
 

 
 

  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai hasil yang sudah di lakukkan oleh 

peneliti sebelumnya namun memiliki persamaan tema. Meneliti dan mengkaji 

skripsi dan pustaka dari penelitian yang sebelumya dilakukan, penulis menemukan 

referensi penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti diantaranya:  

Pertama, Satriani, Nurhayani, Balqi dengan judul Studi mutu Pelayanan 

Voluntary Counseling And testing (VCT). 2013 Mengetahui tentang bagaimana 

gambaran mutu pelayanan VCT di puskesmas Jonggaya Makassar tahun 2012. Hasil 

Penelitian menghasilkan responden menyatakan mutu pelayanan VCT berdasarkan 

kompetensi petugas kesehatan (93%). Sehingga berdasarkan teknis petugas 

hubungan antara pasien, untuk kenyamanan pasien cukup.  

Kedua, Maya Dinama dengan judul “Implementasi Program Layanan (VCT) 

pada HIV/AIDS. 2014 Puskesmas Sumber Pucung Kabupaten Malang. Mengetahui 

implemetasi program layanan (VCT) pada HIV/AIDS di Pukesmas Sumber Pucung 

Kabupaten Malang”. Hasil penelitian Penelitian ini menghasilkan terkait kurangnya 

tersediaan SDM, Sarana yang masih kurang baik dari hasil konseling PraTesting 

tergolong masih kurang baik dan konseling Pasca-testing tergolong kurang baik. 

Serta variable output pada pelayanan dukungan berkelanjutan tergolong kurang 

baik. 

Ketiga, Siti Noor Kamalia dengan judul “Faktor-faktor berhubungan pada 

praktek VCT berhubungan dengan praktik (VCT) pada HIV/AIDS di kelompok laki-

laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) pada tahun 2015”. Mengetahui 

faktorfaktor berhubungan dengan praktek VCT di kalangan ibu rumah tangga (studi 
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kasus resosialisasi Argorejo Kota Semarang). Hasil penelitian Hubungan antara 

tingkat pendidikan, pengetahuan, dan persepsi hambatan dengan praktik. Melainkan 

tidak adanya hubungan antara umur, tingkat pendapatan, persepsi kerentanan, 

keseriusan, manfaat, dan pencetus tindakan dengan praktik. 

Keempat, Anita, Maghfirah dengan judul Pengaruh VCT HIV/AIDS terhadap 

perubahan sikap seksual pada kalangan TRANSGENDER pada tahun 2016 di Banda 

Aceh.  Mengetahui pengaruh Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV/AIDS 

terhadap perubahan sikap seksual pada kalangan Transgender (Waria) di Banda 

Aceh. Hasil penelitian pre-test sikap pada kelompok yang melakukan VCT di 

peroleh nilai ratarata47,2 dan nilai PostTest 52,3. Nilai perbedaan sikap pada 

kelompok yang melakukkan VCT adalah sebesar 4,1 dan kelompok control nilai 

yang signifikan dengan nilai p sebesar 0,03.   

Kelima, Ria Anggraini dengan judul “Pengaruh Penyuluhan tentang HIV/AIDS 

terhadap minat melakukkan VCT pada remaja. 2017”. Tujuan penelitian ini 

diketahui pengaruh penyuluhan tentang HIV/AIDS terhadap minat melakukkan 

VCT pada Remaja di SMA Ma’arif Kota Yogyakarta. Hasil penelitian Bahwa 

adanya pengaruh penyuluhan tentang HIV/AIDS terhadap minat melakukkan VCT 

pada remaja di SMA Ma’arif Kota Yogyakarta. kesadaran siswa sendiri untuk 

datang dan perlu melakukkan tes VCT.  

Berdasarkan peneliti terdahulu di atas merupakan data penelitian terdahulu 

terdapat perbandingan dari setiap penelitian terdahulu baik dari segi judul, tujuan 

dan hasil dari penelitian. Perbandinganya jika penelitian terdahulu lebih pada 

metode layanan VCT apakah sudah sesuai dengan standart yang ada, serta pengaruh 

layanan VCT bagi ODHA apakah akan memberikan dampak yang berbeda. 

Mengulas terkait faktor adanya pengaruh praktik VCT bagi Ibu rumah tangga, ada 
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juga yang membahas mengenai pengaruh adanya penyuluhan HIV agar minat siswa 

tersebut dapat melakukkan tes HIV di VCT, yang menjadi perbedaan dari judul-

judul terdahulu peneliti lebih kepada bagaimana pra dan pasca tes VCT dalam 

menangani problem psikososial pada penderita HIV/AIDS apakah akan 

memberikan impact yang besar pra dan pasca tes layanan VCT terkhusus di Poli 

VCT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Metode yang peneliti gunakan yaitu 

menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih kepada 

analisis masalah penelitian yang terfokus pada fakta di tempat Research. Penelitian 

ini nanti lebih pada metode konseling induvidu pada klien, serta apakah dalam 

layannan VCT kan memberikan dampak yang besar baik dalm fisik, psikologis, 

sosial, maupun ekonomi dari stigma maupun diskriminasi penderita HIV/AIDS. 

Menggunakan analisis model interaktif berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



  

 

B. Kajian Konsep  

1. Konsep Human Immunodeficiency Virus /Acquired Immunodeficiency 

syndrome (HIV/AIDS) 

a. Definisi Human Immunodeficiency Virus /Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (HIV/AIDS) 

Definisi dari HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, 

virus yang dapat mengakibatkan AIDS. Asal dari kata HIV H yang berarti 

manusia, I: Immunodefisiensi, V: virus HIV memecah pertahanan tubuh 

melawan infeksi dan penyakit, sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi 

sel darah putih tertentu, itu yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh 

melemah. Ketika sistem kekebalan tubuh menjadi lemah atau terganggu, tubuh 

kehilangan perlindungan terhadap penyakit.  

AIDS atau kepanjangan dari Aquired immunodeficiency syndrome, atau 

sindrom defisiensi imun yang dapat dan merujuk pada tahap infeksi HIV yang 

paling lanjut. 

A: AIDS, diperoleh (tidak di wariskan) untuk membedakan dari kondisi 

genetic atau bawaan yang menyebabkan disfungsi imun 

I: Immuno, sebab terjadinya mnyerang sistem kekebalan tubuh dan 

meningkatkan kerentanan terhadap infeksi  

D: Deficiency, kekurangan sel darah putih tertentu dalam sistem kekebalan 

tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. 

S: Syndrom, yaitu sekelompok gejala atau penyakit yang diakibatkan oleh 

infeksi HIV. Perbedaan antara HIV, infeksi HIV, dan AIDS HIV adalah virus 

yang menyebabkan infeksi. Orang yang terinfeksi HIV mungkin tidak 
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memiliki tanda-tanda penyakit tetapi masih dapat menginfeksi orang lain. 

Kebanyakan orang yang terinfeksi HIV akan mengembangkan AIDS setelah 

periode tertentu, yang mungkin beberapa bulan hingga lebih dari 15 tahun. 

AIDS adalah sekelompok penyakit serius dan infeksi oportunistik yang 

berkembang setelah terinfeksi HIV untuk jangka wangku yang lama. 

Diagnosis AIDS didasarkan pada kriteria spesifik dan hasil tes laboratorium.  

b. Gejala pada Human Immunodeficiency Virus /Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (HIVAIDS) 

Virus HIV/AIDS yang telah terinfeksi pada tubuh pasien atau penderita 

akan mengalami suatu gejal-gejala khusus sesuai dengan besar virus ataupun 

sisitem kekebalan tubuh pada pasien. Gejala pada virus HIV/AIDS dapat di 

bagi menjadi dua gejala jenis yaitu minor dan mayor berdasarkan Komisi 

penanggulangan AIDS (KPA) Nasional: 

1) Gejala Mayor yang dapat di timbulkan pada penderita HIV/AIDS 

berdasarkan KPA Nasional sebagai berikut: 

a) Terjadinya penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu yang 

singkat. 

b) Mengalami diare yang berkepanjangan dalam kurun waktu selama satu 

bulan. 

c) Penderita mengalami demam berkepanjangan dengan kurun waktu 

selama satu bulan. 

2) Gejala Minor yang dapat di timbulak pada penderita HIV/AIDS 

berdasarkan KPA Nasional sebagai berikut:    

a.) Mengalami batuk dengan waktu kurang lebih satu bulan. 

b.) Terjadinya iritasi pada kulit atau kelaianan pada kulit. 
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c.) Terjadinya infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan penderita. 

d.) Terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh bagian 

tubuh seperti di bawah telinga, lengan tangan, ketiak, dan juga lipatan 

paha. 

a. Cara Penularan Human Immunodeficiency Virus /Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (HIVAIDS). 

Penularan virus HIV tidak sembarangan atau mudah di tularkan ke 

orang yang lain, sebabnya virus ini hanya dapat menyebar melalui adanya 

suatu cairan yang di hasilkan oleh penderita seperti pada darah positif 

HIV/AIDS, jarum suntik, air susu ibu. Penderita virus HIV/AIDS 

membutuhkan suatu cairan tubuh manusia untuk bisa hidup untuk dapat 

berproduksi. Berikut penjelasan terkait cara penluran HIV sebagai berikut: 

1) Kontak langsung dengan terindikasi pada darah HIV 

a) Jarum Suntik  

Darah pada penderita HIV bisa menular melalui jarum suntik ataupun 

adanya transfuse darah karena berpotensi tercemar memiliki resiko 

sampai >905, di temukan 3-5 % total kasus yang di temukan di dunia. 

Jarum suntik yang tidak steril tersebut juga memberikan resiko 

bersama dengan penggunaan pada pengguna narkotik. 

b) Air susu Ibu (ASI) 

Penularan ini kemungkinan di sebabkan oleh ibu yang sedang 

menyusui, terutama bagi ibu yang menderita positif HIV/AIDS. Dapat 

di tularkan juga pada saat melahirkan melalui vagina bagi ibu positif 

HIV/AIDS. Kemungkinan besar terjadinya penularan ibu ke bayi 

(mother-to-child transmission) berkisar anatara 30%. 
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2. Problem Psikososial Pada Penderita HIV/AIDS  

Masalah psikososial merupakan masalah yang banyak terjadi di masyarakat. 

Menurut (Yeni, 2011:156) psikososial adalah suatu kemampuan tiap diri individu 

untuk berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Menurut (Chaplin, 

2011:176) psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang 

mencangkup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial berarti 

menyinggung relasi sosial yang mencangkup faktor-faktor psikologi. Definisi 

tersebut diatas terkait masalah psikososial adalah masalah kejiwaan dan 

sosialnya.  

Banyak masalah-masalah psikososial yang di hadapi oleh masyarakat 

terkhusus pada penderita ODHA. Timbul beberapa faktor yang akan memberikan 

dampak pada ODHA yaitu Stigma dan diskriminasi, ketakutan akan rasa sakit 

dan kematian menimbulkan tekanan psikologis berupa guncangan, penolakan, 

rasa bersalah, marah, ketakutan, keputusasaan, yang disertai dengan prasangka 

buruk. Mereka malu, merasa dikucilkan, diabaikan, ditolak, diremehkan, serta 

kurang mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya. Mereka cemas dan 

belum siap menerima keadaannya, beberapa mengalami depresi bahkan 

kecenderungan untuk bunuh diri Penderita HIV/AIDS akan mengalami ganguan 

kejiwaan setelah mendapat vonis dari Dokter baik positif maupun negatif hasil 

dari keduanya akan sangat memberi pengaruh bagi kehidupan penderita 

HIV/AIDS. Kebanyakan penderita akan mengalami gangguan-gangguan pada 

induvidu maupun lingkunganya sehingga akan memberikan dampak baik dalam 

bentuk fisik/biologis, psikologis, dampak sosial, dan dampak dalam aspek 

ekonomi, berikut dampak yang di timbulkan dalam problem psikososial bagi 

penderita HIV/AIDS sebagai berikut: 
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a.) Dampak Psikologis 

Pasien Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) biasanya mengalami suatu 

kondisi yang menjadikan penderita mengalami stigma bahwa hidupnya tidak 

akan bertahan dengan waktu yang akan lama. Pada pasien yang terindikasi 

terinfeksi pada virus HIV, seringkali dapat di temui penderita akan 

mengalami gangguan secara psikososial. Bagi ODHA adapun masalah yang 

akan di hadapi pada psikososial pasien yaitu masalah secara fisik, masalah 

secara psikologis, maupun secara sosial dan spiritual. Masalah psikologis 

yang dapat di timbulkan adalah stress, Depresi, kurang percaya diri, 

paranoid/takut melihat orang, dan sering timbul rasa kecemasan yang amat 

berlebih. keinginan untuk bunuh diri, hilangnya pesimis karena telah putus 

obat. 

b.) Dampak Sosial  

Dampak sosial juga memberikan masalah sosial yang dianggap sebagai 

fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat sebagai bentuk ancaman 

terhadap nilai-nilai dan kepentingan yang dominan dalam masyarakat. Salah 

satu faktor sosial mempengaruhi epidemi HIV/AIDS karena bahwa HIV di 

tularkan melalui hubungan seksual dan jaringan injeksi obat, yang secara 

fundamental. Fenomena sosial, norma sosial tentang kesesuaian pilihan, 

umlah dan waktu mitra, dan tentang perilaku dengan mitar tersebut sehingga 

mmebentuk jaringan yang penting seperti terjadinya hubungan seksual, 

pekerja seks komersial, penyalahgunaan narkoba yang adapat menularkan 

virus secara udah melalui pasangan. Adapun selain penyakit yang menyertai 

bagi ODHA akan mengalami suatu masalah dalam keberlangsungan 

hidupnya yang di hadapi akan mengalami penyakit lebih berat di hadapi oleh 

21 



 

ODHA. Penderita HIV/AIDS seringkali mengalami suatu depresi, stress, 

merasa tertekan dan merasa tidak berguna bagi dirinya maupun orang di 

sekitar.  

c.) Dampak Ekonomi 

Masalah yang di derita oleh ODHA kerap kali menjadikan beberapa 

faktor pada hidup penderita mengalami disfungsi salah satunya pada faktor 

ekonomi. Bagi ODHA yang harus mengikuti rangkaian kegiatan rawat jalan 

mengakibatkan klien harus menyisihkan uangnya untuk pembelian obat dan 

rawat jalan pasien. Dampak ini di mulai dari tingkat individu, keluarga, 

masyarakat dan akhirnya pada negara bahkan dunia. Berikut dampak 

ekonomi dibagi menjadi dua sebagai berikut: 

1.) Dampak secara langsung 

Polemik pada HIV/AIDS yang mengharuskan untuk mengeluarkan 

biaya yang besar, pada pasien ODHA atau pihak Rumah Sakit. Penyebab 

ini di dikarenakan belum di temukanya obat penyembuh HIV/AIDS, 

sehingga menjadikan ODHA atau keluarga pasien harus menanggung 

biaya perawatan untuk memperpanjang usia ODHA. Dana yang di 

perlukan maupun di keluarkan yang semakin lama semakin besar 

membuat pasien mengalami penurunan ekonomi yang dapat menguras 

biaya kehidupan ataupun tabungan. Hal ini yang mengakibatkan anggota 

keluarga lainya sudah tidak bisa membantu, sehingga ODHA dapat 

mengalmi kesulitan pendapatan. 

2.) Dampak secara tidak langsung   

       Penyakit HIV/AIDS bagi penderita dapat mengakibatkan 

terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kehidupan pasien. 
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Mengkibatkan dengan merusak jumlah penduduk yang memiliki 

kemampuan untuk meproduksi atau terbentuknya (Human Capital) 

yang efisien. Penderita ODHA tidak hanya tidak bisa bekerja, akan 

tetapi juga membutuhkan fasilitas penunjang kesehatan yang memadai. 

Faktor ini sehingga dapat membuat semakin tinggi tingkat kematian 

(mortalitas) di suatu daerah tersebut maka mengakibatkan menurunnya 

tenaga kerja dan orang-orang yang memiliki kemapuan atau skill.  

 Terjadinya tenaga kerja yang menurun ini sangat mendominasi pada 

kalangan anak muda, dengan bekal pengetahuan dan juga pengalaman 

kerja yang lebih rendah sehingga mengakibatkan terjadinya 

produktivitas yang menurun. Kondisi ini dapat memperparah dengan 

meningkatnya cuti pekerja yang dilakukkan untuk menjenguk atau 

dilakukkan untuk kepentingan anggota keluarga yang sakit atau bahkan 

tenaga kerja tersebut cuti karena sakit juga akan mempengaruhi 

produktifitas. Tingkat kematian yang meningkat juga akan melemahkan 

mekanisme produksi dan investasi sumber daya manusia (Human 

Capital) pada masyarakat, karena hilangnya pendapatan dan 

meninggalnya para orang tua.   

3. Konsep Voluntary Counselling And Testing (VCT)  

a. Definisi Voluntary Counseling And Testing (VCT) 

VCT adalah intervensi HIV yang mencangkup konseling sebelum dan 

sesudah tes sukarela dan tes HIV sukarela. Orang-orang, atas kehendak 

bebasnya sendiri memilih VCT, dan itu memberi mereka kesempatan untuk 

secara rahasia mengeksplorasi dan memahami risiko HIV mereka dan 

mempelajari hasil tes HIV mereka.  

23 



 

   VCT adalah singkatan dari:  

❖ sukarela (tanpa paksaan), seseorang memutuskan untuk mengambil 

konseling tes HIV. 

❖ Tentang penilaian resiko, pengurangan resiko dukungan emosional  

❖ Pengujian rujukan dilakukkan dengan menggunakan protocol 

pengujian HIV yang di setujui.  

Berikut komponen utama VCT adalah sebagai berikut: 

1. Konseling.     

2. Tes laboratorium. 

3. Sistem informasi managemen. 

4. Tautan ke layanan perawatan dan dukungan.  

5. IEC untuk mengatasi manfaat, ketersediaan, akses ke VCT dan cara 

menangani stigma.  

b. Konseling pada Voluntary Counselling And Testing (VCT)  

1.) Definisi Konseling Voluntary Counseling And Testing VCT  

Konseling dan Testing (Counselling and Testing) adalah konseling 

dan testing HIV/AIDS sukarela, suatu prosedur diskusi pembelajaran 

antara konselor dank lien untuk untuk memahami HIV/AIDS beserta 

resiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang 

disekitarnya. Tujuan utamanya adalah perubahan perilaku kearah perilaku 

lebih sehat dan lebih aman. 

Konseling dalam VCT merupakan jalinan komunikasi yang bersifat 

rahasia antara klien dan konselor yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan menghadapi stress atau depresi serta mengambil keputusan 

berkaitan dengan HIV. Proses konseling termasuk evaluasi resiko personal 
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terhadap penularan HIV, fasilitas guna melakukkan pencegahan perilaku 

dan evaluasi penyesuaian diri ketika klien menghadapi hasil tes positif. 

Konseling dalam VCT adalah kegiatan konseling yang menyediakan 

dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS, mencegah 

penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku yang 

bertanggungjawab, pengobatan ARV dan memastikan pemecahan 

berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS. 

Peran konseling dan testing sukarela adalah:  

a) Memfasilitasi perubahan perilaku. 

b) Penerimaan sero-status, coping & perawatan diri. 

c) Memfasilitasi intervensi penularan HIV dari ibu ke anak. 

d) Manajemen dini infeksi oportunistik, infeksi menular seksual, dan 

introduksi ARV. 

e) Terapi, pencegahan, dan perawatan reproduksi. 

f) Rujukan dukungan sosial dan sebaya. 

g) Normalisasi HIV/AIDS di masyarakat. 

h) Perencanaan masa depan termasuk didalamnya perawatan anak 

yang tertular HIV dari orang tuanya. 

2.) Tujuan Konseling HIV/AIDS  

Melakukan Tes HIV menginformasikan tentang cara bagaiman 

terinfeksi HIV, virus penyebab AIDS. Tes ini mencari antibodi terhadap 

HIV. Antibodi adalah protein yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh 

untuk menyerang kuman tertentu. Antibodi terhadap semua kuman bebeda. 

Jadi bila ditemukan antibodi terhadap HIV dalam darah kita, artinya kita 

terinfeksi HIV. Antibodi terhadap HIV pada tubuh kita dibutuhkan waktu 
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tiga minggu hingga tiga bulan untuk membentuk antibodi tersebut. Selama 

masa jendela ini tes kita tidak akan menunjukan hasil positif walaupun kita 

terinfeksi. Konseling HIV/AIDS merupakan proses dengan tiga tujuan 

umum yaitu:  

a) Menyediakan dukungan psikologik, misalnya dukungan yang 

berkaitan dengan kesejahteraan emosi, psikologik, sosial dan 

spiritual sesesorang yang mengidap virus HIV atau virus lainya.  

b) Pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi tentang 

perilaku beresiko (seperti seks aman atau penggunaan jarum suntik 

bersama) dan membantu orang dalam mengembangkan 

keterampilan pribadi yang diperlukan untuk perubahan perilaku dan 

negosiasi praktik lebih aman. 

c) Memastikan efektivitas rujukan kesehatan, terapi, dan perawatan 

melalui pemecahan masalah kepatuhan berobat (Sumber KPAN, 

2014:66). 

3.)  Prinsip Voluntary Counselling And Testing (VCT) 

Voluntary Counselling And Testing (VCT) dilakukkan secara 

professional dan tetap guna  untuk mendapatkan intervensi secara efektif 

untuk memungkinkan pasien, dengan bantuan konselor yang  terlatih, untuk 

dapat  menggali dan memahami diri akan risiko pada infeksi HIV, untuk 

mendapatkan informasi tentang  HIV dan AIDS, perlu adanya untuk 

mempelajari status diri klien, mengetahui  tanggung jawab agar dapat 

menurunkan perilaku beresiko dan untuk  mencegah terjadinya  penularan 

infeksi kepada orang lain agar  mempertahankan dan meningkatkan perilaku 

dan hidup sehat. VCT merupakan salah satu kegiatan konseling yang bersifat 
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sukarela dan rahasia, yang dilaksankan pada saat sebelum dan sesudah tes 

darah untuk HIV di Laboratorium. 

VCT juga sapat dilakukan setelah pasien terlebih dahulu memahami 

dan menandatangani informed consent atau disebut surat persetujuan 

setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan benar dengan terkait. 

VCT merupakan hal penting karena dapat di sebutkan sebagai berikut:  

a) Merupakan awal masuk atau penghubung ke seluruh layanan 

HIV/AIDS.  

b) Dapat menawarkan suatu keuntungan, termasuk untuk hasil tesnya 

positif maupun negatif, dengan fokus pada pemberian dukungan atas 

penyakit yang diderita pasien.  

c) Memberikan kebutuhan klien seperti perubahan perilaku, adanya 

dukungan mental, dukungan untuk terapi ARV, adanya pemahaman 

faktual dan terkini tentang HIV/AIDS. 

d) Mengurangi adanya stigma dari masyarakat di lingkungan ODHA. 

e) Adanya pemberian pendekatan secara menyeluruh yaitu kesehatan 

fisik dan mental pada ODHA. Memudahkan untuk adanya akses ke 

berberapa layanan yang dibutuhkan ODHA baik kesehatan maupun 

psikososialnya.  

VCT merupakan layanan secara sukarela untuk melakukkan tes 

darah HIV yang di dahului dengan konseling, namun utamanya 

diperuntukkan untuk orang-orang yang telah terinfeksi HIV/AIDS, 

serta keluarganya atau semua orang yang mencari pertolongan. Bagi 

klien ODHA karena merasa telah melakukan tindakan yang berisiko di 

masa lalu dan merencanakan perubahan di masa depannya, dan mereka 
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yang tidak mau mencari pertolongan yang akan mengakibtkan resiko 

yang tinggi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam 

pelayanan VCT, yakni VCT harus dilakukan dengan:  

 

a) Dilaksanakan secara sukarela, tanpa adanya paksaan,  

b)  Kerahasiaan pasien terjamin: melalui proses dan hasil tes 

secara rahasia dalam arti hanya diketahui dokter/konselor dan 

klien,  

c)  Melakukan tes konseling,  

d) Tes VCT harus di awali dengan konseling atau dilakukan 

secara tertutup, dan  

e) Harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pasien dalam 

bentuk penandatanganan Lembar Persetujuan (informed 

consent) (KPAN, 2014:68-70).   

4. Model Voluntary Counselling and Testing (VCT)  

Pelaksanaan Voluntary Counselling And Testing dalam 

pelaksanaanya dilaksanakan melalui dua model di Poliklinik. Berikut 

ada dua model layanan poli VCT terdiri atas: 

a) Layanan mandiri 

Layanan mandiri yaitu menawarkan VCT jauh dari layanan 

fasilitas kesehatan. Biasanya dikelola oleh LSM lokal atau 

interlokal, dan menjadikan VCT dan kewaspadaan publik menjadi 

tulang punggungnya. 

b) Layanan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. 
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Layanan ini termasuk dalam pelayanan kesehatan yang telah 

ada misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Konseling di 

lakukkan oleh konselor terlatih atau staf puskesmas yang telah 

mendapatkan pelatihan konseling HIV/AIDS. Keuntungan layanan 

ini biaya rendah, mudah di tingkatkan, stigma lebih kecil, ada 

hubunganya dengan intervensi medik, akses untuk perempuan/ dan 

kalangan muda. Pada pusat konseling dan testing HIV sukarela 

telah mengintegrasi pada sarana kesehatan lainnya, yang artinya 

adanya tempat dan menjadi bagian dari layanan kesehatan yang 

telah ada. Sarana kesehatan dan sarana kesehatan lainnya harus 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

untuk melakukkan rawat jalan di poli VCT, yang memberikan 

layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan pada 

HIV/AIDS.   

c) Mobile VCT (Home visit) 

layanan konseling dan testing HIV/AIDS sukarela model 

penjangkauan dan keliling atau home visit di lakukkan oleh petugas 

kesehatana. di Poli VCT Cendana yang akan turun langsung yaitu 

manager kasus dan pendamping klien untuk memberikan layanan 

kesehatan dan juga layanan dukungan lainnya. Layanan ini di 

lakukkan di rumah karena pasien yang tidak bisa rutin datang ke 

poli maupun karena kondisi tubuh pasien yang tidak 

memungkinkan untuk cek up secara rutin di Poli VCT.   
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5. Jenis pelayanan Voluntary Counseling Testing (VCT) 

Pelayanan konseling HIV/AIDS tidak hanya menyediakan konseling 

pra-pasca test. Tetapi ada beberapa menyediakan konseling berkelanjutan 

yang di butuhkan ODHA. Secara rinci jenis pelayanan konseling AIDS 

sebagai berikut: 

a) Konseling untuk pencegahan terjadinya HIV/AIDS 

Konseling ini di berikan kepada orang atau kelompok yang di 

anggap belum terinfeksi HIV agar dia dapat menentukan pilihan 

tentang gaya hidup dan tanggung jawabnya. Apabila seseorang 

menentukan untuk pilihan hidup dan tanggung jawabnya.  

b) Konseling pra-pasca tes 

Konseling pra-tes HIV menyiapkan diri pasien untuk pemeriksaan 

darah HIV dan memfasilitasi tentang cara menyesuaikan diri dengan 

status HIV. Dalam konseling ini didiskusikan juga soal seksualitas. 

Hubungan relasi, perilaku seksual dan suntikan beresiko, dan 

membantu klien melindungi diri dari infeksi. Konseling dimaksud juga 

untuk meluruskan pemahaman yang salah tentang AIDS dan mitosnya. 

Sedangkan konseling pasca-tes membantu mereka untuk hasil positif 

agar dapat mengetahui dan menghindarkan HIV kepada orang lain. 

Untuk yang mendapat hasil negatif bermanfaat untuk membantu 

tentang berbagai cara mencegah infeksi di masa mendatang.    

c) Konseling keluarga 

Konseling ini dibutuhkan untuk mengkomunikasikan status klien 

terhadap keluarga. konseling keluarga adalah upaya bantuan yang di 

berikan kepada induvidu anggota keluarga melalui sistem keluarga 
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agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat 

diatasi atas dasar kemauan membantu darismeua anggota keluarga 

berdasarkan kerelaan dan kecintan terhadap keluarga. 

d) Konseling berkelanjutan 

Konseling yang dapat di gunakan untuk memahami perjalanan 

penyakitnya dan isu psikososial yang dialami pada perjalanan lanjut 

penyakit, intervensi isu psikososial sangat di butuhkan klien untuk 

membangun jejaring dukungan, mengembangkan otonomi diri. 

e) Konseling kepatuhan berobat 

Pasien yang telah mendapat hasil tes positif secara otomatis harus 

mengkonsumsi antiretroviral (ARV) selama hidupnya untuk menekan 

virus. Konseling kepatuhan obat sangat di butuhkan untuk 

menumbuhkan komitmen berobat dan memecahkan masalah selama 

menjalani terapi, kepatuhan berobat adalah kemampuan klien untuk 

melakukkan pengobatan sesuai petunjuk medik (dosis, waktu dan cara 

pemebrian yang tepat)   

6. Langkah-Langkah Voluntary Counselling And Testing  

a) Pre-test Counselling/ Konseling Pra-Tes 

Layanan Pra tes konseling merupaka kegiatan dalam 

memberikan diskusi antara klien dan konselor yang bertujuan untuk 

menyiapkan klien untuk testing. Memberikan pengetahuan dan 

informasi tentang HIV/AIDS pada klien. Pemberian isu diskusi yang 

disampaikan adalah mengklarifikasi pengetahuan klien tentang 

HIV/AIDS, menyampaikan prosedur tes dan pengelolaan diri setelah 

menerima hasil tes, menyiapkan klien menghadapi hari yang akan 
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datang, membantu klien untuk memutuskan akan melanjutkan tes atau 

tidak, mempersiakan informed Consent dan konseling seks yang 

aman. Konseling Pre-testing HIV/AIDS akan memberikan penjelasan 

mengenai: 

1) Proses layanan Konseling dan testing HIV sukarela. 

a) Perilaku beresiko yang dapat mengakibatkan penularan 

HIV. 

b) Informasi HIV/AIDS tentang bagaimana pencegahan dan 

pengobatan. 

c) Keuntungan melakukkan testing HIV dan kerugian jika 

menolak atau menunda. 

d) Hasil testing HIV antara positif dan negatif. 

e) Perencanaan perubahan perilaku ODHA. 

f) Dampak pribadi, Keluarga, Sosial terhadap hasil testing 

HIV. 

b) Tahapan pelaksanaan layanan Pra tes konseling 

 Berikut tahapan penatalaksanaan layanan VCT HIV/AIDS 

adalah sebagai berikut: 

1.) Penerimaan klien 

a)  Setiap klien memiliki Kartu Periksa Konseling dan Testing 

dengan kode dan nomor khusus untuk menjaga 

konfidensialitas klien. Untuk meminimalkan kesalahan, setiap 

mendapatkan layanan harus dilakukan cek ulang baik oleh 

konselor, perawat, dan laborat.  

b) Menjelaskan tentang prosedur layanan VCT 
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c)  Buat catatan rekam medik klien dan pastikan setiap klien 

memiliki nomor dan kode sendiri. 

2.) Konseling pra testing 

a) Periksa ulang nomor dan kode klien. 

b) Perkenalan dan arahan yang santun untuk membangun 

kepercayaan klien sebagai dasar membangun kepercayaan 

klien pada konselor dan layanan yang akan diberikan. 

c) Klarifikasi alasan kunjungan dan jelaskan fakta – mitos 

seputar HIV/AIDS.  

d) Lakukan penilaian resiko untuk membantu klien 

mengetahui perilaku-perilaku beresiko dan menyiapkan diri 

untuk pemeriksaan darah. 

e) Memberikan pengetahuan akan implikasi terinfeksi HIV 

dan tidak terinfeksi HIV serta memfasilitasi diskusi tentang 

cara penyesuaian diri terhadap status HIV. 

f) Konselor VCT melakukan penilaian sistem dukungan. 

3.) Konseling pra testing dalam keadaan khusus  

a) Dalam keadaan terbaring, konseling dapat dilakukan 

disamping tempat tidur. Atau memindahkan pasien tempat 

tidur pasien ke tempat yang lebih nyaman dan terjaga 

kerahasiannya. 

b) Dalam keadaan tidak stabil maka VCT tidak dapat 

dilakukan langsung dan harus menunggu smapai kondisi 

klien stabil. 

c) Dalam keadaan kritis tapi stabil dapat dilakukan konseling. 
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b. Testing HIV dalam VCT 

Tujuan testing HIV adalah untuk menegakkan diagnosis. Testing 

menggunakan testing serologis untuk mendeteksi adanya antibodi HIV 

dalam serum atau plasma. Metode Testing Cepat (Rapid Tes) 

dianjurkan penggunaanya karena klien dapat memperoleh hasilnya 

pada hari yang sama. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengambil 

darah dan petugas laboratorium adalah: 

1) Klien telah menandatangani lembar persetujuannya. 

2) Hasil testing harus diverifikasi oleh dokter patologi klinis atau 

dokter penanggungjawab laboratorium. 

3) Hasil diberikan pada konselor dengan amplop tertutup. 

4) Dalam laporan pemeriksaan hanya ditulis nomor kode pengenal. 

5) Tidak diperkenankan untuk memberikan tanda yang mencolok 

untuk hasil positif maupun negatif. 

Stategi dalam testing HIV harus memperhatikan gejala-gejala 

klinis dan prevalensi HIV diwilayah. Prevalensi diatas 30% digunakan 

strategi I dengan menggunakan satu reagen saja. Prevalensi dibawah 

30% dan diatas 10% maka digunakan strategi II dengan menggunakan 

reagen yang berbeda sensivitas dan spesifikasinya. Untuk prevalensi 

dibawah 10% maka menggunakan strategi testing III yang 

menggunakan tiga jenis reagen dengan tingkat sensivitas dan 

spesifikasi yang berbeda. Berikut gambar Alur Testing. 
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Gambar 2.1 

        Strategi I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AI = Pemeriksaan dengan testing cepat dan menggunakan satu jenis reagen saja 

                  (sumber: Data Poli VCT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 2018. 

 

Gambar 2.2 

       Strategi II 
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Keterangan: A1 dan A2 merupakan dua jenis pemeriksaan testing antibodi HIV yang    

berbeda. 

(Sumber: Data di peroleh diPoli VCT Cendana RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 

20/03/2018). 

   Gambar 2.3 

      Strategi III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket.: A1, A2, A3 merupakan tiga jenis pemeriksaan antibodi HIV yang berbeda. 

  (Sumber: data diperoleh dari Poli VCT Cendana RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 20/03/2018) 
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c.  Post Tes Counselling/Tes Pasca Konseling 

Post-test counseling / setelah tes konseling merupakan kegiatan diskusi antara 

konselor dengan pasien guna untuk memberikan hasil tes HIV pada pasien. Konseling 

Pasca Testing. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memberitahukan hasil 

testing: 

1. Memeriksa ulang seluruh hasil catatan medik sebelum bertemu klien 

2. Menyampaikan hasil secara hati-hati dalam pertemuan langsung (tatap muka) 

dan ditempat yang terjaga kerahasiannya. Tahapan penatalaksanaannya 

adalah: 

a. Penerimaan klien: 

1) Pedoman penyampaian hasil testing 

a) Hasil Testing Negatif / Non Reaktif 

b) Hasil Testing Positif / Reaktif 

b. Konfidensialitas 

Pengungkapan status HIV untuk kepentingan apapun harus 

melalui persetujuan klien. 

c. VCT dan Etik Pemberitahuan pada Pasangan 

Pengungkapan status HIV pada pasangan tetap menjadi otonomi 

klien namun diusahakan diungkapkan pada pasangan untuk menjaga 

kualitas hidup pasangan. 

d. Pelayanan Dukungan Berkelanjutan 

1) Konseling lanjutan untuk menyiapkan individu dengan status 

barunya. 

2) Dukungan kelompok VCT dan sebaya. 
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3) Pelayanan penanganan manajemen kasus yang akan membantu 

individu memperoleh layanan lanjutan. 

4) Perawatan dan dukungan secara medis. 

5) Konseling untuk kepatuhan dalam berobat sebab pengobatan ARV 

tidak boleh putus dan berlangsung seumur hidup. Sehingga cepat 

memunculkan perasaan jenuh dan capek. 

6) Melakukan rujukan jika klien memerlukan pelayanan tambahan 
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