS (Carson, 2000). 

Depresi adalah gangguan alam perasaan yang di tandai oleh kesedihan, 

harga diri rendah,rasa bersalah, putus asa dan perasaan kosong. Depresi juga 

diartikan sebagai suatu bentukkeadaan patah hati atau putus asa yang disertai 

dengan melemahnya kepekaan terhadap timulus tertentu, pengurangan aktivitas 

fisik maupun mental dan kesulitan dalam berpikir. Gangguan depresi juga disertai 

kecemasan, kegelisahan dan keresahan, perasaan bersalah, perasaan menurunnya 

martabat diri atau kecendrungan bunuh diri (Keliat, 1999). 

Depresi pada pasien HIV/AIDS menunjukkan prevelensi yang tinggi dan 

mempengaruhi kondisi sakitnya. Hasil penelitian menunjukkan20-39% pasien 

yang terinfeksi HIV terdiagnosa depresi. Rata-rata kejadian depresi tersebut lebih 

tinggi daripada estimasi pada populasi umum. Faktor yang berkontribusi terhadap 

tingginya depresi pada HIV/AIDS diantaranya dampak HIV terhadap masalah 

fisik, stigma, ketidakmampuan melakukan pekerjaan, isolasi, perubahan body 

image (Depkes 2003). 

Menurut Baby Jim Aditya, seorang konselor HIV/AIDS di Yayasan 

Spritia, bahwa penderita HIV positif yang mendapatkan dukungan sosial yang 

lebih besar, akan mengalami gejala depresi yang lebih ringan, hal terpenting 

dalam penanganan depresi ini adalah penguatan individu di sekeliling penderita 

HIV/AIDS, selain faktor aktif melakukan konseling agar bisa mempertahankan 
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hidup lebih lama dari penyakit yang menggerogoti kekebalan tubuh ini. Seringkali 

terjadi penyangkalan atau penolakan terhadap penderita oleh orang sekeliling 

mereka, ketika sampai di lingkungannya, sering terjadi pengasingan penderita 

sehingga membuat mereka semakin depresi (Spritia, 2006). 

Salah satu manajemen dalam perawatan pasien HIV/AIDS adalah 

melibatkan dukungansosial dalam perawatan yang bertujuan untuk mengurangi 

depresinya. Literatur menyebutkan bahwa interaksi sosial berperan dalam adaptasi 

pasien dengan penyakit kronis. Salah satu dukungan sosial yang dapat diperoleh 

pasien adalah dukungan dari kelompok dukungan sebaya (Rubin, 2000). 

Salah satu negara yang telah menunjukkan penurunan kasus HIV/AIDS 

adalah Philipina. Prevalensi HIV di Philipina masuk dalam kategori penyebaran 

yang rendah dan lambat karena Philipina telah melakukan reformasi hukum 

nasional untuk mengurangi terjadinya diskriminasi dan tersedianya pelayanan 

konseling dan tes sukarela (Remedios, 2010). 

Tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan 

membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) untuk menjalankan 

program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Pemerintah melalui Depkes 

juga menetapkan beberapa Rumah Sakit Rujukan dan beberapa lembaga sosial 

masyarakat untuk Pasien HIV/AIDS di seluruh Indonesia yang telah dipersiapkan 

dengan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung termasuk pelayanan 

konseling HIV/AIDS dan Obat ARV yang diberikan secara gratis sesuai indikasi. 

Hal tersebut diupayakan dalam rangka dukungan pada penderita HIV/AIDS dan 

menurunkan angka penyebaran. 
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Setiap pasien yang datang untuk melakukan tes HIV/AIDS akan diberikan 

konseling.Salah satu tujuan dari konseling tersebut adalah untuk memberikan 

dukungan psikologis untuk mengurangi depresinya. Konseling merupakan proses 

yang membantu seseorang untuk belajar menyelesaikan masalash emosi, 

interpersonal dan pengambilan keputusan (Depkes, 2003). 

Konseling dalam HIV/AIDS dikenal dengan konseling VCT (Voluntary 

Counselling and Tes). Konseling VCT merupakan kegiatan konseling yang 

menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS, 

mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung 

jawab, pengobatan ARV dan memastikan pemecahan berbagai masalah terkait 

dengan HIV/AIDS (Depkes 2010).  

VCT merupakan pintu masuk penting untuk pencegahan dan perawatan 

HIV/AIDS, dimana dalam konseling VCT pasien akan mendapatkan banyak 

informasi penting tentang penyakitnya serta dukungan psikologik yang dapat 

mengurangi efek psikologis dari penyakitnya seperti depresi (Depkes 2003). 

Rumah Sakit DR MOCH SALEH PROBOLINGGO merupakan salah satu 

Rumah Sakit yang mempunyai klinik VCT.Rumah Sakit ini memiliki sarana 

konseling VCT sebagai bentuk kegiatan memberikan motivasi kepada pasien 

HIV/AIDS. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit antara lain 

konseling VCT, advokasi, networking, peningkatankapasitas penguatan ke daerah 

monitoring dan evaluasi.  

Peran VCT secara umum adalah pencegahan dan perawatan HIV/AIDS. 

Peran tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan) dalam melakukan deteksi dini 
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HIV menjadi semakin penting karena banyak orang dengan HIV AIDS (ODHA) 

yang membutuhkan layanan medis dan belum diketahui status HIV-nya. apabila 

seseorang yang datang ke sarana layanan kesehatan menunjukkan adanya gejala 

yang mengarah ke HIV maka tanggung jawab dasar dari petugas kesehatan adalah 

menawarkan konseling dan tes HIV kepada pasien tersebut sebagai bagian dari 

tata lakasana klinis. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1. Bagaimana peran konselor dan problem apa saja yang didapatkan oleh 

konselor dalam menjalankan test Voluntary Conseling and Testing? 

1.2.2 Apa saja yang dihadapi pasien ODHA dalam pra dan pasca test VCT? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1 Mengetahui peran konselor dan problem apa yang didapatkan oleh 

konselor dalam menjalankan test Voluantary Counseling and Testing. 

 

1.4 Manfaat Penilitian  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat dan 

kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan wawasan dalam bidang 

konseling Voluntary Conseling And Testing dalam test Hiv/Aids 
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b. Sebagai acuhan dan bahan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis pada

masa yang akan datang serta menjadi bahan informasi untuk penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan peran konselor Voluntaray Conseling

And Testing dalam test Hiv/Aids.

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada

pembaca mengenai peran konselor Voluntary Conseling and Testing

dalam pasien Hiv/Aids.

b. Sebagai rujukan bagi lembaga kesehatan untuk meningkatan peran

konselor Voluntary Concseling and Testing dalam pasien Hiv/Aids.


