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Sambutan 
Menteri Kesehatan RI 

 
Epidemi HIV dan AIDS yang telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat 
di Indonesia, memerlukan tindakan pengendalian yang agresif dan komprehensif.  
Seperti telah kita ketahui bersama, sejak kasus HIV pertama kali ditemukan pada tahun 
1987, maka hingga saat ini laju epideminya cenderung terus meningkat.  Hingga tahun 
2008, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan mencapai 12,686 kasus (menurut laporan 
triwulan II 2008 Subdit AIDS dan PMS, Ditjen P2PL). 
 
Berbagai kebijakan strategis dan progresif telah diambil oleh Depkes sebagai lembaga 
implementer dalam penanggulangan HIV, antara lain dengan menyediakan ARV 
dengan subsidi/gratis, menyiapkan sejumlah RS sebagai RS rujukan odha, dan lainnya.  
Dalam pelayanan medis terhadap pasien HIV, maka salah satunya adalah dengan 
program pencegahan penularan dari ibu ke bayi atau PMTCT (prevention mother to 
child transmission).  Saya menyadari bahwa dengan meningkatnya jumlah penderita 
HIV, maka selain pada kelompok berisiko (pengguna napza suntik dan perilaku seks 
berisiko), maka kelompok yang kurang berisiko (perempuan dan anak) juga akan 
terdampak.  Oleh karenanya program PMTCT sebagai bagian dari program pelayanan 
bagi odha perlu dilakukan di pusat-pusat layanan kesehatan (RS, puskesmas). 
 
Seperti kita ketahui bahwa jumlah RS maupun puskesmas yang melakukan pelayanan 
PMTCT masih sedikit jumlahnya, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan yang 
semakin meningkat, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan dan merata di pusat-
pusat layanan HIV dan AIDS.   
 
Saya menyambut baik dengan adanya modul pelatihan nasional PMTCT ini.  Saya 
berharap semua kegiatan pelatihan PMTCT akan lebih terkoordinir dan dapat dilakukan 
bagi semua penyedia layanan kesehatan.  Modul ini dikembangkan oleh para ahli baik 
klinisi maupun non klinisi yang berpengalaman dalam bidang HIV dan AIDS.  Oleh 
karenanya saya berharap dengan adanya modul ini, kemampuan tenaga medis dalam 
menangani kasus-kasus PMTCT (ibu hamil dengan risiko HIV) dapat meningkat dan 
mampu melaksanakannya. 
 
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para stakeholders yang telah 
berpartisipasi dalam penyusunan modul pelatihan ini.  Semoga pelayanan kita terhadap 
para pasien HIV dan AIDS dapat semakin membaik dalam rangka mewujudkan tujuan 
universal access dan Millenium Development Goals yang kita canangkan. 
 
Jakarta, November 2008 
Menteri Kesehatan 
 
 
DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) 
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Kurikulum 
Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 
I.      Pendahuluan  
 
a.      Latar Belakang  
 

Kegiatan pelayanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak/Prevention 
of Mother to Child HIV Transmission/PMTCT merupakan bagian dari 
pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan/CST bagi pasien 
HIV/AIDS.  Pelayanan PMTCT semakin menjadi perhatian dikarenakan 
epidemi HIV/AIDS di Indonesia meningkat dengan cepat (jumlah kasus AIDS 
pada akhir triwulan II 2008 adalah 12,686 kasus).  Metode penularan utama 
di Indonesia adalah penggunaan narkotika suntik yang tidak aman dan 
perilaku seksual berisiko.  Sebagian besar kasus HIV dan AIDS diderita oleh 
laki-laki (rasio 3,79 : 1), namun kasus HIV dan AIDS pada perempuan usia 
reproduktif dan anak-anak juga meningkat seiring dengan bergesernya 
epidemi dari kelompok berisiko menjadi kelompok masyarakat umum.  
 
Pelayanan PMTCT dapat dilakukan di berbagai sarana kesehatan (rumah 
sakit, puskesmas) dengan proporsi pelayanan yang sesuai dengan keadaan 
sarana tersebut.  Namun yang terutama dalam pelayanan PMTCT adalah 
tersedianya tenaga/staf yang mengerti dan mampu/berkompeten dalam 
menjalankan program ini.  Seperti kita ketahui, pelayanan PMTCT melibatkan 
berbagai spesialisasi di bidang kedokteran dan juga di luar kedokteran, 
seperti dokter spesialis kebidanan & kandungan, spesialis anak, bidan, 
konselor, pekerja sosial. 
 
Kenyataannya pada saat ini baru terdapat 15 RS yang mampu melaksanakan 
program PMTCT.  Hal ini tentunya jauh dari kebutuhan pasien Odha yang 
memerlukannya.  Melihat kenyataan di atas maka diperlukan adanya 
pelatihan PMTCT di sejumlah propinsi. 
 
Pelatihan PMTCT yang pernah diadakan oleh Departemen Kesehatan, juga 
diadakan oleh berberapa mitra/stakeholders lainnya.  Dalam pelatihan ini 
masih menggunakan berbagai jenis modul pelatihan yang berbeda.  
Berdasarkan masukan dari beberapa peserta, modul pelatihan tersebut 
sifatnya terlalu umum dan kurang kompetensinya jika dibandingkan dengan 
pendekatan partisipasi aktif. 
 
Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 
sesuai dengan peran dan tugasnya, perlu dilakukan pelatihan.  Modul 
pelatihan nasional PMTCT ini disusun sebagai pedoman atau panduan dalam 
penyelenggaraan pelatihan tersebut.  Modul ini disusun oleh Direktorat Bina 
Kesehatan Ibu bekerjasama dengan UNICEF. 
 

b.      Proses dan Metodologi Pelatihan 
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Proses dan metode dirancang sebagai suatu kesatuan yang utuh.  Metode 
dan proses pembelajaran yang digunakan dapat digambarkan sebagai 
berikut : 

 
1. Alur Proses Pelatihan 
 

Metode pelatihan menekankan peran aktif dari peserta, sehingga metode 
yang digunakan memberikan kesempatan kepada peserta untuk dapat 
belajar sambil berbuat (learning by doing) dengan memperhatikan prinsip 
androgogy.  Metode yang digunakan adalah : 
a. Ceramah dan tanya jawab 
b. Curah pendapat 
c. Penjelasan singkat 
d. Bermain peran/role play 
e. Simulasi/demonstrasi 
f. Latihan 
g. Penugasan (Diskusi Kelompok) 
h. Praktek Kerja Lapangan 

 
2. Proses Belajar dan Mengajar 
 

a. Proses pelatihan diawali dengan pencairan/sosialisasi antar peserta 
dan pelatih.  Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta agar 
dapat mengikuti pelatihan, kegiatannya antara lain : 
• Perkenalan antar peserta, pelatih dan panitia.  Penyusunan kontrak 

dan aturan belajar. 
• Penjelasan mengenai tujuan dan proses pembelajaran 
• Mengemukakan kebutuhan/harapan peserta setelah selesai 

mengikuti pelatihan. 
• Pra tes untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta terhadap 

materi yang akan diberikan. 
 

b. Pengisian pengetahuan dan keterampilan mengenai : 
• Materi dasar PMTCT 
• Keterampilan dalam PMTCT 

 
II.  Tujuan Pelatihan 
 

a. Tujuan Umum 
 

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga medis dan non 
medis yang terkait dengan program PMTCT, dalam melaksanakan 
program PMTCT di sarana kesehatan dan upaya kesehatan berbasis 
masyarakat. 
 

b.  Tujuan Khusus 
1. Meningkatkan pemahaman petugas kesehatan tentang layanan 

PMTCT komprehensif. 
2. Meningkatkan ketrampilan petugas kesehatan dan tenaga 

masyarakat untuk menyelenggarakan program PMTCT komprehensif 
di propinsinya masing-masing. 
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3. Mampu untuk menyelenggarakan pelatihan PMTCT di wilayah 
kerjanya 

 
III.  Peserta, Pelatih dan Penyelenggara 

a. Peserta 
1.  Kriteria 

• Peserta/sasaran pelatihan adalah tenaga medis dan non medis yang 
akan melaksanakan program PMTCT di wilayah kerjanya. 

• Bersedia mengikuti pelatihan PMTCT secara penuh. 
• Bersedia melaksanakan tugas sebagai tenaga medis dan non medis 

dalam program PMTCT dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan 
kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini. 

2.  Jumlah : 
Jumlah peserta untuk setiap angkatan/kelas adalah 30 orang. 

 
b. Pelatih/Fasilitator 

• Berpengalaman dan masih bekerja dalam bidang PMTCT dan HIV 
dan AIDS, 

• Telah  mengikuti pelatihan sebelumnya, memiliki sertifikat pelatihan  
dalam program penanggulangan HIV dan PMTCT. 

 
c. Penyelenggara 
Pelatihan PMTCT dilakukan dalam 1 tahap dan kemudian dapat dilakukan 
kembali oleh peserta yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya (sebagai 
Pelatihan bagi Pelatih/TOT). 
 

       d. Fungsi yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan adalah  
 
No. Peran Fungsi/Kompetensi 
1 Dokter umum 1. Mampu menjelaskan pengertian dan 

pencegahan HIV secara umum 
2. Mengetahui mengenai keadaan epidemi HIV 

dan AIDS di Indonesia, serta keadaan program 
PMTCT. 

3. Mampu menjelaskan kegiatan pokok dalam 
PMTCT (4 prong) 

4. Mampu melakukan rujukan terhadap kasus-
kasus PMTCT 

5. Mampu melakukan mobilisasi dukungan 
masyarakat terhadap program PMTCT 

6. Mampu melakukan pemberian ARV terhadap 
ibu dan anak sesuai dengan indikasi. 

7. Memahami dan melaksanakan mengenai 
kewaspadaan universal dalam kaitannya 
dengan penularan HIV di tempat kerja. 

8. Mengetahui lembaga-lembaga rujukan untuk 
PMTCT  

9. Mampu menjadi fasilitator untuk pelatihan 
serupa 
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2 Dokter spesialis 1. Mampu menjelaskan pengertian dan 

pencegahan HIV secara umum 
2. Mengetahui mengenai keadaan epidemi HIV 

dan AIDS di Indonesia, serta keadaan program 
PMTCT 

3. Mampu melakukan perawatan, pengobatan 
terhadap klien PMTCT (ibu dan anak), terutama 
dalam melakukan pencegahan, pengobatan 
dan metode persalinan dan pemberian 
makanan bayi 

4. Mampu melakukan pemberian ARV terhadap 
ibu dan anak sesuai dengan indikasi. 

5. Memahami dan melaksanakan 
tentangkewaspadaan universal dalam 
kaitannya dengan penularan HIV di tempat 
kerja 

6. Mengerti mengenai kebijakan nasional PMTCT 
7. Mampu menjadi fasilitator untuk pelatihan 

serupa 
3 Perawat dan 

Bidan 
1. Mengerti mengenai kebijakan nasional PMTCT 
2. Mampu menjelaskan pengertian dan 

pencegahan HIV secara umum 
3. Mampu melakukan perawatan,dukungan 

kepada klien PMTCT 
4. Memahami tentang kewaspadaan universal 

dalam kaitannya dengan penularan HIV di 
tempat kerja 

 
4 Bidan 1. Mampu menjelaskan pengertian dan 

pencegahan HIV secara umum 
2. Mampu menjelaskan pengertian dan 

pencegahan HIV secara umum 
3. Mampu melakukan rujukan terhadap kasus-

kasus tertentu dalam PMTCT 
4. Memahami dan melaksanakan mengenai 

kewaspadaan universal dalam kaitannya 
dengan penularan HIV di tempat kerja 

5. Mampu memberikan dukungan kepada klien 
PMTCT 

5 Konselor 1. Mampu menjelaskan pengertian dan 
pencegahan HIV secara umum 

2. Mengerti mengenai kebijakan nasional PMTCT 
3. Mampu melakukan konseling terhadap klien 

PMTCT 
4. Mampu memberikan pengertian terhadap 
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berbagai intervensi yang dilakukan dalam 
PMTCT 

5. Mampu menjelaskan alur pemeriksaan HIV 
pada dewasa dan anak-anak (termasuk bayi) 

6. Mampu memberikan dukungan kepada klien 
PMTCT 

7. Mampu melakukan rujukan baik untuk 
pemeriksaan maupun perawatan 

7 Tenaga non 
medis lainnya 

1. Mampu menjelaskan pengertian dan pencegahan 
HIV secara umum 

2. Mengerti mengenai kebijakan nasional PMTCT 
3. Mampu melakukan pemantauan dan evaluasi 

program PMTCT (khusus untuk staf dinas 
kesehatan dan Departemen Kesehatan) 

4. Mampu menjangkau dan mengajak kelompok 
masyarakat dengan perilaku berisiko untuk 
mendapatkan layanan PMTCT (khusus untuk 
manajer kasus, tokoh masyarakat) 

5. Mampu merancang pelatihan PMTCT yang efektif 
(staf dinkes, Depkes) 

6. Mampu berperan serta dalam mendukung program 
PMTCT (advokasi, mobilisasi dukungan keluarga 
dan masyarakat) 

 
 
 

  IV.  Struktur Program 
         Untuk mencapai tujuan pelatihan, materi pelatihan disusun dalam struktur  
         program sebagai berikut : 
 

No Materi Waktu (JPL) Jumlah T P PL
A Materi Dasar 

 
1. Upaya Penanggulangan 
HIV/AIDS  
di Indonesia 
 

 
 

2  
 
 
- 

 
 
- 

 
 

2  

B Materi Inti 
 

1. Pencegahan Penularan 
HIV pada Perempuan, 
Bayi dan Anak 

 
2. Pemberian Antiretroviral 

untuk PMTCT 
 

3. Penatalaksanaan Obstetri 
bagi Ibu Hamil dengan HIV 
positif 

 
4. Makanan untuk Bayi 

 
 

2  
 
 
 

1   
 
 

1  
 
 
 

1   

 
 
- 
 
 
 
2   
 
 
3  
 
 
 
2   

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

2  
 
 
 

3   
 
 

4  
 
 
 

3  
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dengan Ibu HIV Positif 
 

5. Pencegahan dan 
Pemeliharaan Kesehatan 
Anak dari Ibu dengan HIV  

 
6. VCT pada Program 

PMTCT 
 

7. Pemeliharaan Lingkungan 
Kerja yang Aman dan 
Mendukung 

 
8. Integrasi PMTCT di 

Layanan KIA 
 

9. Memulai Pelaksanaan dan 
Pemantauan Program 
PMTCT di Indonesia 

 
10. Dukungan Psikososial 

pada PMTCT 
 

11. Mobilisasi Masyarakat 
untuk PMTCT 

 
12. Merancang dan 

Melaksanakan Pelatihan 
PMTCT yang Efektif 

 

 
 

1  
 
 
 

1  
 
 

1 
 
 
 

2  
 
 

1  
 
 
 

1  
 
 

1  
 
 

2  

 
 
2  
 
 
 
2  
 
 
2  
 
 
 
- 
 
 
2  
 
 
 
2  
 
 
2  
 
 
4  

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
2 

 
 

3  
 
 
 

3  
 
 

3  
 
 
 

2  
 
 

3  
 
 
 

3  
 
 

3  
 
 

8  

C Materi Penunjang 
 
1. Praktek Kerja di Sarana 
Layanan PMTCT 
 
2. Tes akhir 

 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 
 
5   
 
 

 
 

5 
 
 
 

 Jumlah 17 22 5 45  
 

 
Keterangan :  
1 jpl = 45 menit 
T : Teori 
P: Penugasan 
PL : Praktek Lapangan 
JPL : Jam Pelajaran 
Jml : Jumlah 
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V.  Garis Besar Kompetensi Materi Modul Pelatihan PMTCT 
 

 
Kompetensi 

 
Prong 

1 2 3 4 
1. Materi Pelatihan     

• Upaya Penanggulangan  HIV dan AIDS di 
Indonesia  

X X X X 

• Pencegahan penularan HIV pada perempuan, bayi 
dan anak 

X X X  

• Pemberian ARV untuk PMTCT   X  
• Penatalaksanaan Obstetri Bagi Ibu Hamil HIV  

 
X 
 

X 
 

 
 

• Makanan pada Bayi Yang Lahir dari Ibu dengan 
HIV 

 
 

X 
 

X 
 

 
 

• Pencegahan dan Pemeliharaan Kesehatan Anak 
dari Ibu dengan HIV 

 
 

X  
 

 
 

• Konseling dan Tes HIV Sukarela pada PMTCT X 
 

X X 
 

 
 

• Pemeliharaan Lingkungan Kerja yang Aman dan 
Mendukung 

 
 

 X  
 

• Integrasi PMTCT di Pelayanan KIA X X   
• Memulai Pelaksanaan dan Pemantauan Program 

PMTCT di Indonesia 
X X X X 

• Dukungan Psikososial pada Penerapan Program 
PMTCT 

X   X 

• Mobilisasi  Masyarakat Untuk PMTCT X X   
• Merancang dan Melaksanaan Pelatihan PMTCT 

yang Efektif 
X   X 

2. Peserta Pelatihan dan Fasilitator : 
• Dokter Umum 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

• Dokter Spesialis X X X X 
• Perawat X X X X 

• Bidan X X X X 
• Tenaga/staf non medis (konselor, pekerja sosial, 

manajer kasus, staf dinkes) 
X   X 

• Tenaga masyarakat X   X 
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Diagram Alir Proses Pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI.  Waktu Pelatihan  

Pelatihan dilakukan selama dalam 4 hari efektif 
 
VII.  Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
        Terlampir 

 
VIII.  Evaluasi dan Sertifikasi 
 
a.   Evaluasi  

PEMBUKAAN 

Membuat Komitmen Belajar  

Wawasan/Pemahaman : 
-. Kebijakan PMTCT 
-. Pelaksanaan PMTCT 
 
 
Metode : 
Curah Pendapat/CP, CTJ 

Pengetahuan dan Keterampilan 
: 
-. Pelaksanaan Program 
PMTCT 
-. Keterampilan dasar dalam 
PMTCT. 
 
Metode : 
CP, CTJ, Penugasan 
Kelompok/Membahas Kasus, 

Praktek Kerja Lapangan 

Rencana Tindak Lanjut 

EVALUASI AKHIR 

Formatted: Font: (Default) Arial, 11
pt, Finnish
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Penilaian atas pelatihan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap peserta 
berupa tes akhir/post test, tes dalam keterampilan (misalnya peresepan ARV, 
konseling bagi Ibu, konseling dalam pemberian makanan bayi), bagi fasilitator dan 
panitia. 
 

b.   Sertifikat Pelatihan 
Sertifikat pelatihan akan diberikan kepada peserta dengan syarat : 
• Mendapatkan nilai evaluasi akhir pelatihan minimal  70/atau dinaikan menjadi 

85? 
• Kehadiran peserta pada pelatihan minimal 95% 
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Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) 
Pelatihan Nasional PMTCT 

 
No.  : 1 
Materi  : Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia 
Waktu  :  2 jpl (T = 2, P = 0, PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi
Peserta mampu 
memahami 
kondisi dan 
bentuk-bentuk 
upaya 
penanggulangan 
HIV dan AIDS di 
Indonesia 

Peserta mampu:  
 
- menjelaskan 
epidemi 
HIV/AIDS  dan 
dampaknya 
 
- menjelaskan 
pengertian 
HIV/AIDS, 
tahapan dan arti 
“masa jendela” 
 
- menjelaskan  
sejarah, 
penularan dan 
pencegahan 
HIV/AIDS 
 
- menjelaskan  
HIV/AIDS pada 
perempuan, 
anak dan 
keluarga 
 
- menjelaskan  
stadium klinis 
HIV pada anak 
dan dewasa 
serta penyakit 
yang 

- Epidemi HIV/AIDS 
di dunia dan 
Indonesia 
 
- Informasi/ 
penjelasan tentang 
HIV/AIDS (definisi, 
etiologi, cara 
penularan dan 
pencegahan) 
 
- HIV/AIDS pada 
perempuan, anak 
dan keluarga 
 
- Bentuk-bentuk 
upaya 
penanggulangan 
HIV/AIDS di 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 

- LCD 
- White Board 
- Spidol atau papan tulis 

dan kapur 
- Pensil atau ballpoin  

- Buku Pedoman 
Nasional 
Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV dan 
AIDS 

- Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 

- Buku Pedoman 
Nasional Terapi 
Antiretroviral 

- Buku Pedoman 
Nasional ARV pada 
Anak 

- Buku Stranas KIE 
PMTCT 

- Stranas  
   Penanggulangan HIV 

dan AIDS pada anak 
dan remaja 

-  Strategi Nasional 
Penanggulangan HIV 
dan AIDS 2007-2010 
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menyertainya 
 
- menjelaskan 
upaya 
penanggulangan 
HIV/AIDS di 
Indonesia (yang 
telah dan akan 
dilakukan) 
 

 
 
No.  : 2 
Materi  : Pencegahan Penularan HIV pada Perempuan, Bayi dan Anak  
Waktu  :  3 jpl ( T = 1, P = 2, PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi
Peserta mampu 
memahami 
upaya 
pencegahan 
penularan HIV 
pada 
perempuan, bayi 
dan anak 

Pesert mampu:  
- menjelaskan 

pengertian 
MTCT,  
besaran 
masalah dan 
kebijakannya 
di Indonesia. 

 
- menjelaskan  

kebijakan 
PMTCT 
nasional 

 
- menjelaskan 

cara-cara 
penularan dan 
pencegahan 
dalam MTCT 

 
- menjelaskan 4 

prong dan 

- Pengertian PMTCT 
 
- Kebijakan PMTCT 

Nasional 
 

-  Bentuk-bentuk 
intervensi PMTCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan 

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 

- Buku Pedoman 
Nasional 
Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan 
HIV/AIDS 

- Buku Pedoman 
Nasional PMTCT  
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kegiatannya 
dalam 
PMTCT 

 
 
No.  : 3 
Materi  : Pemberian ARV untuk PMTCT 
Waktu  :  3 jpl ( T = 1  ; P = 2 ; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi
Peserta mampu 
memahami 
prinsip 
pemberian ARV 
bagi ibu hamil 
HIV positif 

Peserta mampu:  
 
-menjelaskan 

prinsip 
pemberian, 
metode 
pemberian 
ARV  

 
-menjelaskan 

terapi ARV 
untuk PMTCT 

 
- menjelaskan 

lembaga yang 
memberikan 
layanan ARV  

- Bentuk terapi ARV 
untuk PMTCT 
 
- Cara pemberian 
ARV dan 
dampaknya 
 
- Jenis-jenis ARV 
 
- Rujukan lembaga 
pemberi layanan 
ARV 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan 

- LCD 
- White Board 
- Bahan Diskusi 
 

- Buku Pedoman 
Nasional 
Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan 
HIV/AIDS 

- Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 

- Buku Pedoman 
Nasional Pemberian 
Antiretroviral 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 17

No.  : 4 
Materi  : Penatalaksanaan Obstetri Bagi Ibu Hamil Dengan HIV 
Waktu  :  4 jpl ( T = 1; P = 3; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi
Peserta mampu 
memahami cara 
melakukan 
penatalaksanaa
n obstetri bagi 
ibu hamil 
dengan HIV 

Peserta mampu:  
 
- menjelaskan  

pengaturan 
antenatal bagi 
ibu HIV positif 
dan ibu yang 
belum diketahui 
status HIVnya. 

 
- menjelaskan 

persalinan dan 
kelahiran bagi 
ibu HIV positif 
dan ibu yang 
belum diketahui 
status HIVnya 
di layanan 
kesehatan. 

 
- menjelaskan  

perawatan nifas 
bagi ibu HIV 
postif dan ibu 
yang belum 
diketahui status 
HIVnya di 
rumah layanan 
kesehatan. 

 
- menjelaskan 

pelaksanaan 
perawatan bagi 
bayi dari ibu 

- Pengaturan 
antenatal bagi ibu 
HIV positif dan ibu 
yang belum 
diketahui status 
HIVnya. 
 
 
- Manajemen 
persalinan dan 
kelahiran bagi ibu 
HIV positif dan ibu 
yang belum 
diketahui status 
HIVnya di layanan 
kesehatan. 
 
 
- Perawatan nifas 
bagi ibu HIV postif 
dan ibu yang 
belum diketahui 
status HIVnya di 
rumah layanan 
kesehatan. 
 
 
- Perawatan bagi 
bayi dari ibu HIV 
positif dan ibu 
yang belum 
diketahui status 
HIVnya di layanan  
kesehatan. 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan 
- Studi kasus 
- Demonstrasi 

- LCD 
- White Board 
- Bahan Diskusi 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
 
Pencegahan infeksi di 
tempat pelayanan 
dengan sumber daya 
terbatas (JNPK) 
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HIV positif dan 
ibu yang belum 
diketahui status 
HIVnya di 
layanan  
kesehatan. 

 
- menjelaskan 

layanan 
kesehatan 
tempat rujukan 
dan merujuk  
ibu hamil HIV 
positif. 

 
- mampu 

menerapkan 
prinsip-prinsip 
kewaspadaan 
universal di 
tempat 
pelayanan 
bersalin/operasi 

 

 
 
- Rujukan lembaga 
pemberi layanan 
kesehatan tempat 
rujukan dan 
merujuk  ibu hamil 
HIV positif. 

 
 
No.  : 5 
Materi  : Makanan untuk Bayi dari Ibu dengan HIV 
Waktu  :  3 jpl ( T = 1; P = 2; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta mampu 
memahami cara 
pemberian 
makanan untuk 
bayi dengan ibu 
HIV positif    

Peserta mampu: 
 
- menjelaskan 
upaya 
pemberian susu 
formula untuk 
bayi dengan ibu 
HIV positif 

- Jenis-jenis 
pemberian makanan 
untuk bayi dengan 
ibu HIV positif 
 
- Cara pencegahan 
penularan penyakit 
melalui makanan 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 
 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 19

 
- menjelaskan 
pemberian asi 
eksklusif untuk 
bayi dengan ibu 
HIV positif 
 
- menjelaskan 
cara 
pencegahan 
penularan 
penyakit melalui 
makanan 
 
 
 

 

 
No       :  6 
Materi  : Pencegahan dan Pemeliharaan Kesehatan Anak dari Ibu dengan HIV 
Waktu  :  3 jpl ( T = 1; P = 2; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta mampu 
memahami cara 
melakukan 
upaya 
pencegahan dan 
pemeliharaan 
kesehatan bagi 
anak dengan ibu 
HIV positif 

Peserta mampu: 
 
- menjelaskan 
cara pemberian 
obat untuk anak 
dengan ibu HIV 
positif 
 
- menjelaskan 
peran keluarga 
sehubungan 
dengan 
kesehatan anak 
dengan ibu HIV 
positif. 
 
- menjelaskan 

- Bentuk 
pengobatan untuk 
anak dengan ibu 
HIV positif 
 
- Peran keluarga 
terhadap kesehatan 
anak dengan ibu 
HIV positif 
 
- Rujukan lembaga 
pemberi layanan 
kesehatan anak 
dengan ibu HIV 
positif 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan 

- LCD 
- White Board 
- Bahan Diskusi 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
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layanan 
kesehatan 
tempat rujukan 
anak dengan ibu 
HIV positif. 
 

 
 
 
No.  : 7 
Materi  : VCT pada Program PMTCT 
Waktu  :  3 jpl ( T = 1; P = 2; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta mampu 
memahami 
layanan VCT 
pada program 
PMTCT    

Peserta mampu: 
 
- menjelaskan 
pengertian VCT, 
alur  dan 
konselor dalam 
PMTCT. 
 
- menjelaskan 
arti hasil tes 
positif dan 
negatif HIV.  
 
- menjelaskan  
peran/pentingnya 
VCT untuk ibu 
hamil. 
 
- menjelaskan 
syarat/prinsip 
dalam VCT. 
 
- menyebutkan 
lembaga rujukan 

- Pengertian tentang 
VCT 
 
- Pengertian alur 
dan konselor dalam 
PMTCT 
 
- Pengertian arti dan 
hasil tes HIV 
 
- Peran VCT untuk 
ibu hamil 
 
- Rujukan lembaga 
pemberi layanan 
VCT untuk PMTCT 
 
- Alur/protokol tes 
darah  
 
- Jenis-jenis tes HIV 
 
- Tes antibodi untuk 
bayi

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 
 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
 
Buku Pedoman 
Nasional VCT 
 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
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VCT untuk 
PMTCT. 
 
-  menjelaskan   
alur/protokol tes 
darah. 
 
-  menyebutkan  
jenis tes HIV. 
 
- menjelaskan 
test antibodi 
pada anak 
dibawah 18 
bulan 
 

 

 
No.  : 8 
Materi  : Pemeliharaan Lingkungan Kerja yang Aman dan Mendukung 
Waktu  :  3 jpl ( T = 1; P = 2; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta mampu 
memahami cara 
melakukan 
pemeliharaan 
lingkungan kerja 
yang aman dan 
mendukung    

Peserta 
mampu: 
 
- menjelaskan 
strategi 
mencegah 
penularan HIV 
di fasilitas 
kesehatan 
 
- menyebutkan  
tindakan 
pencegahan 
umum dalam 
konteks PMTCT 
 

- Strategi mencegah 
penularan HIV di 
fasilitas kesehatan 
 
- Tindakan 
pencegahan umum 
dalam konteks 
PMTCT  
 
- Langkah dan 
prinsip utama yang 
terdapat dalam 
upaya 
menghilangkan 
kontaminasi pada 
peralatan dan 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 
- Contoh alat dn bahan 
untuk pelaksanaan 
kewaspadaan universal 
- Contoh pelaksanaan 
kewaspadaan universal 
 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
 
Buku Pedoman 
Kewaspadaan 
Universal 
 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
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- menyebutkan  
langkah dan 
prinsip utama 
yang terdapat 
dalam upaya 
menghilangkan 
kontaminasi 
pada peralatan 
dan bahan. 
 
-  menjelaskan 
risiko kerja dan 
strategi 
pengurangan 
risiko pada 
fasilitas 
persalinan dan 
kesehatan 
anak. 
 
- menjelaskan 
langkah-
langkah untuk 
meminimalisasi 
tekanan serta 
mendukung 
Petugas 
kesehatan. 
 
- menjelaskan 
upaya 
pencegahan 
paparan HIV 
melalui cairan 
tubuh 

bahan. 
 
- Cara menilai risiko 
kerja dan 
mengidentifikasi 
strategi 
pengurangan risiko 
pada fasilitas 
persalinan dan 
kesehatan anak. 
 
 
- Langkah-langkah 
meminimalisasi 
tekanan serta 
mendukung 
Petugas kesehatan. 
 
- Cara 
melaksanakan 
upaya pencegahan 
paparan HIV melalui 
cairan tubuh 

 
No.  : 9 
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Materi  : Integrasi PMTCT di Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 
Waktu  :  2 jpl ( T = 2  ; P = 0  ; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta 
memahami 
upaya 
mengintegrasikan 
program PMTCT 
ke sarana 
kesehatan    

Peserta mampu: 
 
- Menjelaskan 
kebijakan 
nasional 
PMTCT di 
Indonesia 
 
- Menjelaskan 
strategi program 
PMTCT 
 
- Menjelaskan 
upaya integrasi 
program 
PMTCT ke 
sarana 
kesehatan di 
daerah kerjanya 

- Kebijakan nasional 
PMTCT di Indonesia
 
- Strategi program 
PMTCT di Indonesia
 
- Bentuk upaya 
integrasi program 
PMTCT ke sarana 
kesehatan 

- Ceramah 
-  Diskusi, 
Tanya Jawab 

 

- LCD 
- White Board 
- Foto-foto contoh 
pelaksanaan yang telah 
berjalan 
 
 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 

 
 
No.  : 10 
Materi  : Memulai Pelaksanaan dan Pemantauan Program PMTCT  
Waktu  :  3 jpl ( T = 1  ; P = 2; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta mampu 
memahami cara 
pelaksanaan 
dan 
pemantauan 
program 
PMTCT 
 

Peserta mampu: 
- menjelaskan 

mengenai 
aspek 
penilaian 
kebutuhan 
program 
PMTCT 

- menjelaskan 

-Menilai kebutuhan 
program (need 
assessment) 

- Langkah-langkah 
dalam memulai 
program 
PMTCT 

 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 
 

Buku Pedoman 
Nasional 
Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
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langkah-
langkah 
dalam 
memulai 
program 
PMTCT 

 
 
No.  : 11 
Materi  : Dukungan Psikososial pada PMTCT 
Waktu  :  3 jpl ( T = 1  ; P = 2  ; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta mampu 
memahami 
upaya dukungan 
psikososial pada 
penerapan 
program 
PMTCT. 
 

Peserta mampu: 
 
- menjelaskan 
bentuk-bentuk 
stigma dan 
diskriminasi terkait 
dengan HIV/AIDS. 
 
-mengidentifikasi 
sumber/asal  
stigma dan 
diskriminasi serta 
bentuk-bentuknya. 
 
- menjelaskan 
cara mengatasi 
stigma dan 
diskriminasi 
 
- menjelaskan 
masalah 
psikososial yang 
terjadi pada ibu 
HIV positif beserta 
keluarganya. 
 

- Stigma dan 
diskriminasi terkait 
dengan HIV/AIDS. 
 
 
- Cara mengatasi 
stigma dan 
diskriminasi 
 
- Masalah 
psikososial yang 
terjadi pada ibu 
HIV positif beserta 
keluarganya. 
 
- Cara-cara 
mengatasi 
masalah 
psikososial pada 
ibu HIV positif 
beserta 
keluarganya. 
 
- Rujukan lembaga 
yang mengatasi 
masalah 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 
 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
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- menjelaskan 
cara-cara 
mengatasi 
masalah 
psikososial pada 
ibu HIV positif 
beserta 
keluarganya. 
 
- mengidentifikasi 
lembaga rujukan 
untuk masalah 
psikososial ibu 
HIV postif beserta 
keluarganya. 
 
 
 

psikososial ibu 
HIV postif beserta 
keluarganya. 
 

 

 

No.  : 12 
Materi  : Mobilisasi Dukungan Masyarakat untuk Penerapan Program PMTCT 
Waktu  :  3 jpl ( T = 1 ; P = 2  ; PL = 0) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta mampu 
memahami 
upaya mobilisasi 
dukungan 
masyarakat 
untuk 
penerapan 
program PMTCT
 

Peserta mampu: 
 
- menjelaskan  
jaringan sumber 
daya di 
masyarakat 
yang dapat 
mendukung 
pelaksanaan 
program 
PMTCT. 
 

- Sumber daya di 
masyarakat yang 
dapat mendukung 
pelaksanaan 
program PMTCT. 
 
- Cara/metode 
memobilisasi 
masyarakat untuk 
mendukung program 
PMTCT. 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 
 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
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- menjelaskan 
cara/metode 
memobilisasi 
masyarakat 
untuk 
mendukung 
program 
PMTCT. 
 
- menjelaskan 
cara mengajak 
laki-laki/ 
pasangan dalam 
program 
PMTCT. 
 
- menjelaskan 
cara melibatkan 
tokoh 
masyarakat 
dalam program 
PMTCT. 

- Cara mengajak 
laki-laki/pasangan 
dalam program 
PMTCT 
 
- Cara melibatkan 
tokoh masyarakat 
dalam program 
PMTCT. 
 

 
No.  : 13 
Materi  : Merancang dan Melaksanakan Pelatihan PMTCT yang Efektif 
Waktu  : 8  jpl ( T = 2  ; P = 4  ; PL = 2) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi 
Peserta mampu 
memahami cara 
merencanakan, 
melaksanakan, 
mengevaluasi 
dan membuat 
pelaporan 
program 
pelatihan 
PMTCT. 
 

Peserta mampu:  
 
- menjelaskan cara 
menentukan target 
peserta pelatihan. 
 
- menjelaskan 
kualifikasi pelatih, 
fasilitator dan panitia.  
 
- menjelaskan ciri-ciri 

- Prinsip tujuan 
dan metode 
pelatihan 
 
- Cara 
menentukan 
target peserta 
pelatihan, pelatih, 
fasilitator, dan 
panitia 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 
 

Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
 
Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Modul 
Pelatihan Berorientasi 
Pembelajaran, 
Pusdiklat Kesehatan 
Depkes RI 
 
Training Need 
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fasilitator pelatihan 
yang baik 
 
- menyusun materi 
penyuluhan PMTCT 
 
 - mendemonstrasikan 
cara melakukan 
penyuluhan PMTCT 
yang benar 
 
- menjelaskan cara 
membuat evaluasi 
pelatihan 
  
 
 
 

- Ciri-ciri fasilitator 
pelatihan yang 
baik 

 
- Cara membuat 
evaluasi pelatihan
  
 
 
 
 
 

Assessment , Pusdiklat 
Kesehatan Depkes RI 
 
Evaluasi Proses 
Pelatihan, Pusdiklat 
Kesehatan Depkes RI 
 
Evaluasi Pasca 
Pelatihan, Pusdiklat 
Depkes RI 
 

 
No.  : 1 A 
Materi  : Praktek Kerja di Sarana Layanan PMTCT 
Waktu  :  2 jpl ( T = 0  ; P = 0  ; PL = 2) 
 
TPU TPK Pokok Bahasan Metode Alat Bantu Referensi
Peserta mampu 
menerapkan 
sebagian teori 
yang didapat 
selama 
pelatihan untuk 
diterapkan di 
lokasi kunjungan 
lapangan 
 

Peserta mampu: 
 
- membantu 
proses 
penyuluhan 
HIV/ADS untuk 
ibu hamil 
 
- bekerjasama 
dengan tim 
lapangan PMTCT 
dalam 
mengorganisir  
mobile-VCT 

Penyuluhan 
HIV/AIDS bagi ibu 
hamil 
 
Cara 
mengorganisir 
mobile-VCT di 
masyarakat 
 
Penyebaran 
informasi 
HIV/AIDS melalui 
sarana KIA di 
puskesmas 

- Kunjungan 
lapangan 
 
- Praktek kerja 
di lokasi 
layanan PMTCT 
(rumah sakit 
rujukan ARV, 
puskesmas)  

 

- Materi KIE di lokasi 
penyuluhan 

 
- Sarana audivisual 

penyuluhan di 
lokasi kegiatan 

 
 

 

Buku Pedoman 
Nasional Pencegahan, 
Perawatan dan 
Pengobatan HIV/AIDS 
 
Buku Pedoman 
Nasional PMTCT 
 
Buku Pedoman 
Nasionat Terapi 
Antiretroviral 
 
Buku Pedoman 
Nasional VCT 
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- bekerjasama 
dengan petugas 
KIA di Puskesmas 
dalam 
memberikan 
informasi 
HIV/AIDS kepada 
ibu hamil 
 
- mempraktekkan 
manajemen ARV 
profilaksis 
di rumah sakit  
 
 
 

 
 
Pengelolaan ARV 
profilaksis untuk 
ibu hamil HIV 
positif di rumah 
sakit 

 



 

 
Modul 1 

 
UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA 

 
Materi  : Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia 
Waktu  :  2 jpl/90 menit (T = 2, P = 0, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok; PL=penugasan lapangan 
 
 
Tujuan Pelatihan Umum  
 
Peserta latih mampu memahami kondisi dan bentuk-bentuk upaya penanggulangan 
HIV dan AIDS di Indonesia 
Tujuan Pelatihan Khusus  

 
Peserta latih mampu:  

- menjelaskan epidemi HIV dan AIDS  dan dampaknya 
- menjelaskan pengertian HIV dan AIDS, tahapan dan arti “masa jendela” 
- menjelaskan  metode penularan dan pencegahan HIV dan AIDS 
- menjelaskan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (yang telah 

dan akan dilakukan) 
Pokok Bahasan 
 

- Epidemi HIV dan AIDS di dunia dan Indonesia 
- Informasi/ penjelasan tentang HIV dan AIDS 
- HIV dan AIDS pada perempuan, anak dan keluarga 
- Bentuk-bentuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia 

Metode  
-.  Ceramah 

           -.  Tanya jawab 
Alat Bantu  

- LCD 
- Papan tulis 
- Spidol atau papan tulis dan kapur 
- Pensil atau ballpoin  

Referensi  
- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV dan 

AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 
- Buku Pedoman Nasional Terapi Antiretroviral 
- Buku Pedoman Nasional ARV pada Anak 
- Buku Stranas KIE PMTCT 

Stranas Penanggulangan HIV dan AIDS pada anak dan remaja 
- Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010 
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EPIDEMI HIV DAN AIDS DI DUNIA, REGIONAL DAN INDONESIA 
 
Dampak Global HIV dan AIDS sangat besar/berat, terutama di daerah yang miskin dengan 
sumber daya alam terbatas dan mengakibatkan hal-hal berikut: 
 

1. Dampak ekonomi negatif bagi negara 
2. Sistem perawatan kesehatan yang berlebihan 
3. Menurunkan usia harapan hidup dari pasien 
4. Menurunkan jumlah anak yang berhasil bertahan hidup 
5. Meningkatkan jumlah/angka anak yatim piatu. 
 

Dampak pandemi HIV dan AIDS pada diri perseorangan termasuk hal-hal berikut: 
- Menyebabkan sakit dan penderitaan. 
- Mempersingkat umur hidup. 
- Kehilangan pekerjaan dan penghasilan. 
- Kematian anggota keluarga, kemurungan, kemiskinan, dan keputusasaan. 
- Penghambat perawatan kesehatan karena adanya stigma dan diskriminasi.  
- Merusak persatuan dan struktur dukungan unit keluarga.  

 
 

Epidemiologi HIV DAN AIDS di Dunia 
 

Menurut laporan terakhir dari UNAIDS tahun 2007, didapatkan data sebagai berikut : 
 

Jumlah Odha 2007 
• Total   33,2 Juta (30,6 – 36,1 Juta) 
• Dewasa  30,8 Juta (28,2 – 33,6 Juta) 
• Perempuan   15,4 Juta (13,9 – 16,6 Juta) 
• Anak <15 tahun    2,5 Juta (2,2 – 2,6 Juta) 

 
Orang yang baru terinfeksi HIV 2007 

• Total   2,5 Juta (1,8 – 4,1 Juta) 
• Dewasa  2,1 Juta (1,4 -3,6 Juta) 
• Anak <15 tahun  420.000 (350.000 – 540.000) 

 
Kematian akibat AIDS 2007 

• Total   2,1 Juta (1,9 – 2,4 Juta) 
• Dewasa  1,7 Juta (1,6 – 2,1 Juta) 
• Anak <15 tahun  330.000 (310.000 – 380.000) 

 
 

 
• Setiap hari di dunia orang muda terinfeksi HIV setiap 15 detik. 
• Hampir 1.800 bayi per hari lahir telah terinfeksi HIV.  

 
 
 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 29

 
Epidemiologi HIV dan AIDS di Asia Selatan dan Asia Tenggara 

 
    Jumlah Odha tahun 2007 

 Total  4 Juta (3.3– 4,. Juta) (dewasa dan anak) 
 Dewasa Prevalensi 0,3% (0,2 – 0,4%) 

 
    Orang yang baru terinfeksi 2007 

 Total  350.000  (180.000 - 740.000) 
 

    Kematian akibat AIDS 2007 
 Total  270.000 (230.000 – 380.000) 

 
 

 
Tantangan PMTCT di Asia 
 

Negara Perkiraan bayi dengan HIV yang 
lahir/thn 

India 500,000 
China 70,000 

Myanmar 23,000 
Thailand 18,000 
Kamboja 9,000 

Indonesia 3,000 
Malaysia 1,700 

Laos 800 
Vietnam 600 

 
Dari data-data di atas, maka negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah bayi 
dengan HIV tinggi setiap tahunnya.  Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan 
pertambahan kasus HIV baru pada orang dewasa. 
 

Epidemiologi HIV dan AIDS Nasional  
 
Menurut laporan triwulan II 2008 Subdit AIDS dan PMS, jumlah kasus AIDS secara 
kumulatif adalah 12,686 kasus, dan kasus HIV adalah 6,277 kasus. 
 
Lebih 6,5 Juta perempuan di Indonesia menjadi populasi rawan tertular dan 
menularkan HIV. 
• Lebih dari 24.000 perempuan usia subur di Indonesia telah terinfeksi HIV 
• Lebih dari 9.000 perempuan HIV positif hamil dalam setiap tahunnya di Indonesia 
        dan 
• Lebih dari 30% diantaranya melahirkan bayi yang tertular bila tak ada program 

PMTCT 
 

Siapakah yang termasuk dalam risiko tersebut di atas ? 
• Pasangan muda dari pengguna napza suntik yang tak menyadari telah tertular HIV 
• Istri atau pasangan seksual dari Odha pria 
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• Penjaja seks yang hamil 
• Bayi atau balita dengan gangguan tumbuh kembang 
• Bayi atau balita dengan gizi buruk 
• Bayi atau balita dengan penyakit infeksi berulang 
 

 
INFORMASI/PENJELASANTENTANG HIV DAN AIDS 

 
Apakah HIV DAN AIDS ? 
 
HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus golongan RNA yang spesifik 
menyerang sistem kekebalan tubuh/imunitas manusia dan menyebabkan AIDS. 
 
HIV positif adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV dan tubuh telah membentuk 
antibodi (zat anti) terhadap virus tersebut.  Mereka berpotensi sebagai sumber 
penularan bagi orang lain. 
 
AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome/Sindroma Defisiensi Imun Akut/SIDA) 
adalah kumpulan gejala klinis akibat penurunan sistem imun yang timbul akibat infeksi 
HIV.  AIDS sering bermanifestasi dengan munculnya berbagai penyakit infeksi 
oportunistik, keganasan, gangguan metabolisme dan lainnya. 

 
A: Acquired atau mendapatkan/menderita virus, (bukan diwarisi) untuk 
membedakan dengan kondisi yang bersifat genetis atau mewarisi virus yang 
mengakibatkan tidak berfungsinya sistem kekebalan tubuh.  

 
I: Immuno- (kekebalan), karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan 
meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.  

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

 
S: Syndrome, sindroma, berarti sekelompok gejala sebagai akibat infeksi HIV.  
 
Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan pengidap HIV 
(Odha) amat rentan dan mudah terjangkit berbagai macam – macam 
penyakit/infeksi oportunistik. 

 
Masa Jendela/window period adalah masa dimana seseorang yang sudah terinfeksi 
HIV, namun pada pemeriksaan antibodi di dalam darahnya masih belum 
ditemukan/negatif.  Masa jendela ini biasanya berlangsung 3 bulan sejak infeksi awal. 
 
Limfosit adalah bagian dari sel lekosit yang memiliki fungsi spesifik untuk fagositosis, 
memori.  Limfosit terbagi 2 golongan utama yaitu limfosit T dan B. 
 
Limfosit T adalah jenis limfosit yang mengalami proses pematangan di timus (T) dan 
memiliki fungsi dalam memori, sitotoksik terhadap antigen/mikroorganisme asing. 
 
CD 4 (CD: cluster of differentiation) adalah reseptor pada permukaan sel limfosit T 
yang menjadi tempat melekatnya virus HIV.  Jumlah CD4+ limfosit T dalam plasma 
adalah petunjuk progresivitas penyakit pada infeksi HIV. 
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Viral Load/ adalah beban virus yang setara dengan jumlah virus dalam darah yang 
dapat diukur dengan alat tertentu (antara lain PCR). 
 
Antigen p24 adalah antigen yang terdapat pada virus HIV yang dapat dideteksi 2-3 
minggu setelah terinfeksi. 
 
 
Perbedaan antara HIV, infeksi HIV, dan AIDS 

• HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi. 
• Orang yang terinfeksi-HIV mungkin tidak menunjukkan gejala kesakitan, namun 

dapat menulari orang lain.  
• Kebanyakan orang yang terinfeksi-HIV pada akhirnya akan terserang AIDS 

pada suatu waktu, yang mungkin bisa terjadi dalam jangka beberapa bulan 
bahkan sampai 15 tahun.  

• AIDS merupakan sekelompok penyakit dan infeksi oportunistik yang akan 
berkembang setelah terinfeksi HIV dalam jangka waktu yang cukup lama (rata-
rata 3-5 tahun).  

• Diagnosa AIDS didasarkan atas hasil uji kriteria klinis dan hasil uji laboratorium 
(menurut pedoman WHO).  

 
Apakah seorang pengidap HIV dapat dibedakan dari orang lainnya ? 
 
Seorang pengidap HIV tidak dapat dibedakan.  Seorang pengidap HIV terlihat biasa 
saja seperti halnya orang lain karena tak menunjukkan gejala klinis.  Hal ini bisa terjadi 
selama 5 – 10 tahun. 
 
Kenyataan mengenai HIV DAN AIDS saat ini : 
 
• HIV dan AIDS adalah penyakit infeksi menular yang dapat mengenai semua : umur, 

ras, etnis, profesi, wilayah, dan penularannya berlangsung sepanjang masa 
• Banyak rumah sakit tidak mampu mendiagnosis AIDS pada pasiennya. 
• Pasien HIV AIDS masih asing bagi banyak sejumlah orang 
• Banyak orang mengatakan : “Yang kena Penyakit AIDS hanyalah orang-orang yang  

hidupnya di dunia hitam/Lokalisasi”. 
 
Mengapa AIDS perlu perhatian khusus? : 
 
• Vaksin masih dalam uji coba 
• AIDS dapat menyerang siapa saja (pria, wanita, tua, muda, anak-anak bahkan janin 

dalam kandungan ibu pengidap HIV, terutama usia produktif). 
• Orang yg terinfeksi HIV menjadi pembawa dan penular virus HIV selama hidupnya 

walaupun penderita tampak sehat 
• Kasus AIDS merupakan fenomena gunung es, yg muncul kepermukaan sebagian 

kecil dari yang sebenarnya menurut WHO : 1 kasus HIV : tersembunyi 100 sampai 
dengan 200 orang. 
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Mitos seputar HIV dan AIDS yang beredar di masyarakat : 
 
• HIV dan AIDS adalah penyakit orang homoseksual 
• HIV dan AIDS adalah penyakit orang barat/turis 
• Menular hanya melalui hubungan seksual 
• Dapat menular lewat kontak seksual biasa 
• HIV dan AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan. 
 
Masih banyak lagi mitos seputar HIV DAN AIDS sehingga menambah stigma dan 
diskriminasi terhadap Odha. 
 
HIV menular melalui  : 
 
1. Cairan genital :  cairan genital (sperma, lendir vagina) memiliki jumlah virus yang 

tinggi dan cukup banyak untuk memungkinkan penularan.  Oleh karenanya 
hubungan seksual yang berisiko/tidak aman dapat menularkan HIV.  Semua jenis 
hubungan seksual misalnya kontak seksual genital, kontak seksual oral dan anal 
dapat menularkan HIV. 

2. Darah :  penularan melalui darah dapat terjadi melalui transfusi darah dan 
produknya (plasma, trombosis) dan perilaku menyuntik yang tidak aman pada 
pengguna napza suntik (penasun/IDU).  Transplantasi organ yang tercemar virus 
HIV juga dapat menularkan. 

3. Dari ibu ke bayinya :  hal ini terjadi selama dalma kandungan (melalui placenta/ari-
ari), melalui cairan genital saat persalinan dan menyusui (pemberian ASI) 

 
Apa yang dimaksud dengan perilaku berisiko tertular HIV ? 
 
Perilaku berisiko adalah perilaku individu yang memungkinkan tertular virus HIV.  
Perilaku berisiko ini dapat menjadi bagian dari anamnesis terhadap seseorang yang 
dicurigai menderita HIV dan AIDS.  Sejumlah perilaku berisiko yang dimaksud adalah : 
 
1. Berhubungan seksual dengan cara yang tidak aman, misalnya tidak memakai 

kondom. 
2. Berganti-ganti pasangan/partner seksual. 
3. Berganti-ganti (berbagi) jarum suntik dan alat lainnya yang kontak dengan darah 

dan cairan tubuh dengan orang lain 
 
Cairan tubuh yang tidak menularkan HIV dan AIDS : 
 
- Keringat 
- Air mata 
- Air liur/ludah 
- Air kencing/urine 
- Air liur 
 
HIV tidak ditularkan melalui cara-cara sebagai berikut: 
 
- Bersenggolan. 
- Berjabatan tangan 
- Bersentuhan (Pakaian bekas dengan penderita). 
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- Hidup serumah dengan Odha 
- Berciuman biasa 
- Makanan/minuman 
- Berenang bersama 
- Gigitan nyamuk 
- Sabun mandi 
- Toilet 
 
Cara penularan HIV yang utama di Indonesia 
Metode penularan/transmisi yang terutama di Indonesia adalah melalui : 
• Penularan melalui kegiatan seks komersial 
• Penularan akibat penggunaan alat suntik yang tak steril, terutama pada pengguna 

napza suntik 
 
Riwayat Alamiah/Patofisiologi Perjalanan Penyakit HIV DAN AIDS  
 

 
 
 
Bagaimana pencegahan penularan HIV? 
Melihat berbagai metode penularan dan perilaku berisiko yang dapat menularkan HIV, 
maka kita dapat melakukan pencegahan penularan HIV dengan berbagai cara 
sederhana sebagai berikut : 
 
• Berperilaku seks yang aman (abstinen, saling setia dengan satu pasangan, 

melakukan seks dengan menggunakan kondom) 
• Mencegah penularan melalui alat – alat tercemar dengan prinsip “universal 

precaution”/kewaspadaan universal. 

Latensi Klinis Infeksi
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• Pencegahan pada transfusi darah dengan skrining donor. 
• Program pencegahan penularan ibu ke anak melalui program PMTCT. 
 
 
Mengapa kondom dipromosikan? 
Dalam melakukan pencegahan penularan melalui hubungan seksual berisiko, maka 
selain abstinensia dan setia pada satu pasangan maka penggunaan kondom, 
khususnya pada kelompok perilaku berganti pasangan, wanita pekerja seksual/WPS 
sangat dianjurkan.  Keuntungan penggunaan kondom adalah mudah didapat, murah 
dan efektivitas yang tinggi dalam mencegah penularan. 
 
Dalam menggunakan kondom perhatikan : 
• Cara penggunaan kondom yang tepat 
• Kualitas kondom yang harus bermutu 
• Ukuran kondom yang cocok 
• Pakailah pelicin/lubrikan yang berbahan dasar air 
 
 

HIV DAN AIDS PADA PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA 
 
Kelompok perempuan, anak dan keluarga merupakan kelompok berisiko rendah 
tertular HIV dan AIDS.  Namun dengan semakin meningkatnya jumlah penderita HIV 
dan AIDS (Odha), dalam hal ini kelompok laki-laki merupakan kelompok dengan 
persentase tinggi, maka penularan dari kelompok ini ke kelompok berisiko rendah juga 
akan semakin meningkat. 
 
Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok Odha juga menjadi beban 
tambahan bagi perempuan, anak dan anggota keluarga yang mengidap HIV.  Stigma 
dan diskriminasi ini menjadi penghambat bagi mereka untuk memperoleh akses 
maupun layanan kesehatan dan sosial yang diperlukan.   
 
Penularan HIV ke anak-anak dari ibu HIV positif disebut sebagai MTCT (mother to 
child transmission).  Penularan dari ibu ke anak/bayi terjadi melalui penularan di dalam 
kandungan/in utero, saat kelahiran/peri partum dan melalui pemberian air susu ibu/ASI. 
 
Dari data-data yang dikemukakan di atas, maka pengendalian/pencegahan penularan 
HIV dan AIDS pada perempuan, anak dan keluarga menjadi semakin penting dan tidak 
terpisahkan dari program penanggulangan HIV dan AIDS secara umum. 
 

BENTUK-BENTUK UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA 
 
Departemen Kesehatan melalui subdirektorat AIDS dan PMS telah menjadi leading 
sector secara teknis dalam menentukan dan menjalankan kebijakan terkait HIV dan 
AIDS.  Berikut ini adalah sekilas kebijakan Departemen Kesehatan RI mengenai HIV 
dan AIDS : 
 
Visi Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (menurut Ditjen P2PL) : 
Terkendalinya penyebaran infeksi HIV DAN AIDS dan IMS dan meningkatnya kualitas 
hidup orang dengan HIV danAIDS (Odha). 
 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 35

 
 
Misi Pengendalian HIV dan AIDS di Indonesia : 
Pengendalian penyebaran infeksi HIV, IMS dan dampak HIV dan AIDS, dilakukan 
melalui : 
 
1. Upaya pencegahan 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jangkauan Odha dan masyarakat. 
 
Tujuan Penanggulangan HIV dan AIDS : 
 
1. Menurunkan penyebaran dan Penularan HIV 
2. Meningkatkan Kualitas hidup Pengidap HIV, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. 
3. Menurunkan Prevalensi IMS 
4. Mereduksi perilaku risiko tinggi – (seksual, penyuntikan narkoba). 
5. Peningkatan kemampuan Institusi penanggulangan. 
6. Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
 
Kelompok Risiko Tinggi adalah golongan individu yang memiliki risiko tinggi untuk 
menularkan/tertular HIV dan AIDS.  Yang termasuk dalam kelompok ini adalah : 
 
1. Wanita pekerja seksual/WPS, pelanggannya dan pasangan pelanggan 
2. Pria pekerja seksual/PPS, pelanggannya, dan pasangan pelanggan 
3. Waria, pelanggannya, dan pasangan pelanggannya 
4. Pengguna narkotika suntik/penasun/IDU dan pasangannya 
5. Penerima transfusi darah dan produk darah 
6. Bayi yang dikandung oleh ibu yang terinfeksi HIV 
7. Petugas kesehatan, aparat kepolisian, tukang cukur, siapa saja termasuk kita 

sendiri yang sengaja atau tidak disadari berhubungan/terinfeksi dengan spesimen 
pasien HIV dan AIDS (bantu kecelakaan/pemakaian alat tak steril, dan lainnya ) 

8. Lain-lain 
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Bagan Kegiatan Komprehensif Penanggulangan HIV dan AIDS oleh Depkes 
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Modul 2 

 
PENCEGAHAN PENULARAN HIV PADA PEREMPUAN, BAYI DAN ANAK 

 
Materi  : Pencegahan Penularan HIV pada Perempuan, Bayi dan Anak 
Waktu  :  2 jpl (T = 2, P = 0, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok 
Tujuan Pelatihan Umum  
 

Peserta mampu memahami upaya pencegahan penularan HIV pada perempuan, 
bayi dan anak 

Tujuan Pelatihan Khusus  
 

Peserta mampu:  
- menjelaskan pengertian MTCT,  besaran masalah dan kebijakannya di 
Indonesia. 

- menjelaskan  kebijakan PMTCT nasional 
- menjelaskan cara-cara penularan dan pencegahan dalam MTCT 
- menjelaskan 4 prong dan kegiatannya dalam PMTCT 

Pokok Bahasan 
 

- Pengertian PMTCT 
- HIV dan AIDS pada perempuan 
- Kebijakan PMTCT Nasional 
- Bentuk-bentuk khusus intervensi PMTCT 

Metode  
 

-.  Ceramah 
-.  Tanya jawab 
-.  Diskusi 

Alat Bantu  
 

- LCD 
- White Board 

           -   Pensil atau ballpoin  
Referensi  
 

- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 

  
 
 
PENGERTIAN PMTCT  
 
Di Indonesia sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987, epidemi HIV dianggap cukup 
lamban berkembang. Selalu dikategorikan prevalensi rendah. Statistik yang rendah ( di 
bawah 1.000 orang selama 11 tahun pertama hingga 1999) menyebabkan AIDS tidak 
dibicarakan secara gencar dan terbuka, baik oleh masyarakat maupun pembuat kebijakan. 
Upaya pencegahan menjadi fokus utama dengan penekanan pada isu moral saja, 
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sehingga timbul stigma dan diskriminasi terhadap terhadap Orang dengan HIV dan AIDS 
(Odha). Sedangkan dukungan dan perawatan untuk orang yang terinfeksi tidak dianggap 
isu yang mendesak. Melalui pembahasan secara terbuka dan proporsional dengan 
memprioritaskan isu dukungan dan perawatan, diharapkan akan terjadi eliminasi stigma 
dan diskriminasi terhadap Odha. 
Secara kumulatif dalam 10 tahun terakhir hingga 31 Desember 2006 tercatat 5.230 kasus 
HIV dan 8.194 kasus AIDS. Prevalensi kasus AIDS lebih besar karena merupakan 
kewajiban untuk melaporkan kasus kematian karena AIDS, tetapi kasus HIV cenderung 
untuk tidak dilaporkan. Kecenderungan tidak melaporkan ini secara tidak langsung 
menunjukkan masih besarnya stigma terhadap HIV/AIDS di masyarakat. Seperti 
fenomena gunung es, kasus HIV yang ada di masyarakat kemungkinan jauh lebih besar 
daripada yang dilaporkan. Hal ini memerlukan pemikiran dan antisipasi dini. 
Meskipun secara umum prevalensi HIV di Indonesia tergolong rendah (kurang dari 0,1%), 
tetapi sejak tahun 2000 Indonesia telah dikategorikan sebagai negara dengan tingkat 
epidemi terkonsentrasi karena terdapat kantung-kantung dengan prevalensi HIV lebih dari 
5% pada beberapa populasi tertentu (pada pengguna narkoba suntikan di DKI Jakarta 
meningkat dari 15% di tahun 1999 menjadi 48% di tahun 2002).  
 
Kecenderungan Infeksi HIV pada Perempuan dan Anak Meningkat oleh karenanya 
diperlukan berbagai upaya untuk mencegah infeksi HIV pada perempuan, serta mencegah 
penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yaitu PMTCT (Prevention of Mother to Child HIV 
Transmission) 
 
Besaran Masalah HIV pada Perempuan 
Walaupun prevalensi HIV pada perempuan di Indonesia hanya 16%, tetapi karena 
mayoritas (92,54%) Odha berusia reproduksi aktif (15-49 tahun), maka diperkirakan 
jumlah kehamilan dengan HIV positif akan meningkat.  
Infeksi HIV dapat berdampak kepada ibu dan bayi. Dampak infeksi HIV terhadap ibu 
antara lain: timbulnya stigma sosial, diskriminasi, morbiditas dan mortalitas maternal. 
Besarnya stigma sosial menyebabkan Odha semakin menutup diri tentang 
keberadaannya, yang pada akhirnya akan mempersulit proses pencegahan dan 
pengendalian infeksi.  Diskriminasi dalam kehidupan sosial menyebabkan Odha 
kehilangan kesempatan untuk ikut berkarya dan memberikan penghidupan yang layak 
pada keluarganya. Karena terjadi penurunan daya tahan tubuh secara bermakna, maka 
morbiditas dan mortalitas maternal akan meningkat pula. Sedangkan dampak infeksi HIV 
terhadap bayi antara lain: gangguan tumbuh kembang karena rentan terhadap penyakit, 
peningkatan mortalitas, stigma sosial, yatim piatu lebih dini akibat orang tua meninggal 
karena AIDS, dan permasalahan ketaatan minum obat pada penyakit menahun seumur 
hidup. 
Dampak buruk dari penularan HIV dari ibu ke bayi dapat dicegah apabila : (1) Terdeteksi 
dini, (2) Terkendali (Ibu melakukan perilaku hidup sehat, Ibu mendapatkan ARV profilaksis 
secara teratur, Ibu melakukan ANC secara teratur, Petugas kesehatan menerapkan 
pencegahan infeksi sesuai Kewaspadaan Standar), (3) Pemilihan rute persalinan yang 
aman (seksio sesarea), (4) Pemberian PASI (susu formula) yang memenuhi persyaratan, 
(5) Pemantauan ketat tumbuh-kembang bayi & balita dari ibu dengan HIV positif, dan (6) 
Adanya dukungan yang tulus, dan perhatian yang berkesinambungan kepada ibu, bayi 
dan keluarganya. 
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Mengapa diperlukan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi? 
Sebagian besar (90%) infeksi HIV pada bayi disebabkan penularan dari ibu, hanya sekitar 
10% yang terjadi karena proses transfusi. Infeksi yang ditularkan dari ibu ini kelak akan 
mengganggu kesehatan anak. Padahal dengan intervensi yang mudah dan mampu 
laksana proses penularan sudah dapat ditekan sampai sekitar 50%nya. Selain itu tindakan 
intervensi dapat berupa pencegahan primer/ primary prevention (sebelum terjadinya 
infeksi), dilaksanakan kepada seluruh pasangan usia subur, dengan kegiatan konseling, 
perawatan dan pengobatan di tingkat keluarga. Sebagai langkah antisipasi maka dalam 
Strategi Nasional Penanggulangan AIDS 2003-2007 ditegaskan bahwa pencegahan 
penularan HIV dari ibu ke bayi merupakan program prioritas. 
 

Bagan penularan HIV kepada Perempuan dan Anak 

 
Tujuan Program PMTCT 
Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi bertujuan untuk: 
1. Mencegah Penularan HIV dari Ibu ke Bayi. 

Sebagian besar infeksi HIV pada bayi disebabkan penularan dari ibu. Infeksi yang 
ditularkan dari ibu ini kelak akan mengganggu kesehatan anak. Diperlukan upaya 
intervensi dini yang baik, mudah dan mampu laksana guna menekan proses penularan 
tersebut. 

2. Mengurangi dampak epidemi HIV terhadap Ibu dan Bayi 
Dampak akhir dari epidemi HIV berupa berkurangnya kemampuan produksi dan 
peningkatan beban biaya hidup yang harus ditanggung oleh Odha dan masyarakat 
Indonesia di masa mendatang karena morbiditas dan mortalitas terhadap Ibu dan Bayi. 
Epidemi HIV terutama terhadap Ibu dan Bayi tesebut perlu diperhatikan, dipikirkan dan 
diantisipasi sejak dini untuk menghindari terjadinya dampak akhir tersebut. 

 
 
 

 

1.  Seks tanpa kondom 
dengan perempuan lain 
(PSK) 
2.  Pengguna narkoba 
suntikan                        
(jarum tak steril, pakai        
bergantian) 
3.  Istri yang terinfeksi 
 

TTeerrttuullaarr  
HHIIVV    

Istri Tertular      
HIV  

Hubungan seks tanpa 
kondom dengan istri 

Bayi berisiko 
tertular HIV 

Istri hamil dengan 
HIV dan AIDS 

Suami/Pasangan  
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Sasaran Program PMTCT 
Guna mencapai tujuan tersebut, Program PMTCT mempunyai sasaran program, antara 
lain: 

1. Peningkatan Kemampuan Manajemen Pengelola Program PMTCT 
2. Peningkatan akses informasi mengenai PMTCT 
3. Peningkatan akses intervensi PMTCT pada ibu hamil, bersalin dan nifas 
4. Peningkatan akses pelayanan Dukungan Perawatan dan Pengobatan  (Care, 

Support dan Treatment) bagi ibu dan bayi 
 
BENTUK-BENTUK INTERVENSI PMTCT 
 
Intervensi untuk Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi  
Dengan intervensi yang baik maka risiko penularan HIV dari ibu ke bayi sebesar 25 – 45% 
bisa ditekan menjadi kurang dari 2%. Menurut estimasi Depkes, setiap tahun terdapat 
9.000 ibu hamil HIV positif yang melahirkan di Indonesia. Berarti, jika tidak ada intervensi 
diperkirakan akan lahir sekitar 3.000 bayi dengan HIV positif setiap tahunnya di Indonesia. 
Intervensi tersebut meliputi 4 konsep dasar: (1) Mengurangi jumlah ibu hamil dengan HIV 
positif, (2) Menurunkan viral load serendah-rendahnya, (3) Meminimalkan paparan 
janin/bayi terhadap darah dan cairan tubuh ibu HIV positif, dan (4) Mengoptimalkan 
kesehatan dari ibu dengan HIV positif. 
 
1. Mengurangi jumlah ibu hamil dengan HIV positif 
Secara bermakna penularan infeksi virus ke neonatus dan bayi terjadi trans plasenta dan 
Intra partum. Terdapat perbedaan variasi risiko penularan dari ibu ke bayi selama 
Kehamilan dan Laktasi, tergantung sifat infeksi terhadap ibu : Infeksi primer ( HSV/ Herpes 
Simpleks Virus, HIV1), Infeksi Sekunder/ Reaktivasi (HSV, CMV/ Cyto Megalo Virus), atau 
Infeksi Kronis (Hepatitis B, HIV1, HTLV-I). 
Mengingat adanya kemungkinan transmisi vertikal dan adanya kerentanan tubuh selama 
proses kehamilan, maka pada dasarnya perempuan dengan HIV positif tidak dianjurkan 
untuk hamil. Dengan alasan hak asasi manusia, perempuan Odha dapat memberikan 
keputusan untuk hamil setelah melalui proses konseling, pengobatan dan pemantauan. 
Pertimbangan untuk mengijinkan Odha hamil antara lain: apabila daya tahan tubuh cukup 
baik (CD4 di atas 500), kadar virus (viral load) minimal/ tidak terdeteksi (kurang dari 1.000 
kopi/ml), dan menggunakan ARV secara teratur 5. 
 
2. Menurunkan viral load/ kadar virus serendah-rendahnya 
Obat antiretroviral (ARV) yang ada sampai saat ini baru berfungsi untuk menghambat 
multiplikasi virus, belum menghilangkan secara total keberadaan virus dalam tubuh Odha. 
Walaupun demikian, ARV merupakan pilihan utama dalam upaya pengendalian penyakit 
guna menurunkan kadar virus. 
 
3. Meminimalkan paparan janin dan bayi terhadap cairan tubuh ibu 
Persalinan dengan seksio sesarea berencana sebelum saat persalinan tiba merupakan 
pilihan pada Odha. Pada saat persalinan pervaginam, bayi terpapar darah dan lendir ibu di 
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jalan lahir. Bayi mungkin juga terinfeksi karena menelan darah atau lendir jalan lahir 
tersebut (secara tidak sengaja pada saat resusitasi). Beberapa hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa seksio sesarea akan mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke 
bayi sebesar 50-66% . 
Apabila seksio sesarea tidak bisa dilaksanakan, maka dianjurkan untuk tidak melakukan 
tindakan invasif yang memungkinkan perlukaan pada bayi (pemakaian elektrode pada 
kepala janin, ekstraksi forseps, ekstraksi vakum) dan perlukaan pada ibu (episiotomi). 
 
Telah dicatat adanya penularan melalui ASI pada infeksi CMV, HIV1 dan HTLV-I. 
Sedangkan untuk virus lain, jarang dijumpai transmisi melalui ASI. HIV teridentifikasi ada 
dalam kolustrum dan ASI, menyebabkan infeksi kronis yang serius pada bayi dan anak . 
Oleh karenanya ibu hamil HIV positif perlu mendapat konseling sehubungan dengan 
keputusannya untuk menggunakan susu formula ataupun ASI eksklusif. Untuk 
mengurangi risiko penularan, ibu HIV positif bisa memberikan susu formula kepada 
bayinya. Pemberian susu formula harus memenuhi 5 persyaratan AFASS dari WHO 
(Acceptable= mudah diterima, Feasible= mudah dilakukan, Affordable= harga 
terjangkau, Sustainable= berkelanjutan, Safe= aman penggunaannya). Pada daerah 
tertentu dimana pemberian susu formula tidak memenuhi persyaratan AFASS maka ibu 
HIV positif dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif hingga maksimal 3 bulan, atau 
lebih pendek jika susu formula memenuhi persyaratan AFASS sebelum 3 bulan tersebut. 
Setelah usai pemberian ASI eksklusif, bayi hanya diberikan susu formula dan 
menghentikan pemberian ASI. Sangat tidak dianjurkan pemberian makanan campuran 
(mixed feeding), yaitu ASI bersamaan dengan susu formula/ PASI lainnya. Mukosa usus 
bayi pasca pemberian susu formula/ PASI akan mengalami proses inflamasi. Apabila pada 
mukosa yang inflamasi tersebut diberikan ASI yang mengandung HIV maka akan 
memberikan kesempatan untuk transmisi melalui mukosa usus. 
Risiko penularan HIV melalui pemberian ASI akan bertambah jika terdapat permasalahan 
pada payudara (mastitis, abses, lecet/luka putting susu). Oleh karenanya diperlukan 
konseling kepada ibu tentang cara menyusui yang baik. 
 
4. Mengoptimalkan kesehatan ibu dengan HIV positif 
 
Melalui pemeriksaan ANC secara teratur dilakukan pemantauan kehamilan dan keadaan 
janin. Roboransia diberikan untuk suplemen peningkatan kebutuhan mikronutrien. Pola 
hidup sehat antara lain: cukup nutrisi, cukup istirahat, cukup olah raga, tidak merokok, 
tidak minum alkohol juga perlu diterapkan. Penggunaan kondom tetap diwajibkan untuk 
menghindari kemungkinan superinfeksi bila pasangan juga Odha, atau mencegah 
penularan bila pasangan bukan Odha. 
 
Strategi Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi 
Menurut WHO terdapat 4 (empat) prong yang perlu diupayakan untuk mencegah 
terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi, meliputi: 

1. Mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi 
2. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif 
3. Mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang 

dikandungnya 
4. Memberikan dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif 

beserta bayi dan keluarganya. 
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1. Mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi 
Untuk menghindari penularan HIV digunakan konsep ABCD yang terdiri dari: 

• A (Abstinence): Absen seks atau tidak melakukan hubungan seksual bagi orang 
yang belum menikah. 

• B (Be faithful): Bersikap saling setia kepada satu pasangan seks (tidak berganti-
ganti) 

• C (Condom): Cegah dengan kondom. Kondom harus dipakai oleh pasangan 
apabila salah satu atau keduanya diketahui terinfeksi HIV 

• D (Drug No): Dilarang menggunakan napza, terutama napza suntik dengan jarum 
bekas secara bergantian. 

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan primer antara lain: 
• Menyebar luaskan informasi mengenai HIV/AIDS 

-.  Meningkatkan kesadaran perempuan tentang bagaimana cara menghindari  
penularan HIV dan IMS 
-.  Menjelaskan manfaat dari konseling dan tes HIV secara sukarela 

• Mengadakan penyuluhan HIV/AIDS secara berkelompok 
-.  Mempelajari tentang pengurangan risiko penularan HIV dan IMS (termasuk 
penggunaan kondom) 
-.  Bagaimana bernegosiasi seks aman (penggunaan kondom) dengan pasangan 

• Mobilisasi masyarakat untuk membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap 
informasi tentang HIV/AIDS 
Melibatkan petugas lapangan (kader PKK, bidan, dan lainnya ) untuk memberikan 
informasi pencegahan HIV dan IMS kepada masyarakat dan  untuk membantu klien 
mendapatkan akses layanan kesehatan. 

• Konseling untuk perempuan HIV negatif 
-.  Ibu hamil yang hasilnya tesnya HIV negatif perlu didukung agar status dirinya 
tetap HIV negatif 
-.  Menganjurkan agar pasangannya menjalani tes HIV 

• Layanan yang bersahabat untuk pria. 
-.  Membuat layanan kesehatan ibu  dan anak yang bersahabat untuk pria sehingga 
mudah diakses oleh suami / pasangan ibu hamil 
-.  Mengadakan kegiatan “kunjungan pasangan” pada kunjungan ke layanan 
kesehatan ibu dan anak  

 
2. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif 
Pemberian alat kontrasepsi yang aman dan efektif serta konseling yang berkualitas akan 
membantu Odha dalam melakukan seks yang aman, mempertimbangkan jumlah anak 
yang dilahirkannya, serta menghindari lahirnya anak yang terinfeksi HIV.  
Untuk mencegah kehamilan alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah kondom, karena 
bersifat proteksi ganda. Kontrasepsi oral dan kontrasepsi hormon jangka panjang (suntik 
dan implan) bukan kontraindikasi pada Odha.  
Pemakaian AKDR tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan infeksi asenderen. Spons 
dan diafragma kurang efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan maupun penularan 
HIV.  
Jika ibu HIV positif tetap ingin memiliki anak, WHO menganjurkan jarak antar kelahiran 
minimal 2 tahun.  
 
3. Mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu HIV positif kepada bayi yang dikandungnya 
Merupakan inti dari intervensi PMTCT. Bentuk intervensi berupa: 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 43

• Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif 
• Layanan konseling dan tes HIV secara sukarela (VCT) 
• Pemberian obat antiretrovirus (ARV) 
• Konseling tentang HIV dan makanan bayi, serta pemberian makanan bayi 
• Persalinan yang aman. 

 
4. Memberikan dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif, beserta 
bayi dan keluarganya. 
Upaya PMTCT tidak terhenti setelah ibu melahirkan. Karena ibu tersebut terus menjalani 
hidup dengan HIV di tubuhnya, maka membutuhkan dukungan psikologis, sosial dan 
perawatan sepanjang waktu. Jika bayi dari ibu tersebut tidak terinfeksi HIV, tetap perlu 
dipikirkan tentang masa depannya, karena kemungkinan tidak lama lagi akan menjadi 
yatim dan piatu. Sedangkan bila bayi terinfeksi HIV, perlu mendapatkan pengobatan ARV 
seperti Odha lainnya. 
 
Dengan dukungan psikososial yang baik, ibu HIV positif akan bersikap optimis dan 
bersemangat mengisi kehidupannya. Diharapkan ia akan bertindak bijak dan positif untuk 
senantiasa menjaga kesehatan diri dan anaknya, dan berperilaku sehat agar tidak terjadi 
penularan HIV dari dirinya ke orang lain. 
 
Informasi tentang adanya layanan dukungan psikososial untuk Odha ini perlu diketahui 
masyarakat luas. Diharapkan informasi ini bisa meningkatkan minat mereka yang merasa 
berisiko tertular HIV untuk mengikuti konseling dan tes HIV agar mengetahui status HIV 
mereka sedini mungkin. 
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Alur Upaya PMTCT Komprehensif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Perempuan Usia Reproduktif Cegah Penularan HIV 

Cegah Kehamilan tak Direncanakan 

Cegah Penularan HIV ke Bayi 

HIV Positif HIV Negatif 

Perempuan HIV Positif 

Hamil Tidak Hamil 

Perempuan Hamil HIV Positif 

Bayi HIV Positif Bayi HIV 
negatif 

Dukungan Psikologis & Sosial 
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Modul 3 

 
PEMBERIAN ANTIRETROVIRAL UNTUK PMTCT 

 
Materi  : Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia 
Waktu  :  3 jpl/135 menit (T = 1, P = 2, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok 
 
Tujuan Pelatihan Umum  
 

Peserta mampu memahami prinsip pemberian ARV bagi ibu hamil dengan HIV  
Tujuan Pelatihan Khusus  

 
Peserta mampu:  
- menjelaskan prinsip pemberian, metode pemberian ARV  
- menjelaskan terapi ARV untuk PMTCT. 

           - menjelaskan lembaga yang memberikan layanan ARV 
Pokok Bahasan 
 

- Bentuk terapi ARV untuk PMTCT 
- Profilaksis ARV 
- Jenis-jenis ARV 
- Cara pemberian ARV pada PMTCT 
- Lembaga rujukan pemberi layanan ARV 

Metode   
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

Alat Bantu 
  

- LCD 
- White Board 
- Flipchart 
- Pensil atau ballpoin  

Referensi  
 

- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV dan 
AIDS 

- Buku Pedoman Nasional PMTCT 
- Pedoman Nasional Terapi Antiretroviral 

 
 
 
BENTUK TERAPI ARV UNTUK PROGRAM PMTCT 
 
Terapi antiretroviral/ARV/HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) dalam 
PMTCT adalah penggunaan obat antiretroviral jangka panjang untuk mengobati 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 46

perempuan hamil HIV positif , mencegah penularan HIV dari ibu ke anak/MTCT dan 
diberikan seumur hidup. 
 
Saat ini obat antiretroviral lini 1 sudah tersedia secara luas dan gratis.  Perempuan yang 
memerlukan layanan PMTCT dapat memperoleh di rumah sakit yang menjadi pusat 
layanan HIV.  Pemberian obat antiretroviral dilakukan dengan kombinasi sejumlah rejimen 
obat (biasanya diberikan dalam 3 macam obat dalam 1 kombinasi) sesuai dengan 
pedoman yang berlaku.  Pembahasan rinci mengenai pemberian obat antiretroviral ini 
akan dibahas di bawah ini. 
 
Manfaat Terapi ARV dalam program PMTCT serupa dengan terapi ARV untuk pasien 
HIV pada umumnya yaitu : 

1. Memperbaiki status kesehatan dan kualitas hidup 
2. Menurunkan rawat inap akibat HIV 
3. Menurunkan kematian terkait AIDS 
4. Menurunkan angka penularan HIV dari ibu ke anak 

 
Pemberian ARV Selama Kehamilan, Persalinan dan Setelah Melahirkan mengikuti 
sejumlah prinsip sebagai berikut : 
- Protokol pemberian ARV mengikuti Pedoman Nasional Pengobatan ARV di Indonesia 

(CD4/Limfosit) 
- Untuk PMTCT semua ibu hamil diberi ARV pencegahan tanpa melihat CD4/Limfosit 
- Pemberian ARV melalui jalur RS Rujukan Odha yang telah ditentukan Pemerintah 
 
 
Rekomendasi untuk Memulai Terapi ARV pada perempuan hamil menurut stadium 
klinis dan ketersediaan penanda imunologis (menurut WHO 2006) 
 

Stadium klinis menurut 
WHO 

Bila tidak tersedia tes 
CD4 

Bila tersedia tes CD 4 

1 Tidak diobati untuk 
kepentingan ibu saat 
ini(rekomendasi tingkat A-III) 

Obati jika hitung sel CD 4 < 
200 sel/mm3 (rekomendasi 
tingkat A-III) 

2 Tidak diobati (rekomendasi 
tingkat A-III) 

3 Obati (rekomendasi tingkat A-
III) 

Obati jika hitung sel CD 4< 
350 sel/mm3  (rekomendasi 
tingkat A-III) 

4 Obati (rekomendasi tingkat A-
III) 

Obati tanpa memperhatikan 
hitung CD 4 ((rekomendasi 
tingkat A-III) 

Perempuan mengalami kadar hitung CD 4 yang lebih rendah saat kehamilan dibandingkan setelah 
melahirkan/nifas, sebagian dikarenakan hemodilusi terkait kehamilan.  Hal ini mempengaruhi 
penggunaan ambang batas 350 pada perempuan hamil, khususnya pada stadium klinis 1 atau 2, 
belum diketahui. 
 

Kriteria memulai terapi ARV pada perempuan hamil sama dengan perempuan yang 
tidak hamil, dengan pengecualian bahwa terapi ini dianjurkan bagi perempuan hamil 
yang telah mengalami stadium klinis 3 dan hitung CD 4 dibawah 350 sel/mm3.   
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PROFILAKSIS ANTIRETROVIRAL 
 
Profilaksis ARV adalah penggunaan obat antiretroviral jangka pendek yang digunakan 
perempuan hamil HIV positif selama masa kehamilan untuk mengurangi risiko penularan 
HIV ke janin yang dikandungnya 
 
Risiko Profilaksis ARV 
Besarnya risiko profilaksis ARV terhadap perempuan, janin dan bayi tergantung kepada: 

   - waktu pajanan 
   - lama pajanan 
   - jumlah obat 
 

Perubahan fisiologi selama kehamilan  mempengaruhi distribusi, metabolisme dan 
eliminasi obat, sehingga menyulitkan prediksi farmakokinetik ARV 
 
Studi farmakokinetik untuk AZT, 3TC, ddI, d4T dan NVP menyimpulkan bahwa tidak perlu 
penyesuaian dosis 

 
 
JENIS-JENIS ANTIRETROVIRAL YANG TERSEDIA DI INDONESIA 

 
Golongan Nama Generik Singkatan Produsen Asli Nama 

Dagang 
Sediaan 

Nucleoside 
Reverse 
Transcriptase 
Inhibitor 
(NRTI) 

Zidovudin AZT, ZDV GlaxoSmithKline, 
Kimia Farma 

Retrovir, 
Zidovex, 
Reviral 

Kapsul/tablet 
300 mg; 
kapsul 100 
mg

Lamivudin 3TC GlaxoSmithKline, 
Kimia Farma 

Epivir, 
Lamivox, 
Hiviral 

Tablet 150 
mg; Larutan 
10 mg/mL; 
Tablet 150 
mg

Stavudin d4T Bristol Myers 
Squibb 

Zerit, 
Stavex 

Kapsul 30 
mg, 40 mg 

Didanosin ddI Bristol Myers 
Squibb 

Videx Tablet 
kunyah: 100 
mg 
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Non 
Nucleoside 
Reverse 
Transcriptase 
Inhibitor 
(NNRTI) 

Nevirapin NVP Boehringer 
Ingleheim 

Viramune, 
Nevirex 

Tablet 200 
mg 

Efavirens EFV Merck Sharpe 
Dome 

Stocrin, 
Efavir 

Tablet 600 
mg 

Protease 
Inhibitor (PI) 

Nelfinavir NVF Belum Tersedia Viracept, 
Nelvex

Tablet 250 
mg

Lopinavir/ritonavir LPV/r Abbott Alluvia, 
Kaletra 

Tablet 
200mg 
lopinavir/50 
mg ritonavir 

Saquinavir SQV Belum tersedia  Tablet 200 
mg, 500 mg 

Koformulasi AZT dan 3TC  GlaxoSmithKline, 
Kimia Farma 

Combivir, 
Zidovex-
L, Duviral

AZT 300 mg 
+ 3TC 150 
mg

AZT, 3TC dan 
NVP 

 Aurobindo 
 
 
 
Kimia Farma 

Zidovex-
LN 
 
 
Triviral 

AZT 300 mg 
+ 3TC 150 
mg+NVP 
200 mg 
AZT 300 mg 
+ 3TC 150 
mg+NVP 
200 mg 

 
Beberapa sifat farmakologi ARV : 
 
Zivovudin (AZT, ZDV) 

1. Cepat diserap sepenuhnya dengan diminum.  
2. Dampak zidovudin pada prenatal dan neonatal masih dalam batas kewajaran. 
3. Terjadi anemia ringan,namun biasanya sembuh ketika pengobatan selesai.  
4. Dapat diminum dengan atau tanpa makan terlebih dahulu. 

 
Nevirapine (NVP) 

1. Cepat diserap sepenuhnya dengan diminum dan melintang plasenta dengan cepat.  
2. Paruh umur yang panjang yang menguntungkan sang bayi.  
3. Dapat diminum dengan atau tanpa makan terlebih dahulu. 

 
Lamivudine (3TC) 

1. Cepat diserap sepenuhnya dengan diminum.  
2. Dapat diminum dengan obat lainnya yang mengobati gejala yang mirip dengan HIV. 
3. Dapat diminum dengan atau tanpa makan terlebih dahulu. 
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Keamanan obat ARV untuk ibu hamil dan bayinya 
Obat antiretroviral memiliki efek samping yang dapat mengganggu dan menimbulkan 
gejala pada pasien.  Efek samping ini dapat membuat kepatuhan berobat/adherens 
menurun dan menyebabkan tujuan pengobatan tidak tercapai.  Obat ARV juga memiliki 
potensi toksisitas dan teratogenik terhadap janin dan ibunya.  Namun dari rejimen yang 
dipilih telah diteliti memiliki efek samping minimal atau tidak ada sama sekali.  Obat ARV 
dapat digunakan selama kehamilan: 

 - sebagai terapi kombinasi yang poten untuk ibu hamil 
 - sebagai obat profilaksis (saat ini dianjurkan untuk terapi kombinasi)untuk 

mencegah infeksi HIV pada bayi 
 
 

Toksisitas dan kontra-indikasi Rejimen Antiretroviral (ARV) 
  
1. Efek samping tersering dari AZT, AZT dan 3TC: mual, sakit kepala, mialgia, 

insomnia dan biasanya berkurang jika tetap diberikan 
2. Kontra indikasi AZT, AZT dan 3TC: alergi obat, kadar hemoglobin di bawah 7 g/dL, 

netropenia (<750 sel/mm3), disfungsi hepar atau ginjal yang berat  
3. Efek toksik pada ibu hamil jarang namun berbahaya: asidosis laktat, hepatik 

steatosis, pankreatitis, toksisitas mitokondria lain. 
4. Toksisitas jangka pendek pada bayi (AZT) yang penting: anemi (makin lama 

pajanan makin berat anemi dan reversibel) 
5. Efek samping terbesar dari NVP: hepatotoksisk dan ruam kulit (jarang). 

Jumlah CD4 > 250: risiko untuk hepatotoksik adalah 10 kali daripada CD4 yg 
rendah. 

6. Kontra indikasi NVP: alergi terhadap NVP atau derivat benzodiazepin (dilihat 
kembali) 

7. Pada janin: jika pajanan lama dapat menyebabkan toksisitas hematologi termasuk 
netropeni, hepatotoksik, ruam kulit 

8. Efavirens dikontraindikasikan pada usia kehamilan trimester I, namun dapat 
diberikan pada trimester II dan III, bila tidak mungkin memberikan nevirapin. 

 
 
CARA PEMBERIAN ARV PADA PMTCT 
 
Pemberian ARV 
Pemberian obat antiretroviral perlu mengikuti prinsip sebagai berikut untuk menjamin 
keberhasilan terapi : 

1. Di bawah pengawasan dokter 
2. Jelaskan efek samping yang dapat terjadi 
3. Untuk masa nifas, ARV dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu 
4. Sebaiknya ada pendamping minum ARV, karena tingkat kepatuhan sangat 

menentukan efektivitas hasil penggunaan ARV 
 
Memulai terapi ARV perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: 

1. Memenuhi indikasi pemberian (lihat tabel di atas) 
2. Bila terjadi infeksi oportunistik, maka obati terlebih dulu infeksinya. 
3. Persiapkan klien/pasien secara fisik dan mental untuk menjalani terapi (dilakukan 

dengan konseling pra ART) 
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Skenario Pemberian Antiretroviral pada Berbagai Situasi Klinis 
Pemberian obat antiretroviral dalam program PMTCT ditujukan pada keadaan sebagai 
berikut : 
 
No. Situasi Klinis Rekomendasi Pengobatan (Rejimen 

untuk Ibu) 
1 Odha dengan indikasi ART dan 

kemungkinan hamil atau 
sedang hamil 
 

• AZT (d4T) + 3TC + NVP  (hindari EFV) 
• Hindari EFV pada trimester pertama 
•   Jika mungkin hindari ARV sesudah 

trimester pertama  
 

2 Odha sedang menggunakan 
ART dan kemudian hamil 
 

• Lanjutkan rejimen (ganti dengan NVP 
atau golongan PI jika sedang 
menggunakan EFV pad atrimester I) 

• Lanjutkan dgn ARV yg sama selama 
dan sesudah persalinan 

3 Odha hamil dan belum ada 
indikasi ART 

AZT mulai 28 minggu + NVP dosis 
tunggal pada awal persalinan 
 
Alternatif 
• Hanya AZT mulai 28 minggu 
• AZT + 3TC mulai 36 minggu, selama 

persalinan, 1 minggu     sesudah 
persalinan 

• NVP dosis tunggal pada awal 
persalinan 

4 Odha hamil dengan indikasi 
ART, tetapi belum 
menggunakan ARV 
 

AZT mulai 28 minggu + NVP dosis 
tunggal pada awal persalinan 
 
Alternatif 
• Hanya AZT mulai 28 minggu 
• AZT + 3TC mulai 36 minggu, selama 

persalinan, 1 minggu     sesudah 
persalinan 

• NVP dosis tunggal pada awal 
persalinan 

5 Odha hamil dengan 
tuberkulosis  aktif 
 

OAT yg sesuai tetap diberikan  
Rejimen untuk ibu  
Bila pengobatan mulai trimester III: 
• AZT (d4T) + 3TC + EFV 
• Bila belum akan menggunakan ARV: 

disesuaikan dengan skenario 3 
 

6 Bumil dalam masa persalinan 
dan tidak diketahui status HIV 
 
 

Tawarkan konseling dan testing dalam 
masa persalinan; atau konseling dan 
testing setelah persalinan (ikuti skenario 
8) 
Jika hasil tes positif maka dapat 
diberikan : 
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• NVP dosis tunggal 
• Bila persalinan sudah terjadi maka 

ikuti skenario 8; atau 
• AZT + 3TC pada saat persalinan 

dilanjutkan 1 minggu setelah 
persalinan 

7 Odha datang pada masa 
persalinan dan belum 
mendapat ART 

• NVP dosis tunggal ditambah 
• AZT + 3TC pada saat persalinan 

dilanjutkan 1 minggu setelah 
persalinan 

 
Bayi dengan kondisi ibu apapun diberikan NVP dosis tunggal dalam 72 jam 
pertama (bila mungkin 12 jam pertama) dan AZT selama 4 minggu dengan dosis 
2 mg/kg BB per 6 jam. 

Keterangan : 
• AZT/ZDV : zidovudin 
• 3TC : lamivudin 
• NVP : nevirapin 
• EFV : efavirens  
 

LEMBAGA RUJUKAN YANG MEMBERIKAN LAYANAN ARV 
 

Lembaga yang memberikan obat antiretroviral adalah rumah sakit rujukan ARV yang saat 
ini telah mencapai 153 rumah sakit.  Namun terkait dengan pelayanan PMTCT maka, 
perlu dipertimbangkan pemberian ARV dalam rangka PMTCT perlu didukung oleh adanya 
tim PMTCT yang melakukan pelayanan komprehensif terhadap ibu, bayi dan anak yang 
berisiko. 
 
Setiap lembaga/rumah sakit yang akan menjadi rumah sakit rujukan ARV perlu 
mendapatkan pelatihan mengenai CST dan ARV yang memadai untuk tenaga medis dan 
staf terkait. 
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Modul 4 

 
PENATALAKSANAAN OBSTETRI BAGI IBU HAMIL DENGAN HIV 

 
Materi  : Penatalaksanaan obstetri bagi ibu hamil dengan HIV 
Waktu  :  3 jpl (T = 1, P = 2, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok 
Tujuan Pelatihan Umum  

 
Peserta mampu memahami cara melakukan penatalaksanaan obstetri bagi ibu 
hamil dengan HIV 

Tujuan Pelatihan Khusus  
Peserta mampu:  
- menjelaskan penatalaksanaan antenatal bagi ibu dengan HIV dan ibu yang 

belum diketahui status HIV nya. 
- menjelaskan penatalaksanaan persalinan dan kelahiran bagi ibu dengan HIV 

dan ibu yang belum diketahui status HIV nya 
- menjelaskan keuntungan dan kerugian dari metode persalinan pilihan bagi 

ibu dengan HIV. 
- Menjelaskan prinsip-prinsip kewaspadaan universal dalam pertolongan 

persalinan  
- menjelaskan penatalaksanaan pasca persalinan/nifas bagi ibu dengan HIV 

dan ibu yang belum diketahui status HIV nya 
- menjelaskan rujukan lembaga pemberi layanan kesehatan bagi  ibu hamil 

dengan HIV  
Pokok Bahasan  
 

- Penatalaksanaan antenatal bagi ibu dengan HIV dan ibu yang belum 
diketahui status HIV nya. 

- Penatalaksanaan persalinan dan kelahiran bagi ibu dengan HIV dan ibu yang 
belum diketahui status HIV-nya 

- Penerapan kewaspadaan universal di tempat persalinan (mempergunakan 
buku PI JNPK) 

- Penatalaksanaan pasca persalinan/nifas bagi ibu dengan HIV dan ibu yang 
belum diketahui status HIV nya. 

- Rujukan lembaga pemberi layanan kesehatan bagi  ibu hamil dengan HIV. 
Metode  

-    Ceramah 
-    Tanya Jawab 
-    Penugasan 

           -   Demonstrasi(1 jam waktu pelatihan ditambahkan, ditambah dengan sesi 
video, dengan alur pelayanan/manajemen dan teknis, disesuaikan dengan 
struktur di institusi pelayanan). 

Alat Bantu 
 

- LCD 
- Papan tulis putih 
- Spidol 

Referensi  
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- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 

 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Dalam membaca modul pelatihan ini, perlu disadari bahwa berbagai 
keterangan/penjelasan yang tercantum harus disesuaikan dengan keadaan sosial budaya 
setempat, sehingga setelah mengikuti pelatihan ini , diharapkan tenaga kesehatan dapat 
membuat keputusan yang baik sesuai dengan keadaan setempat dan pasien. 
 
Tujuan Persalinan yang Aman  
Tujuan persalinan yang aman bagi ibu dengan HIV adalah : 

• Tidak terjadi penularan HIV : 
   - ke janin/bayi 
   - ke tim penolong (medis dan non medis) 
   - ke pasien lainnya 

• Kondisi ibu baik sesudah melahirkan 
• Efektif dan efisien 

 
Sebagian besar penularan HIV dari ibu ke bayi terjadi pada saat persalinan.  
Hal ini terjadi akibat : 

• Tekanan pada plasenta meningkat menyebabkan terjadinya sedikit percampuran 
antara darah ibu dan darah bayi. 

• Lebih sering terjadi jika plasenta meradang atau terinfeksi.  
• Bayi terpapar darah dan lendir ibu di jalan lahir.  
• Bayi mungkin juga terinfeksi karena menelan darah ataupun lendir ibu.  

 
Risiko Penularan HIV pada bayi 

 
 
 
 
 
 
 
 

55--1100  %%  1100--2200  %%  1100--2200%%  

Risiko penularan HIV bila tanpa 
intervensi (de Cock, dkk, 2000): 

Antiretrovirus 
(ARV) 

ARV 
SC 

Bayi: ARV 
Susu formula 

intrapartum intrauterin pasca persalinan 

Intervensi yang dilakukan 
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PENATALAKSANAAN ANTENATAL BAGI IBU DENGAN HIV DAN IBU YANG BELUM 
DIKETAHUI STATUS HIV NYA 

Perawatan Antenatal 
Perawatan antenatal dapat meningkatkan kesehatan secara umum dan kesejahteraan ibu 
dan keluarga mereka. Mengingat cepatnya persebaran infeksi HIV di dunia, semua wanita 
hamil dapat dianggap berpotensi terinfeksi HIV.  
 
 Dengan menyatukan usaha pencegahan penularan dari ibu ke bayinya ke dalam layanan 
perawatan antenatal, maka program pelayanan kesehatan dapat meningkatkan pelayanan 
– dan hasil kehamilan – bagi semua klien mereka.  
 
Sesi ini membahas penyatuan layanan pencegahan penularan dari ibu ke bayinya dan 
pengaturan layanan antenatal dari wanita yang terinfeksi HIV dan wanita dengan status 
HIV belum diketahui dalam konteks program perawatan antenatal.  
 
Intervensi antenatal dapat menurunkan resiko penularan dari ibu ke bayinya. Perawatan 
kesehatan kehamilan yang baik dapat membantu wanita yang terinfeksi HIV tetap sehat 
dan merawat anak mereka dengan lebih baik. Jika sang ibu segera meninggal, maka 
kemungkinan sang anak akan menderita penyakit dan mengalami kematian akan lebih 
tinggi.  
 
Untuk keberhasilan implementasi program pencegahan penularan dari ibu ke bayinya, 
maka elemen berikut harus turut disertakan sebagai bagian dari perawatan antenatal: 

• Informasi dan pendidikan kesehatan. 
• Pendidikan tentang cara berhubungan seksual yang aman dan HIV. 
• Pengujian/tes dan bimbingan tentang HIV. 
• Pengujian/tes dan bimbingan pasangan tentang HIV. 
• Intervensi untuk menurunkan risiko penularan dari ibu ke bayinya. 
• Bimbingan dan dukungan pemberian makanan bayi untuk perawatan ibu hamil 

yang aman termasuk pengobatan malaria dan tuberkulosis.  
• Diagnosa dan pengobatan infeksi menular seksual (IMS). 
• Deteksi dini dan pengobatan dan pengawasan atas tuberkulosis dan malaria.  
• Pilihan metode persalinan, pilihan pemberian makanan untuk bayi/anak, metode 

kontrasepsi.  HIV bukan merupakan indikasi absolut untuk dilakukan sterilisasi pada 
ibu.Hal ini harus didiskusikan dan ditentukan sebelum persalinan. 

• Konseling pemberian makanan untuk bayi meliputi hal-hal berikut :  
 Konseling ini dilakukan saat usia kehamilan mencapai trimester 3. 
 Dijelaskan mengenai cara transmisi HIV. 
 Diberikan penjelasan keuntungan dan kerugian dalam memilih pemberian nutrisi 

pada bayi. 
 Dipersilakan memilih metode yang telah dijelaskan. 

 

Perawatan antenatal bagi wanita yang terinfeksi HIV 
Perawatan antenatal bagi wanita yang terinfeksi HIV mencakup layanan dasar yang 
disarankan untuk semua wanita hamil. Namun, perawatan obstetri dan medis ini diperluas 
agar dapat mencakup kebutuhan khusus wanita yang terinfeksi HIV. 
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Infeksi HIV pada wanita pada usia kehamilan mendapat tantangan besar pada lingkungan 
dengan keterbatasan sumber daya. Menentukan status HIV wanita merupakan langkah 
pertama dalam menyediakan pengobatan, perawatan dan penyediaan layanan dukungan 
yang tepat, termasuk akses atas profilaksis antiretroviral saat dibutuhkan. Ketersediaan 
layanan tes cepat/rapid test memungkinkan para wanita untuk menjalani uji dan menerima 
hasil uji HIV mereka pada kunjungan prenatal pertama. Jika status HIV telah diketahui, 
maka sang ibu dapat dievaluasi atas kelayakan ARV dan ditawarkan untuk diberikan 
perawatan ARV dan profilaksis, sekiranya tersedia.  
 
Dalam beberapa situasi, karena kurangnya akses atas layanan tes ini atau karena sang 
wanita menolak untuk menjalaninya, maka status HIV-nya tidak diketahui. Dalam kondisi 
seperti ini, maka wanita tersebut dianggap berpotensi dalam penularan dari ibu ke 
bayinya, dan dia harus diberikan bimbingan yang selayaknya selama perawatan antenatal. 
Wanita dengan status HIV belum diketahui harus dibuat sadar tentang uji yang tersedia 
pada kunjungan perawatan antenatal berikutnya dan diingatkan tentang keuntungan 
mengetahui status HIV mereka.  
 
PENATALAKSANAAN PERSALINAN DAN KELAHIRAN BAGI IBU DENGAN HIV DAN 
IBU YANG BELUM DIKETAHUI STATUS HIVNYA 
 
Untuk mencegah terjadinya penularan HIV ke janin / bayi, perlu diperhatikan : 
1. Turunkan kadar viral load/VL serendah-rendahnya 
 - Deteksi dini 
 - ARV 
 - Hidup normal 
2.  Pemilihan metode kelahiran tergantung: 
 - Viral Load (pada minggu ke berapa?) 
 - Kesiapan RS: kewaspadaan universal, sarana dan prasarana, SDM medis dan 

non medis.  
 - Status obstetri 
 
Bahwa seksio sesarea berencana merupakan cara persalinan yang memiliki risiko 
transmisi terkecil pada saat persalinan.  Risiko transmisi akan meningkat bila terjadi 
persalinan (in  partu) dan ketuban pecah.  Pilihan persalinan haruslah disertai dengan 
penjelasan keuntungan dan kerugian termasuk besaran risiko transmisi virus ke bayinya. 
 
Pada ibu hamil perlu dilakukan konseling keuntungan dan kerugian metode persalinan per 
vaginam atau seksio sesarea. 
 
Kelahiran per vaginam dimungkinkan bila : 
-.  Persetujuan tindakan medis dan informasi yang sejelas-jelasnya (informed consent) 
-.  Kadar VL tidak terdeteksi/undetectable dan/atau; 
-.  Meminum ARV teratur sesuai prosedur. 
 
Penerapan kewaspadaan universal dalam pertolongan persalinan, baik secara seksio 
sesarea maupun persalinan spontan, berprinsip pada : 
1. Cuci tangan 
2. Penggunaan alat pelindung diri untuk mencegah transmisi HIV melalui cairan. 
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3. Penanganan alat medis tajam baik dalam penggunaan, serah terima, penyimpanan 
maupun pembuangan sebagai limbah medis. 

4. Penerapan budaya aman dalam kamar operasi ataupun kamar bersalin  
 
Operasi seksio sesarea berencana sebelum saat persalinan tiba (atas dasar pilihan, 
bukan karena tindakan emergensi) akan menghindari bayi terkena kontak dengan darah 
dan lendir ibu.  Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa operasi seksio sesarea 
akan mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke bayi sebesar 50-66%. 
 
Bila terjadi KPD lebih dari 4 jam maka persalinan dilakukan secara per vaginam.  Perlu 
dipertimbangkan faktor keamanan dan mahalnya biaya dari operasi seksio sesarea.  
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa komplikasi minor dari operasi seksio sesarea 
seperti endometritis, infeksi luka dan infeksi saluran kemih lebih banyak terjadi pada Odha 
dibandingkan bukan Odha.  Namun tidak terdapat perbedaan kejadian komplikasi mayor 
seperti pneumonia, efusi pleura ataupun sepsis. 
 
Dengan demikian, untuk memberikan layanan persalinan yang optimal kepada ibu hamil 
HIV positif direkomendasikan kondisi-kondisi berikut ini  yaitu: 
• Ibu hamil dengan HIV perlu dikonseling sehubungan dengan keputusannya sendiri 

untuk melahirkan bayi secara seksio sesarea ataupun secara normal/per vaginam. 
• Pelaksanaan persalinan, baik secara seksio sesarea maupun normal, harus 

memperhatikan kondisi fisik ibu berdasarkan penilaian dari tenaga kesehatan. 
• Menolong persalinan secara seksio sesaera maupun normal harus memperhatikan 

standar kewaspadaan universal. 
Metode Persalinan  

 
Metode persalinan Keuntungan Kerugian 

Seksio Sesarea Elektif Risiko penularan yang 
rendah 
Terencana 

Lama perawatan bagi 
ibu. 
Perlu sarana dan 
fasilitas pendukung 
Biaya. 

Per Vaginam Mudah dilakukan di 
sarana kesehatan yang 
terbatas. 
Masa pemulihan pasca 
partum singkat 
Biaya rendah 

Risiko penularan pada 
bayi relatif tinggi 
(kecuali ibu telah 
minum ARV teratur dan 
diketahui kadar viral 
load). 
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Alur Proses Ibu Hamil Menjalani Kegiatan Prong 3 dalam Pencegahan 
Penularan HIV dari Ibu ke Bayi 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBU HAMIL

Pelayanan KIA untuk 
Ibu Hamil di Klinik 
KIA, Puskesmas 

Penyuluhan Kesehatan 
dan PMTCT 

Informasi Konseling dan Tes HIV Sukarela/VCT 

Tak Bersedia dikonseling 
Pra Tes 

Bersedia dikonseling 
Pra Tes 

Bersedia dites HIVTidak bersedia dites HIV 

Pemeriksaan Laboratorium Konseling untuk tetap HIV 
negatif dan evaluasi berkala 

Konseling Pasca Tes 

Hasil Tes HIV positif

Konseling dan Pemberian 
antiretroviral 

Konseling dan Pemberian 
Makanan Bayi 

Persalinan yang Aman 

Dukungan Psikososial dan 
Perawatan bagi Ibu HIV positif 
dan bayinya 

Hasil Tes HIV Negatif 

Partisipasi Pria 
Mobilisasi Masyarakat 
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PENATALAKSANAAN NIFAS BAGI IBU DENGAN HIV DAN IBU YANG BELUM 
DIKETAHUI STATUS HIV-NYA  
 

Perawatan nifas bagi wanita yang terinfeksi HIV  
• Pekerja layanan kesehatan harus mengikuti prosedur rutin 

Perawatan berkelanjutan 
• Pemberian supresi laktasi bagi Ibu yang memilih tidak menyusui. 
• Hasil pemeriksaan/tes HIV pada bayi disampaikan kepada dokter spesialis obsgin 

yang merawat ibu.(sebagai bagian penilaian keberhasilan penerapan PMTCT  
dalam institusi kesehatan, serta memperkuat kinerja TIM PMTCT. 

• Pengobatan, perawatan dan dukungan secara berkelanjutan terhadap HIV/AIDS 
dan kemungkinan infeksi mikroorganisme yang disertai dengan dukungan nutrisi 
yang cukup.  

• Perawatan ginekologi rutin, termasuk pemeriksaan pap smear, jika tersedia. 
 

Pemberian makanan untuk bayi yang baru dilahirkan 
• Berikan pelatihan dan awasi teknik pemberian makan yang benar sebelum 

memulangkan ibu.  
• Dukung pilihan ibu tentang cara pemberian makanan.  Pilihan ibu dapat dilakukan 

dengan memberikan konseling menyusui pada perawatan antenatal. (Lihat Modul 
9, Makanan bayi yang lahir dari Ibu HIV positif, untuk informasi tambahan). 

• Pastikan bahwa ibu menentukan pilihan makanan sebelum dia meninggalkan klinik 
atau rumah sakit setelah melahirkan.  

 

Tanda dan Gejala infeksi nifas 
• Rasa terbakar saat BAK. 
• Demam. 
• Lokia yang berbau kurang sedap. 
• Batuk berdahak, sesak napas. 
• Memerah, rasa sakit, adanya nanah, atau perdarahan pada luka eksisi di vagina.  
• Nyeri pinggang bagian bawah. 

 
Pembelajaran  

• Berikan petunjuk pada ibu tentang perawatan bagian perineum (bagian antara anus 
dan vagina) dan payudara. 

• Pastikan bahwa sang ibu mengatahui bagaimana cara membuang bahan yang 
berpotensi menimbulkan infeksi seperti lokia dan pembalut persalinan penuh 
dengan darah.  

Keluarga Berencana 
Kontrasepsi dan pemberian jarak kelahiran antar anak harus dibicarakan dengan setiap 
wanita selama perawatan antenatal dan dibicarakan kembali segera setelah masa nifas 
usai. Tujuan utama dari keluarga berencana bagi wanita yang terinfeksi HIV adalah: 

• Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. 
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• Memberi jarak antara kehamilan yang cukup bagi anak, yang akan dapat 
menurunkan kematian selama kehamilan dan kematian bayi dan menurunkan 
angka kematian.  

(Lihat Modul 2 ,Pencegahan Penularan HIV AIDS pada Ibu, Bayi, dan Anak  untuk 
informasi tambahan). Pemilihan kontrasepsi pada ibu dengan HIV perlu disadari untuk 
mencegah penularan HIV pada kehamilan berikutnya, namun sterilasasi bukan 
merupakan indikasi absolut untuk ibu denganHIV.  

Perawatan nifas bagi wanita dengan status HIV belum diketahui  
Wanita dengan status HIV belum diketahui harus menerima perawatan nifas selayaknya 
seperti wanita yang terinfeksi HIV (dijelaskan diatas). Mereka harus didorong untuk 
melakukan tes HIV dan mentaati rekomendasi nasional dalam pemberian profilaksis ARV 
maupun dalam pemberian makanan bagi bayinya. Bila hasil tes HIV pada ibu negatif maka 
profilaksis ARV pada bayi dihentikan dan ibu dapat menyusui bayinya. 
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Modul 5 
 

MAKANAN PADA BAYI YANG LAHIR DARI IBU DENGAN HIV 
 
Materi  : Makanan pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV 
Waktu  :  3 jpl (T = 1, P = 2, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok; PL=penugasan lapangan 
 
Tujuan Pelatihan Umum  
 

Peserta mampu memahami cara pemberian makanan untuk bayi dengan ibu HIV 
positif    

Tujuan Pelatihan Khusus  
 

Peserta mampu: 
- menjelaskan upaya pemberian susu formula untuk bayi dari ibu dengan HIV  
- menjelaskan pemberian ASI eksklusif atau alternatif pilihan ASI untuk bayi dari 
  ibu dengan HIV  
- menjelaskan pencegahan infeksi akibat praktik pemberian makanan bayi yang 
  tidak tepat 

Pokok Bahasan 
 

-  Penularan HIV kepada bayi dan anak melalui pemberian makanan 
-  Jenis-jenis pemberian makanan untuk bayi yang lahir dari  ibu dengan HIV 
- Pilihan pemberian ASI eksklusif, alternatif pilihan ASI dan pemberian susu 
formula bagi bayi dari ibu dengan HIV  

- Pencegahan infeksi akibat praktik pemberian makanan bayi yang tidak tepat 
Metode  
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan  

Alat Bantu 
 

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 

Referensi 
 

- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 
- Panduan Pelatihan Konselor Laktasi, Departemen Kesehatan RI 
- Infant and Young Child Counselling: an Intergrated Course (WHO/UNICEF) 

 
 
PENULARAN HIV KEPADA BAYI MELALUI PEMBERIAN MAKANAN 
 
Definisi 
 
- Bayi adalah anak yang dilahirkan dengan rentang usia 0 – 12 bulan. 
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- MTCT/mother to child transmission adalah transmisi HIV dari ibu ke bayi/anak di 

bawah umur 13 tahun. 
 
- Menyusui eksklusif berarti memberikan hanya ASI (termasuk ASI perah), dan TIDAK   

memberi bayi makanan atau minuman lain, termasuk air putih, di samping menyusui 
kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes);  

 
- Menyusui campur berarti memberikan ASI, ditambah makanan buatan, baik itu susu 

formula, bubur, atau makanan lainnya 
 
- Susu formula bayi ; Pengganti ASI yang diformulasikan secara industri menurut 

Codex Alimentarius Standards (program standar gabungan FAO/WHO) untuk 
memenuhi kebutuhan nutrisi normal bayi sampai usia enam bulan. Susu formula juga 
dapat dipersiapkan dirumah yang disebut “bikinan sendiri”. 

 
- Pengganti ASI (PASI) : Segala jenis makanan, yang mewakili atau menggantikan 

sebagaian atau menggantikan total ASI yang dipasarkan, baik itu cocok atau tidak 
cocok dengan tujuan tersebut; praktisnya istilah ini termasuk susu atau susu bubuk 
yang dipasarkan untuk anak dibawah 2 tahun dan makanan pendamping, jus dan 

 
- Makanan pendamping :Segala jenis makanan, baik dibuat secara komersial, atau 

setempat, atau dibuat sendiri, yang cocok sebagai pendamping ASI atau susu formula 
ketika keduanya tidak mencukupi lagi kebutuhan nutrisi bayi (dari umur 6 bulan). 
Makanan pendamping dipasarkan untuk anak berusia dibawah enam bulan adalah 
pengganti ASI 

 
- Relaktasi : Memberikan kembali ASI setelah sempat terhenti, atau berkurang. 
 
- Pemenuhan nutrisi dalam rangka PMTCT adalah bagian dari prong 3 dan 4 kegiatan 

utama PMTCT 
 
Air susu ibu (ASI) adalah gizi yang terbaik bagi bayi dan sangat jarang menimbulkan 
reaksi alergi pada bayi.  Pada ibu dengan HIV, terdapat kemungkinan penularan HIV 
melalui ASI.    Namun karena pada usia dua tahun pertama kehidupannya, bayi dan anak 
sangat rentan terhadap masalah gizi kurang, maka pemberian ASI adalah intervensi yang 
paling murah dan efektif untuk mengatasi masalah gizi kurang bahkan gizi buruk. 
Praktik pemberian makanan yang tidak tepat bagi kelompok umur ini meningkatkan resiko 
infeksi, kurang gizi, bahkan kematian. 
 
 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang 
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada bayi di Indonesia dan Nomor: 
457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 
ditetapkan sekurang-kurangnya 80% bayi mendapat ASI-Eksklusif. Departemen 
Kesehatan melaksanakan pelatihan konselor menyusui dengan modul WHO 40 jam bagi 
petugas kesehatan terpilih secara berjenjang dari propinsi sampai puskesmas. 
 
Namun, seperti telah kita ketahui, penularan HIV dari ibu kepada bayinya dapat terjadi 
pada : 

• Saat dalam kandungan 
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• Saat proses persalinan 
• Saat menyusui (laktasi) 

 
Bagan Penularan Vertikal HIV 

 
 
 
 
Transmisi HIV Melalui Pemberian ASI 
• Risiko transmisi melalui laktasi adalah 5-20% (menurut WHO)  
• Analisis tahun 2002 (menurut Ghent) menunjukkan tingkat penularan sebagai berikut: 
 

Usia bayi Risiko penularan Kumulatif 

1 - 6 bulan 4% 4% 
7 -12 bulan 5% 9% 
13-24 bulan 7% 16% 

      
Meta-analisis tahun 2004 menunjukkan transmisi kumulatif sebesar  9.3% pada usia 18 
bulan  (8,9 per 100 anak pada usia menyusui) 

 
Sumber data :Late postnatal transmission of HIV-1 in breast-fed children: an individual patient data meta-
analysis.  Coutsoudis A, Dabis F, J Infect Dis. 2004 Jun 15;189(12):2154-66 
 
Tumbuh Kembang Normal 
Untuk mencapai tingkat tumbuh kembang yang normal, seorang anak harus mendapatkan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memerlukan pemenuhan biofisik dan psikososial 
• Biofisik meliputi nutrisi, imunisasi, higiene dan sanitasi, pengobatan, bergerak, bermain 
• Psikososial dengan pemenuhan kebutuhan asih, asah dan asuh. 
• Memerlukan pemantauan rutin. 

 
 
 
 
 
 

55--1100%%  1100--2200%%  1100--2200%%  

Risiko bila tanpa intervensi (de 
Cock, dkk, 2000): 

Antiretrovirus 
(ARV) 

ARV 
SC 

Bayi: ARV 
Susu formula 

intrapartum intrauterin pasca persalinan 

Intervensi yang dilakukan 
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Probabilitas Kumulatif HIV pada 549 anak yang lahir dari Perempuan Dengan HIV 
Coutsoudis et al. AIDS 2001, 15:379-87  

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
JENIS-JENIS PEMBERIAN MAKANAN BAYI UNTUK IBU DENGAN HIV  
 
Ibu dengan HIV harus mempertimbangkan banyak faktor ketika mengambil keputusan 
tentang pilihan pemberian makan yang terbaik untuk bayinya. Penyuluh kesehatan 
(healthcare worker) memainkan peran penting dalam mengarahkan proses pengambilan 
keputusan mereka dengan memberi konseling tentang pemberian makan bayi yang di 
dalamnya tercakup: 
 

• Informasi tentang risiko penularan HIV melalui pemberian ASI 
• Keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian dari tiap pilihan yang tersedia 
 

Penghargaan terhadap adat-istiadat, praktik-praktik, dan kepercayaan-kepercayaan 
setempat ketika menolong seorang ibu menentukan pilihan tentang pemberian makan 
bayi. 
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Menyusui Campur 

Susu formula 
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Rekomendasi-rekomendasi dalam hal memberi makan bayi bagi ibu-ibu dengan HIV  
 
Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan mengenai pemberian makanan bayi dari 
ibu dengan HIV adalah : 
 
1. Air susu ibu/ASI adalah asupan yang paling baik untuk bayi, karena komposisinya 

yang lengkap dan ideal bukan hanya bagi pertumbuhan serta perkembangan otak 
yang optimal, namun juga perlindungan dari berbagai penyakit.. 

2. Pada orang dengan HIV dan AIDS (Odha), maka terdapat risiko transmisi HIV 
melalui ASI (5-20%). 

3. Pada Odha tidak dianjurkan untuk memberikan ASI , bila pemberian susu formula 
memenuhi syarat AFASS, yaitu : 
• Acceptable (Dapat diterima) , artinya tidak ada hambatan sosial budaya 

bagi ibu untuk memberikan susu formula pada bayinya  
• Feasible (Layak), artinya Ibu dan keluarga punya waktu, pengetahuan, dan 

ketrampilan memadai untuk menyiapkan dan memberikan susu formula 
kepada bayi 

• Affordable (Terjangkau) artinya Ibu dan keluarga mampu membeli susu 
formula, tersedia air bersih, bahan bakar dan perlengkapan lain yang 
diperlukan untuk menyiapkan susu formula yang memenuhi syarat. 

• Sustainable (Berkelanjutan) artinya susu formula dijamin dapat diberikan 
setiap hari, siang dan malam selama usia bayi belum mencapai 6 bulan dan 
diberikan dalam bentuk segar, serta suplai dan distribusi susu formula 
dijamin keberadaannya hingga bayi berusia setidaknya 6 bulan. 

• Safe (Aman) artinya Susu formula harus disimpan secara higienis, tidak 
terkontaminasi, saat penyiapannya tersedia air bersih dan takarannya dapat 
mencukupi kebutuhan gizi bayi, disuapkan dengan tangan dan peralatan 
bersih, serta tidak berdampak peningkatan penggunaan susu formula pada 
masyarakat, khususnya para ibu menyusui (Spill Over). 

5. Bila syarat AFASS tidak dapat dipenuhi maka dianjurkan kepada ibu dengan HIV 
untuk menyusui eksklusif atau memilih alternatif pemberian ASI. 

6. Bila ibu memilih menyusui eksklusif, hentikan sesegera mungkin apabila syarat 
AFASS sudah terpenuhi 

7. Sangat tidak dianjurkan menyusui campur, karena memiliki risiko penularan virus 
HIV pada bayi yang tertinggi. .Hal ini disebabkan pemberian susu formula yang 
merupakan benda asing dapat menimbulkan perubahan mukosa dinding usus yang 
mempermudah masuknya HIV yang ada di dalam ASI ke peredaran darah. 

8. Pilihan apapun yang diambil oleh seorang ibu, setelah mendapat informasi dan 
konseling secara lengkap harus didukung. 

 
 
PILIHAN ASUPAN BAGI BAYI YANG LAHIR DARI IBU DENGAN HIV POSITIF 
 
1.  Ibu dengan status HIV negatif atau status HIV tak diketahui 

• ASI eksklusif untuk usia 6 bulan pertama 
• Makanan padat yang aman, sesuai, dan ASI diteruskan hingga 2 tahun. 
• Dorong ibu untuk relaktasi bila ibu belum menyusui. 
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2.  Ibu dengan status HIV positif 
• Tersedia pengganti ASI yang memenuhi syarat AFASS (affordable, feasible, 

acceptable, sustainable, safe).  
• Bila kondisi AFASS tidak terpenuhi, maka dapat dipertimbangkan pemberian ASI 

eksklusif yang jangka pemberiannya singkat atau alternatif ASI lainnya, yaitu: 
- Pasteurisasi/memanaskan ASI perah ibu. 
- Mencari Ibu Susu (perempuan lain untuk menyusui bayinya) yang telah 

dibuktikan HIV negatif. 
 

 
 
PEMBERIAN ASI BAGI BAYI DARI IBU DENGAN HIV POSITIF 

 
Ibu dengan HIV positif dapat memilih menyusui bayinya bila: 
• Pengganti ASI tidak dapat memenuhi syarat AFASS. 
• Kondisi sosial ekonominya tidak memungkinkan untuk mencari Ibu Susu atau 

memanaskan ASI perahnya sendiri. 
• Memahami teknik menyusui yang benar untuk menghindarkan peradangan payudara 

(mastitis) dan lecet pada puting yang dapat mempertinggi resiko bayi tertular HIV. 
  
Cara Menyusui yang Dianggap Aman 
• ASI eksklusif selama 6 bulan pertama atau hingga tercapainya AFASS. 
• Jangka waktu laktasi singkat – 6 bulan dengan penghentian cepat  
• Safe sex practices selama laktasi untuk mencegah infeksi atau re-infeksi 
• Manajemen laktasi yang baik (pelekatan dan posisi menyusui yang benar serta semau 

bayi/tidak dijadwal) untuk mencegah mastitis. Usahakan proses menyusui sedini 
mungkin begitu bayi lahir untuk mencegah teknik pelekatan yang salah sehingga 
puting ibu lecet. 

• Hanya bagi ibu dengan hitung CD4 tinggi 
• Ibu tidak boleh menyusui bila terdapat luka/lecet pada puting, karena akan 

menyebabkan HIV masuk ke tubuh bayi. . 
               

Teknik menyusui yang benar 
 
Ibu harus diajarkan teknik menyusui yang benar untuk menghindarkan terjadinya mastitis 
dan lecet pada payudara. Teknik menyusui terdiri dari posisi menyusui, dan cara 
pelekatan bayi pada payudara.  Untuk menghindari lecet puting, dianjurkan menggunakan 
pelindung putting (nipple shield). 
 
 
 
Posisi Menyusui 
 

Jelaskan 4 butir kunci  berikut ini:  
1. Kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. 
2. Wajah bayi harus menghadap payudara dengan hidung berhadapan dengan puting. 
3. Ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya. 
4. Jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi - bukan hanya kepala 

dan bahu. 
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Gambar Cara Menyusui Yang Salah dan Benar 
 

 
Posisi yang salah: 
Tubuh bayi jauh dari tubuh ibu, posisi leher 
menoleh ke samping 
 
Tidak ada kontak mata antara ibu dan bayi 
 

Posisi yang benar: 
Tubuh bayi merapat ke tubuh  ibu, 
menghadap ke payudara 
 
Ibu memperhatikan dan menatap wajah 
bayi 
 

 
Pelekatan bayi pada payudara 
 

 
Pada gambar 1: 

- Mulut bayi tidak terbuka lebar, dan mengerucut ke depan. 
- Bibir bawah bayi tidak melengkung keluar. 
- Dagu bayi tidak menyentuh payudara. 
Ini tanda-tanda yang dapat terlihat dari luar yang menunjukkan bahwa bayi 
tidak melekat dengan benar.  

   
Pada gambar 2: 

- Mulut bayi terbuka lebar. 
- Bibir bawah bayi melengkung ke luar. 
- Dagu bayi menyentuh payudara. 
Ini beberapa tanda yang dapat terlihat dari luar, yang menunjukkan bahwa 
bayi melekat dengan benar pada payudara. 
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Memanaskan ASI Perah/Pasteurisasi: 
 
Cara lain yang dapat dipilih ibu bila syarat AFASS belum dapat terpenuhi, adalah dengan 
memberikan ASI perah yang dipanaskan/pasteurisasi, karena HIV akan mati pada suhu 
pemanasan sekitar 56 derajat Celcius. 
 
Ibu perlu didorong untuk memerah ASI secara rutin setiap hari, dan memanaskan ASI 
perahnya sampai mendidih sebelum diberikan pada bayinya. 
 
Merangsang Reflek Oksitosin 
Reflek Oksitosin adalah reflek hormonal yang mengeluarkan ASI dari payudara. Saat 
memerah mungkin ASI yang keluar tak sebanyak bila bayi menghisap. Ibu perlu 
mengetahui cara membantu reflek oksitosin, atau ibu akan merasa kesulitan memerah 
ASI-nya 
Ajarkan ibu untuk merangsang reflek oksitosin agar ASI dapat mengalir dengan lancar 
(baca lampiran kotak CARA MERANGSANG REFLEKS OKSITOSIN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar cara memijat punggung ibu untuk merangsang refleks oksitosin 

 
CARA MENYIAPKAN WADAH UNTUK ASI PERAH  

 
• Pilih sebuah cangkir, gelas, botol atau kendi bermulut lebar. 
• Cuci cangkir tersebut dengan sabun dan air (Ia bisa melakukannya sehari  

sebelumnya). 
• Tuangkan air mendidih ke dalam cangkir tersebut, dan biarkan beberapa menit. Air 

mendidih akan membunuh sebagian besar bakteri. 
•    Bila telah siap memerah ASI, tuangkan air dari cangkir tersebut. 
 

 
Cara memerah ASI.  
 
a.  Setelah mencuci tangan, letakkan jari dan ibu jari di tiap sisi areola dan tekan ke dalam 

ke arah dinding dada. 
b. Tekan di belakang puting dan areola di antara ibu jari dan jari telunjuk. 
c. Tekan dari samping untuk mengosongkan semua bagian. 
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(baca lampiran kotak  CARA MEMERAH ASI DENGAN TANGAN) 
 

• ASI yang baru diperah ditampung pada wadah bersih. 
• ASI perah yang segar tahan selama: 

–  8 jam pada suhu ruangan 
– 24 jam pada lemari pendingin 

 
• Masak ASI perah sampai mendidih, biarkan mendingin dengan mencelupkan 

wadah berisi ASI perah ke dalam air dingin.  
Bila dilakukan di rumah sakit, panaskan 62,5oC selama 30 menit 

 

 
 

• Berikan ASI perah dengan cangkir, jangan dengan botol, karena cangkir lebih 
mudah dibersihkan dan aman bila didihkan. 

• ASI perah yang dimasak sebaiknya dipakai secepatnya dalam waktu 1 jam. 
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Ibu Susu Lain: 
 
• Harus dipastikan bahwa calon ibu susu adalah perempuan yang telah terbukti HIV 

negatif, dan bersedia menyusui hingga bayi berusia setidaknya 6 bulan. 
• Ibu kandung masih dapat terlibat dalam perawatan bayi lainnya (memandikan , 

menidurkan), dan bayi tetap mendapat manfaat perlindungan yang sempurna dari ASI. 
• Bicarakan aspek sosial/budaya/agama yang timbul dengan bayi disusui ibu lain, 

misalnya: pertanyaan mengapa ibu tidak menyusui sendiri, masalah saudara 
sepersusuan, hak ibu susu untuk dinafkahi selama menyusui, dst. 

 

 
 
 
Pengganti ASI yang cukup baik 
 
1. Susu formula bayi berbahan dasar susu sapi 
2. Susu formula bayi berbahan dasar isolat protein soya/kacang kedelai 
3. Susu binatang yang dimodifikasi 
4. Susu sapi dievaporasi (tidak memakai pemanis) 
 
Pengganti ASI yang tidak disarankan untuk 6 Bulan Pertama 
1. Susu skim, baik segar maupun bubuk 
2. Susu kental manis 
3. Susu fermentasi misalnyayogurt 
4. Minuman susu yang ditambah perasa 
5. Santan 
6. Jus, teh, air gula 
7. Serealia, bubur 
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Keuntungan & Kerugian Susu Formula menurut Bacterial Contamination & Over-
dilution of Commercial Infant Milk in South Africa:  A Sub-Study of the National 
PMTCT Cohort Study (Erika Bergström ; XV International AIDS Conference 
Bangkok, Thailand,  July 11-16 2004) 
• Semua ibu mendapat pelajaran higiene dan sanitasi, termasuk cara membersihkan 

botol  
• Mayoritas berpendidikan maksimal sekolah menengah 
• 72% memiliki lemari pendingin 
• Angka kontaminasi tinggi (38-81%) dan pengencaran berlebihan (14-47%) 
 
Free formula Milk for Infants of HIV-Infected Women: Blessing or Curse?  
Coutsoudis A et al.Health Policy Plan. 2002 Jun; 17(2):154-60 
 
• Memperberat efek buruk susu formula. 
• Mempengaruhi kebebasan memilih. 
• Membuka status HIV. 
• Tidak memperhitungkan ongkos persiapan susu formula (yang tidak terhitung). 
• Meningkatkan kemungkinan ASI campur susu formula. 
• Meningkatkan efek perluasan perilaku pemberian susu formula pada ibu yang non 

HIV (spill over). 
 
Susu Formula Menurunkan Angka Transmisi Hingga 2% Dibandingkan ASI 
(sejumlah penelitian) : 
 

Thai-PHPT-2,  transmisi 1,1 – 6,3% 
Thai- MUA,  transmisi 2,8% 

                                         vs 
Petra Study,  transmisi 14,9 – 20% 

HIVNET 012,  transmisi 15,7 – 25,8% 
Sumber :Nutritional Adequacy and Cost of Home Prepared Infant Milk (HPIM) in 
Kwa-Zulu Natal, South Africa, Papathakis et al, XV International AIDS Conference, 
Thailand,  2004 
 
• Home prepared formula / formula yang dibuat ibu di rumah, ditemukan sering 

kekurangan pemenuhan mikronutrien dan memmbutuhkan waktu yang lama 
• Asupan vitamin E, C, asam folat, asam pantotenat, Zn, Cu, Se, vitamin A, dan 

asam lemak esensial tidak adekuat 
• biaya U$9.80/bulan atau 20% dari pendapatan/bulan. 
• Waktu persiapan 20-30 menit untuk 120 ml formula. 
 

 
BAGAIMANA CARA MEMENUHI SYARAT AFASS PADA PEMBERIAN SUSU 
FORMULA? 
 
Kendala tercapainya persyaratan AFASS : 
 

a. Acceptable (Dapat diterima) : Budaya masyarakat Indonesia menganggap 
memberikan ASI/menyusui merupakan suatu hal yang alami bagi seorang 
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ibu yang baru bersalin. Terbukti dari SUSENAS 2005 dan 2006 bahwa profil 
menyusui eksklusif di Indonesia meningkat. Karena itu dapat muncul stigma 
bagi ibu baru bersalin yang tidak menyusui, sehingga mendorong ibu untuk 
melakukan praktik menyusui campur dengan pemberian formula atau 
makanan padat. 

i. Hal ini, justru akan meningkatkan risiko penularan virus HIV kepada 
bayinya. (GAMBAR INI DIPINDAHKAN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Feasible (Layak) : Setiap ibu baru dianggap benar-benar memahami cara 
menyiapkan susu formula yang benar, baik dari keamanan, ketepatan 
takaran, maupun kebutuhan sesuai usia bayi.  Namun pada kenyataannya, 
konsumen susu formula tidak diajari cara membuat dan menyiapkan formula 
yang tepat.  
 
Seorang ibu sebaiknya juga memiliki cukup waktu  dan tenaga untuk 
menyiapkan susu formula setiap saat bayinya membutuhkan, serta 
membersihkan kembali peralatannya tiap kali selesai digunakan. Bila kondisi 
fisik Odha tidak memungkinkan, maka diperlukan pengasuh lain untuk 
mengambil alih tugas ini setiap saat.  

 
c. Affordable (Terjangkau): Harga susu formula di pasaran cukup tinggi, 

sementara sebagian besar Odha perempuan dan keluarganya tergolong 
dalam kelompok ekonomi lemah. 
 
Selain membeli susu formula, ibu/keluarga juga harus mengeluarkan biaya 
untuk perlengkapan lainnya (botol dandot, cangkir, sabun, air bersih dan 
bahan bakar, serta multivitamin). Bila menggunakan dot, maka secara 
berkala harus diganti dengan yang baru, dan tentunya memberikan biaya 
tambahan. 
 

d. Sustainable (Berkelanjutan): Anggaran untuk menyediakan susu formula 
harus dipastikan terpenuhi untuk 6 bulan pertama kehidupan bayi.  Bila susu 
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formula ini disediakan oleh pemerintah, maka perlu kajian lebih lanjut terkait 
dana untuk layanan HIV lainnya seperti obat antiretroviral, obat infeksi 
oportunistik. 
 

e. Safe (Aman): pada usia kurang dari 6 bulan, bayi rentan terkena berbagai 
infeksi, khususnya saluran cerna. Karena itu, ibu  harus dibekali 
pengetahuan mengenai cara mempersiapkan susu formula yang higienis, 
takaran yang tepat, serta memahami perlunya air yang bersih dan matang  
serta cara membersihkan kembali peralatan yang digunakan untuk 
memberikan susu formula, agar siap digunakan untuk waktu pemberian 
berikutnya dalam keadaan bersih.  

 
Kita perlu menyadari masih banyak praktik, kebiasaan, mitos dan kepercayaan 
termasuk adat-istiadat yang secara medis tidak benar dalam pemberian makan kepada 
anak, yaitu : 
• Hanya memberi makan bayi dengan air putih, air tajin, air teh atau air kelapa. 
• Memberi makanan padat terlalu dini 
• Berpantang pada makanan tertentu (misalnya tidak memberikan anak daging, telur, 

santan dan lainnya) 
 

Untuk mencapai keadaan AFASS, permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas 
perlu diselesaikan dan disesuaikan dengan kondisi ibu dan rumah tangganya.  Hal ini 
dapat dimulai melalui konseling pada ibu.  
Bila keadaan AFASS tidak dapat dicapai, maka ibu dapat memberikan ASI eksklusif 
atau alternatif ASI lainnya dengan persyaratan seperti dijelaskan di atas. 

 
 
 
Syarat Pemberian Susu Formula 
1. Alat-alat untuk menyiapkan dan mengukur susu formula (gelas ukur, sendok susu, 

botol dan dot) 
2. Air bersih  
3. Bahan bakar cukup untuk merebus air  matang untuk menyiapkan susu serta 

membersihkan peralatan (merebus botol dan dot) 
4. Sabun untuk cuci tangan dan cuci botol 
5. Mampu menyiapkan susu formula sesuai takaran yang tepat 
6. Ibu atau pengasuh harus bisa menyiapkan 8 kali pemberian per hari (terutama bila 

tidak memiliki lemari pendingin) 
7. Cara pemberian yang benar.  
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Cara menyiapkan susu formula 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cuci tangan: 
• Setelah dari kamar kecil 
• Setelah mengganti popok bayi 
• Sebelum menyiapkan susu/makanan 
• Sebelum menyuapi bayi 

Cuci peralatan: 
• Cucilah segera setelah selesai 

digunakan 
• Simpan peralatan yang telah bersih 

ditempat yang kering dan ditutupi 
• Gunakan peralatan yang bersih untuk 

memberikan asupan bayi 

• Masaklah semua air minum dan air 
untuk membuat susu formula hingga 
mendidih 

• Simpan air matang di wadah yang 
bersih dan tertutup rapat. 

• Masaklah air untuk membuat susu 
sesaat sebelum disajikan 

 

• Simpan bahan pembuat susu dalam 
wadah yang bersih dan tertutup 
rapat 

• Usahakan menyimpan bahan baku 
dalam keadaan kering (misalnya 
bubuk susu, gula) 

• Bila menyimpan susu dalam lemari 
pendingin, berikan dalam sehari. 

• Jangan berikan susu yang telah 
disimpan lebih dari satu jam.  
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CARA PEMBERIAN SUSU FORMULA UNTUK BAYI HINGGA USIA 1 TAHUN 
 
Kebutuhan kalori bayi per hari adalah : 
- 0 – 3 bulan : 120 kal/kgBB 
- 4 - 9 bulan : 110 kal/kgBB 
- 10 -12 bulan : 100 kal/kgBB   
 
Kebutuhan kalori ini diberikan dalam bentuk: 
- Cairan sampai 6 bulan (ASI atau susu formula). 
- Makanan padat mulai usia 6 bulan ke atas. 
 
Kuantitas Pemberian Susu Formula (untuk bayi Cukup Bulan) 
 

Umur Frekuensi Porsi Total 

0 - <1 bln 8 kali 60 ml 480 ml 

1 - < 2bln 7 kali 90 ml 630 ml 

2 - < 3 bln 6 kali 120 ml 720 ml 

3 - < 4bln 6 kali 120 ml 720 ml 

4 - < 5 bln 6 kali 150 ml 900 ml 

5 - < 6 bln 6 kali 150 ml 900 ml 

 
Jumlah Kebutuhan Susu Formula hingga usia 6 bulan adalah 4,350 ml = 4,4 liter 
 
 
Susu Formula Buatan Rumah 
 
Ibu dapat diajarkan cara membuat formula sendiri dari modifikasi susu segar atau lainnya, 
namun hanya untuk penggunaan jangka pendek, karena komposisi susu formula buatan 
rumah tidak mencukupi kebutuhan gizi bagi pertumbuhan bayi jangka panjang (rincian 
lihat lampiran). 
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Modul 6 
 

KONSELING, TES SUKARELA/VCT PADA PMTCT 
 
Materi  : VCT pada PMTCT 
Waktu  :  3 jpl (135 menit) (T = 1, P = 2, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok 
 
Tujuan Pelatihan Umum : 
 
Peserta mampu memahami layanan VCT pada program PMTCT 
Tujuan Pelatihan Khusus : 
 

Peserta mampu: 
- menjelaskan pengertian VCT, alur  dan konselor dalam PMTCT. 
- menjelaskan arti hasil tes positif dan negatif HIV.  
- menjelaskan  peran/pentingnya VCT untuk ibu hamil. 
- menjelaskan syarat/prinsip dalam VCT. 
- menyebutkan lembaga rujukan VCT untuk PMTCT. 
-  menjelaskan   alur/protokol tes darah. 
-  menyebutkan  jenis tes HIV. 
- menjelaskan test antibodi pada bayi 

Pokok Bahasan : 
 

- Pengertian tentang VCT 
- Pengertian alur dan konselor dalam PMTCT 
- Pengertian arti dan hasil tes HIV 
- Peran VCT untuk ibu hamil 
- Rujukan lembaga pemberi layanan VCT untuk PMTCT 
- Alur/protokol tes darah  
- Jenis-jenis tes HIV 
- Test antibodi untuk bayi 

Metode : 
 

-.  Uraian singkat 
-.  Ceramah 
-.  Tanya jawab 

Alat Bantu : 
 

- LCD 
- White Board 
- Spidol 
- Bahan diskusi 

Referensi  
- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 

            -     Buku Pedoman Nasional VCT 
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PENGERTIAN TENTANG VCT 
 
VCT = Voluntary Counseling and Testing /Konseling and testing HIV secara sukarela 
 
Proses VCT pada PMTCT merupakan bagian yang penting seperti halnya pada kasus HIV 
umumnya.  Di negara Malaysia cakupan program PMTCT tinggi sekali, dari 49,7% sampai 
97,6% ibu hamil yang berkunjung ke klinik bersalin pemerintah diperiksa status HIVnya.  
Sedangakan ibu hamil yang berkunung ke klinik bersalin pemerintah lebih dari 70%.  
Prevalensi HIV ditemukan sebesar 0,04% ibu hamil.  Di Indonesia, dari data yang 
diperoleh dari YPI, sejumlah 1,623 ibu hamil terdapat prevalensi sebesar 0,5%. 
  
Di Thailand, pada tahun 2004 telah dilakukan tes HIV pada 627,412 ibu hamil, dari seluruh 
647,403 ibu yang melahirkan.  Ditemukan HIV positif pada 5,472 orang.   
 
Melihat perbandingan dari kedua negara tersebut, kita perlu melihat proses VCT pada 
PMTCT sebagai bagian utama dalam menjangkau sebanyak mungkin ibu-ibu yang 
berisiko tertular HIV.  Dalam melakukan layanan VCT pada PMTCT, kita perlu 
memperhatikan hal-hal yang akan diuraikan berikut ini. 
 
Pada awal pertemuan, harus dijelaskan perlunya menjaga kerahasiaan status HIV sama 
dengan penyakit lainnya sesuai dengan etika pelayanan pasien.  Tetapi karena saat ini 
masih tingginya stigma dan diskriminasi di masyarakat maka perlu lebih berhati-hati dalam 
memberikan informasi kepada pasien, keluarga, masyarakat, dan pihak ketiga 
sehubungan dengan pembiayaan/pekerjaan (misalnya asuransi atau perusahaan). 
 
CATATAN : semua peserta latih harus memiliki keterampilan dalam membaca hasil 
tes HIV, dan pencegahan infeksi. 
 
Syarat VCT: 
• Terdapat konseling sebelum (pre-test) dan sesudah tes HIV (post-test) 
• Dilakukan secara sukarela 
• Terdapat persetujuan tertulis (informed consent) dari klien 
• Dilakukan secara rahasia 
 
Konseling dan Tes HIV 
• Berperan penting dalam mengidentifikasi perempuan HIV positif untuk memberikan 

pelayanan kepadanya 
• Memberikan pijakan untuk pengobatan, perawatan, dan dukungan HIV/AIDS yang 

komprehensif 
• Membantu mengidentifikasi dan mengurangi perilaku-perilaku yang menambah 

risiko penularan HIV 
 
Semua perempuan pada fasilitas ANC harus  menerima informasi mengenai: 
• Safe motherhood 
• Cara berhubungan seks yang aman 
• Pencegahan dan penanganan IMS 
• PMTCT 
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• Konseling pasca-tes dan pelayanan lanjutan 
 
Prinsip-Prinsip Pedoman Konseling dan Tes HIV dalam PMTCT 
 
Rahasia (Konfidensialitas): 
• Semua informasi pasien disimpan secara rahasia 
• Informasi hanya dibagi dengan konselor yang terlibat langsung menangani-dan hanya 

atas dasar “hal yang harus diketahui” 
• Semua catatan dan daftar medis disimpan dalam tempat yang aman 
 
Izin yang Diberikan (Informed Consent): 
• Menjelaskan maksud, keuntungan, dan kerugian tes 
• Menegaskan pemahaman mengenai proses konseling dan tes 
• Menghargai keputusan klien mengenai tes  
 
Dukungan dan pelayanan pasca-tes: 
• Selalu sampaikan hasil tes secara langsung dan individual 
• Berikan informasi pasca-tes yang tepat 
• Tawarkan konseling atau rujukan 
 
PROSES KONSELING  
 
CATATAN: form penilaian factor risiko menjadi lampiran.  Ceklis untuk referensi umum. 
Pemberian Informasi Pra-Tes 
• Mempersiapkan perempuan dan pasangannya untuk proses tes dan menerima hasil 

tes 
• Menggali perilaku yang berisiko untuk tertular HIV  
• Menjamin konfidensialitas 
 
Konseling Pra-Tes Individual 
• Mungkin diberikan dalam fasilitas ANC 
• Rujukan jika diperlukan, kepada konselor HIV terlatih pada layanan VCT  
 
Pemberian Informasi Kelompok dapat berisi hal-hal sebagai berikut : 
• HIV dan AIDS 
• Penularan dan pencegahan 
• Tes HIV dan interpretasi hasil tes 
• Konseling individu dan penilaian risiko 
 
Menangani Pasangan dilakukan dengan : 
• Berikan Tes dan Konseling kepada pasangan laki-laki 
• Tekankan tanggung jawab laki-laki untuk melindungi kesehatan pasangan dan 

keluarga 
• Kurangi “menyalahkan” perempuan 
• Identifikasi pasangan yang diskordan 
 
Yang dapat melakukan konseling dalam kaitannya dengan PTMCT adalah : 
• Konselor profesional 
• Tenaga medis yang telah mendapat pelatihan VCT 
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PROSES TES 
 
PENGERTIAN ALUR DAN HASIL TES HIV 
 

Testing HIV dalam VCT  
Prinsip Testing HIV adalah sukarela dan terjaga kerahasiaanya. Testing  dimaksud 
untuk menegakkan diagnosis. Terdapat serangkaian testing yang berbeda-beda 
karena perbedaan prinsip metoda yang digunakan. Testing yang digunakan adalah 
testing serologis untuk mendeteksi antibodi HIV dalam serum atau plasma. 
Spesimen adalah darah klien yang diambil secara intravena, plasma atau 
serumnya. Pada saat ini belum digunakan spesimen lain seperti saliva, urin, dan  
spot darah kering. Penggunaan metode testing cepat (rapid testing) memungkinkan 
klien mendapatkan hasil testing pada hari yang sama. Tujuan testing HIV ada 4 
yaitu untuk membantu menegakkan diagnosis, pengamanan darah donor (skrining), 
untuk surveilans, dan untuk penelitian. Hasil testing yang disampaikan kepada klien 
adalah benar milik klien. Petugas laboratorium harus menjaga mutu dan 
konfidensialitas. Hindari terjadinya kesalahan, baik teknis (technical error) maupun 
manusia (human error) dan administratif (administrative error). Petugas 
laboratorium (perawat) (mengambil) darah setelah klien menjalani konseling pra 
testing.  
 
Bagi pengambil darah dan teknisi laboratorium harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
- Sebelum testing harus didahului dengan konseling dan penandatanganan 

informed consent. 
- Hasil testing HIV harus diverifikasi oleh dokter patologi klinis atau dokter   

terlatih atau dokter penanggung jawab laboratorium. 
- Hasil diberikan kepada konselor dalam amplop tertutup.  
- Dalam laporan pemeriksaan hanya ditulis nomor atau kode pengenal. 
- Jangan memberi tanda berbeda yang mencolok terhadap hasil yang positif dan 

negatif.  
- Meskipun spesimen berasal dari sarana kesehatan dan sarana kesehatan 

lainnya yang berbeda, tetap harus dipastikan bahwa klien telah menerima 
konseling dan menandatangani informed consent.  

 
Bagan alur testing HIV 

Pemeriksaan darah dengan tujuan untuk diagnosis HIV harus memperhatikan 
gejala atau tanda klinis serta prevalensi HIV di wilayah. Prevelensi HIV diatas 
30% digunakan strategi I  dan prevelensi HIV untuk diatas 10% dan dibawah 
30% dapat menggunakan strategi II menggunakan reagen yang berbeda 
sensitivitas dan spesifitas  

Untuk prevalensi HIV dibawah 10% dapat menggunakan strategi III, 
menggunakan tiga jenis reagen yang berbeda sensitivitas dan spesifitas. 
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Dipaparkan mengenai strategi I, II dan III (singkat), kemudian ditekankan 
mengenai reagen dan jenis tes yang digunakan dalam program PMTCT. 
 
 

Bagan testing strategi II dan III. 
 

STRATEGI  II  
                                                    A1 (Pemeriksaan I) 
 
 
 
                                            A1  +    A1  - 
       Laporkan Negatif 
 
                                    A2  (Pemeriksaan II) 
 
 
 
                  A1 + A2 +   A1 +  A2 - 
 
 
           Laporkan Positif     diulang A1 dan A2  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1+ A2+ 
Laporkan Positif 

A1+ A2- 
Laporkan indeterminet 

A1- A2- 
Laporkan Negatif 
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STRATEGI  III 
 

                                                 A1 (Pemeriksaan  I) 
 
 
 
                                             A1  +    A1  - 
       Laporkan Negatif 
 
                                A2  (Pemeriksaan II) 
 
 
 
                  A1 + A2 +   A1 +  A2 - 
 
 
        Ulangi A1 dan A2 
 
 
   A1 +  A2 +  A1 +  A2 -  A1 -  A2 – 
           Laporkan Negatif 
         
 
 
          A3  (Pemeriksaan III) 
 
 
   A1+ A2+ A3+ A1+ A2+A3-  A1+ A2- A3+         A1+ A2- A3- 
 
 
Laporkan Positif          Indeterminate               Risiko               Risiko                           
                                                                           Tinggi    Rendah 
 
 
                                                                                Indeterminate    Dianggap  

           Negatif 
 

Keterangan: 

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

Bagan alur Srategi II ( Menggunakan 2 jenis testing berbeda) 
Spesimen darah yang tidak reaktif sesudah testing cepat pertama dikatakan 
sebagai sero negatif, dan kepada klien disampaikan bahwa hasilnya negatif. Tidak 
dibutuhkan testing ulang. Spesimen darah yang sero-reaktif pada testing cepat 
pertama membutuhkan testing ulang dengan testing kedua yang mempunyai 
prinsip dan metode reagen yang berbeda.  Bila hasil testing pertama reaktif dan 
hasil testing kedua reaktif maka dikatakan hasilnya positif. Bila hasil testing 
pertama reaktif dan hasil testing kedua non reaktif maka pemeriksaan harus 
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diulang kembali dengan menggunakan testing cepat pertama dan testing cepat 
kedua. Bila hasil keduanya reaktif maka dikatakan positif. Bila hasil pertama reaktif 
dan hasil kedua tetap non reaktif , maka dikatakan tidak dapat ditentukan/ 
indeterminate. Bila ternyata setelah diulang keduanya non reaktif maka dikatakan 
negatif.  
 
Bagan alur strategi III ( pasien asimtomatik) 
Awalnya sama dengan strategi II, bila hasil testing reaktif dengan kedua testing 
cepat perlu  dilanjutkan dengan testing cepat ketiga. Apabila ketiganya reaktif maka 
dikatakan positif. Apabila dari ketiga testing cepat salah satu hasilnya non reaktif 
maka dikatakan tidak dapat ditentukan/indeterminate. Bila setelah testing kedua 
salah satunya non reaktif, dan dilanjutkan dengan testing ketiga hasilnya juga non 
reaktif (dari ketiga testing hanya satu yang reaktif) maka perlu dinilai perilaku 
pasien. Hasil yang dikatakan positif baik strategi II atau strategi III tidak diperlukan 
testing konfirmasi pada laboratorium rujukan. 
 
Hasil yang tidak dapat ditentukan/ indeterminate baik pada strategi II yang 
menggunakan dua jenis testing maupun pada strategi III yang menggunakan tiga 
jenis testing, perlu dilakukan konfirmasi dengan WB (Western Blot). Kalau hasil 
testing masih meragukan, ulangi testing dua minggu setelah pengambilan 
spesiman pertama. Bila masih meragukan, maka spesimen dirujuk ke laboratorium 
rujukan misalnya dengan pemeriksaan Western Blot. Bila dengan testing konfirmasi 
ini masih meragukan, testing lanjutan harus dijalankan sesudah empat minggu, tiga 
bulan, enam bulan dan dua belas bulan. Bila tetap indeterminate setelah dua belas 
bulan maka boleh dikatakan negatif. 

 
 
JENIS-JENIS TES HIV 
 
Langkah-langkah Proses Tes HIV 

1. Konseling sebelum tes (pre-test) 
2. Pengambilan sampel tes darah  bagi yang setuju dites 
3. Sampel darah diproses (pada lokasi atau melalui laboratorium) oleh petugas terlatih 

dan tersertifikasi. 
Metode pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kriteria dan kebijakan  nasional (SK 
Menkes No. 241/2006)Depkes. 
4. Hasil : 
      Hasil disampaikan kepada klien oleh konselor. 
5.  Memberikan konseling pasca tes (post-test), dukungan, dan referensi pasca-tes 

 
Tes laboratorium dilakukan sesuai kriteria dan kebijakan nasional dapat dilakukan 
dengan cara : 
 

1. Tes cepat HIV/rapid test 
2. Metode EIA/ELISA (Enzym Linked Immunosorbent Assay) 
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Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

Tes Cepat/Rapid Test ELISA 

• Sampel: darah dari tusukan jari 
• Lab: tidak ada peralatan khusus 
• Hal yang memudahkan: pelatihan 

minimal 
• Waktu pengambilan hasil: kurang 

dari 30 menit. 
 
 

• Sampel: darah dari lengan  
• Lab: peralatan khusus  
• Hal yang memudahkan: teknisi 

laborat terlatih  
• Waktu pengambilan hasil: dapat 

mencapai 2 minggu 

 
Kriteria pemilihan rapid test atau ELISA : 
 
1. Jumlah spesimen yang terkumpul dalam 1 hari (bila kurang dari 40, maka lebih 

sesuai untuk dilakukan dengan tes cepat/rapid test). 
2. Sarana dan prasarana yang tersedia. 
3. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tes. 
 
Kriteria strategi testing : 
 
1. Strategi I untuk skrining menggunakan reagen dengan sensitifitas > 99 %. 
2. Strategi II untuk surveilans menggunakan reagen dengan kriteria : 

-.  Reagen I  sensitifitas > 99% 
-.  Reagen II spesifisitas > 98% 

3.  Strategi III untuk diagnose menggunakan reagen dengan kriteria : 
-.  Reagen I  sensitifitas > 99% 
-.  Reagen II spesifisitas > 98% 
-.  Reagen III spesifisitas > 99% 

4.  Preparasi antigen pada tiap reagen berbeda.  
5.  Prinsip/metode testing berbeda. 
6.  Angka diskordan/indeterminate tidak boleh > 5%. 
 
Tes Antigen Virus 
• Tes antigen mendeteksi ada atau tidaknya virus HIV dalam darah dan harus 

dilakukan oleh tenaga laboratorium terlatih/tersertifikasi 
• Tes PCR (reaksi rantai polymerase) mendeteksi DNA atau mengukur RNA 

(kandungan virus) dalam darah. 
 
PENGERTIAN ARTI DAN HASIL TES HIV 
 
Hasil uji positif (disebut reaktif) dan uji negatif (disebut non reaktif) atau 
indeterminate untuk diagnosis menggunakan strategi III (lihat bagan pemeriksaan di 
atas): 

1. Hasil Positif 
Apabila pada hasil pemeriksaan pertama reaktif, dilanjutkan kedua reaktif dan 
dilanjutkan ketiga tetap reaktif, atau melewati hasil indeterminate namun hasil akhir 
akhir adalah reaktif (strategi III), menggunakan reagen sesuai kriteria sensitivitas 
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dan spesifitas sesuai kebijakan nasional dengan berpedoman pada buku ‘Hasil 
Evaluasi Reagen HIV’.  
  

2. Hasil Negatif  
Apabila pada hasil pemeriksaan pertama non reaktif, atau hasil pemeriksaan 
pertama reaktif, lanjutan hasil menjadi indeterminate dengan hasil akhir non reaktif 
(strategi III), menggunakan reagen sesuai kriteria sensitivitas dan spesifitas sesuai 
kebijakan nasional dengan berpedoman pada buku ‘Hasil Evaluasi Reagen HIV’.  
 

3. Hasil Indeterminate (tidak dapat ditentukan) 
Apabila pada pemeriksaan dengan strategi III, dijumpai hasil reaktif dan non reaktif 
bisa berupa dua kali reaktif atau dua kali non reaktif dengan melihat penilaian faktor 
risiko klien. 
 
Bila hasil indeterminate, pemeriksaan harus diulang dengan spesimen baru setelah 
2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.  Bila sampai 1 tahun hasil tetap 
indeterminate dan faktor risiko rendah, hasil dapat dinyatakan non reaktif. 
 
 

Konseling Pasca Tes, bila : 
 
1.  Hasil tes HIV negatif: 

• Penjelasan mengenai masa jendela/window period 
• Cegah infeksi di kemudian hari 
• Bahas risiko MTCT dengan infeksi yang terjadi 
• Edukasi pasangan dan anjurkan tes pasangan 

 
2.  Hasil tes HIV positif 

• Utarakan perasaan 
• Berikan pengertian 
• Bahas keuntungan mengetahui status HIV 
• Menangani persoalan yang mendesak  
• Jadualkan kunjungan lanjutan 
• Berikan nama dan nomor telepon klinik/rumah sakit serta orang yang dapat 

dihubungi. 
• Merujuk ke layanan manajemen kasus.  

 
Pengungkapan Status HIV 

• Jaga konfidensialitas 
• Jaga kerahasiaan medis  
• Hargai pilihan perempuan 
• Anjurkan tes pasangan 
• Bahas pencegahan penularan 
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PEMERIKSAAN HIV UNTUK BAYI 
 
1.  TES ANTIBODI UNTUK BAYI 
 
Tes antibodi untuk bayi di bawah usia 18 bulan  
• Metode pemeriksaan menggunakan ELISA. 
• Sulit dilakukan pada sarana yang terbatas 
• Tes antibodi tidak dapat diandalkan karena adanya antibodi dari ibu 
• Tes dini antibodi dapat dilakukan pada usia 9 bulan, bila hasil negatif maka status 

anak tersebut negatif (bayi tidak mendapat ASI dari ibunya). 
• Hasil tes dini antibodi positif masih mungkin disebabkan antibodi dari ibunya, oleh 

karena itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang pada usia 18 bulan. 
 

Tes antibodi untuk bayi di atas 18 bulan 
Lihat pada Modul 5, Pencegahan dan Pemeliharaan Kesehatan Anak dengan Ibu HIV 
Positif. 
 
2. TES DENGAN METODE PCR 
 
• Tes ini memberikan hasil yang paling akurat untuk diagnosis bayi di atas 1 bulan 

dan di bawah 18 bulan karena mendeteksi DNA/RNA virus. 
• Tes ini masih terbatas di beberapa RS dan biaya pemeriksaan sangat mahal. 

 
Kesimpulan dan hal-hal penting yaitu : 
 
• Informasi pra-tes, tes HIV, dan konseling pasca-tes harus tersedia untuk semua 

perempuan  
• Konselor dan fasilitas kesehatan harus menjaga konfidensialitas status HIV 
• Pasangan dari perempuan dianjurkan untuk melakukan VCT 
• Konseling pasca-tes penting untuk semua perempuan: 

- Untuk perempuan yang tidak tertular HIV, tekankan pencegahan penularan HIV 
- Untuk perempuan yang tertular HIV, berikan rujukan untuk program PMTCT dan 

pilihan untuk pengobatan, perawatan dan dukungan. 
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Modul 7 

 
PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ANAK DENGAN IBU 

DENGAN HIV 
 

Materi  : Pencegahan Penyakit dan Pemeliharaan Kesehatan Anak dari Ibu dengan HIV 
Waktu  :  3 jpl/135 menit (T = 1, P = 2, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok; PL=penugasan lapangan 
 
Tujuan Pelatihan Umum  

 
Peserta mampu memahami cara melakukan upaya pencegahan dan 
pemeliharaan kesehatan bagi anak dari ibu dengan HIV 

Tujuan Pelatihan Khusus  
 
Peserta mampu:  
- menjelaskan cara pemberian obat untuk anak dengan ibu HIV positif 
- menjelaskan peran keluarga sehubungan dengan kesehatan anak dengan ibu 
HIV positif. 

- menjelaskan cara mendiagnosa infeksi HIV pada anak 
- menjelaskan layanan kesehatan tempat rujukan anak dengan ibu HIV positif. 

Pokok Bahasan 
 

- Bentuk pencegahan dan pengobatan untuk anak dengan ibu HIV positif 
- Peran keluarga terhadap kesehatan anak dengan ibu HIV positif 
- Diagnosa infeksi HIV pada anak 
- Rujukan lembaga pemberi layanan kesehatan anak dengan ibu HIV positif 

Metode  
 

-.  Ceramah 
-.  Tanya jawab 
-.  Penugasan 

Alat Bantu 
 

-.  LCD 
-.  White Board 
-.  Bahan Diskusi  

Referensi  
- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 
- Buku Pedoman Nasional Terapi Antiretroviral 
- Buku Pedoman Tatalaksana Infeksi HIV dan Terapi Antiretroviral Pada Anak 

Di Indonesia 
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BENTUK PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN UNTUK ANAK DARI IBU DENGAN HIV 
 
Pendahuluan 

• Bayi yang lahir dari ibu HIV positif memerlukan pemantauan dan perawatan yang 
teratur 

• Ibu, pasangannya, dan keluarganya memerlukan informasi yang tepat mengenai 
cara perawatan dan pemantauan 

 
Topik 

• Pemberian ARV dalam rangka PMTCT 
• Jadwal kunjungan pemantauan bayi 
• Pencegahan PCP 
• Imunisasi 
• Pemeriksaan status HIV bayi 

 
Profilaksis ARV pada Bayi 
 

• Pilihan dan lamanya bergantung pada protokol PMTCT yang digunakan 
• Perlu penyesuaian dosis pada protokol 4 atau 6 minggu 
• Harus memperhatikan dosis dan efek samping 
• Harus memantau adherence 

 
Profilaksis Bayi 

• Untuk semua bayi lahir dari ibu dengan HIV  
• Zidovudin dimulai hari pertama (umur 12 jam) selama 4 minggu 
• Nevirapin 1 kali/hari dalam masa 48-72 jam pertama 

 
Dosis Zidovudin/AZT 

• Bayi cukup bulan: 2 mg/kgBB 4 kali/hari 
• Bayi prematur (di bawah 34 minggu): 1,5 mg/kgBB 2x/hari selama 2 minggu, 

kemudian 2 mg/kgBB 3 kali/hari, 2 minggu, diikuti 2 mg/kgBB/hari, 2 minggu 
terakhir 

 
Dosis Nevirapin : 2 mg/kg BB 
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Jadwal Kunjungan Pemeriksaan pada Bayi dengan HIV positif 
 

 Keterangan Saat 
lahir 

10 hr 4 mgg 6 mgg 2 bln 3 bln 4 bln 6 bln 9 bln 12 bln 18 bln Setiap 
6 

Bulan 
Evaluasi klinis X X X X X X X X  X X X 

Berat dan Tinggi 
Badan 

X X X X X X X X X X X 

Pemberian 
makanan 

F/BF F/BF F/BF F/BF F/BF F/BF F/BF F-SF F-SF F-SF  

ARV profilaksis X X X X           

Profilaksis PCP 
dengan 
kotrimoksasol 

  X X X X X X X 

Imunisasi Hep B 
OPV 

  OPV 
BCG 
Hep B 

 DTP 
OPV 
HIB 

DTP
OPV 

DTP
OPV 
HIB 

Hep B
HIB 
Campak

Cam
pak 

DTP 
HIB 
OPV 

 

Laboratorium 

Hb dan Lekosit     X   X 

CD 4 atau absolut   X   X 

PCR RNA/DNA     X   X X  

Serologi HIV      X X  

 
Keterangan : 
F : Formula feeding/susu formula     
BF : Breast Feeding/ASI  
SF : Solid Feeding/makanan padat 
DTP : Difteri,tetanus,pertusis 
BCG: Bacillus Calmette-Guerin 
OPV: Oral polio vaksin 
HIB: hemofilus influenza B 
PCR RNA/DNA : polymerase chain reaction RNA/DNA 
 
• Jadwal kunjungan disesuaikan dengan bayi sehat lainnya (klinik bersama) 
• Tidak boleh ada pelabelan HIV 
• Mengikuti jadwal bayi sehat lain (penimbangan, pemeriksaan KPSP, vitamin A, dan 

lainnya). 
• Kewaspadaan universal tetap dilakukan  
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• Gunakan kesempatan untuk pelayanan PMTCT  (kesehatan ibu, KB dan sterilisasi, 
kesehatan saudara kandung, penilaian ulang sosial ekonomi, pasangan, keluarga 
besar) 

• Manfaatkan untuk promosi nutrisi bagi ibu 
 
Pencegahan Pneumonia Pneumocystis jiroveci 
 
• Rekomendasi WHO/UNAIDS: pemberian kotrimoksasol mulai 4-6 minggu – 12 

bulan, target minimal 3 hari/minggu atau setiap hari.  Pemberian profilaksis 
kotrimoksasol dilanjutkan hingga tidak ada risiko transmisi dan infeksi HIV 
disingkirkan. 

• Anak asimtomatik pada umur lebih dari 12 bulan (stadium I WHO) tidak 
memerlukan profilaksis kotrimoksasol.  Tetapi dianjurkan untuk mengukur hitung 
CD4 karena pada anak yang asimtomatik, profil laboratorium dapat menunjukkan 
sudah terjadinya imunodefisiensi. 

• Keluarga dan pasien perlu mengerti bahwa kotrimoksasol tidak mengobati dan 
menyembuhkan infeksi HIV.  Kotrimoksasol mencegah infeksi yang umum terjadi 
pada bayi yang terpajan HIV dan anak imunokompromais dengan tingkat mortalitas 
tinggi.  Dosisi regular kotrimoksasol sangat  penting.  Kotrimoksasol tidak 
menggantikan kebutuhan terapi antiretroviral. 

• Bila fasilitas kesehatan terbatas, kotrimoksasol dapat mulai diberikan bila CD4 
dibawah 25% pada usia dibawah 5 tahun atau dibawah 350 sel/mm3 pada usia 6 
tahun ke atas, dengan tujuan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas yang 
dikaitkan dengan malaria, diare bakterial, pneumonia dan pencegahan PCP serta 
toksoplasmosis. 

• Bila dana terbatas, gunakan hanya untuk bayi positif terinfeksi, dan bayi terpapar 
hingga minimal 6 bulan (PCR II) 

• Memerlukan pemantauan kepatuhan minum obat/adherence 
 
Dosis rekomendasi (1 kali/hari) 
 

                                      Kotrimoksazol (TMP) 4 mg/kg BB 

Berat Badan Larutan 8mg/mL Tablet dewasa (SMX 
400mg, TMP 80mg) 

3 - 4.9 kg 2 mL/hari 
- 

5 - 6.9 kg 3 mL/hari 
- 

7 - 9.9 kg 4 mL/hari 1/2 tab 

10 - 11.9 kg 5 mL/hari 1/2 tab 

12 - 14.9 kg 7 mL/hari 1 tab 
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Imunisasi 
 
• Imunisasi diperlukan untuk melindungi bayi-bayi yang terpapar HIV 
• Prinsip umum: tidak memberi vaksin hidup bila terdapat gejala infeksi HIV 
• Untuk negara endemis dan sumber daya terbatas, BCG diberikan pada usia dini 

(mulai 0 bulan) 
 
Jadwal 
 

Vaksin Infeksi HIV 
asimtomatik Infeksi HIV simtomatik Waktu optimal imunisasi 

BCG* Ya Tidak Saat lahir 
DPT Ya Ya Minggu ke 6,10,14  
OPV** Ya Ya Minggu ke 0, 6, 10, 14  
Campak Ya Ya Bulan ke 6 dan 9 
Hepatitis B Ya Ya Seperti pada anak yang 

tidak terinfeksi 
Demam 
Kuning 

Ya Tidak 
  

Tetanus 
toksoid 

Ya Ya 
  

 
 
DIAGNOSIS HIV PADA BAYI DAN ANAK 
 
Pemeriksaan Status HIV Bayi 
 

• Dilakukan secepatnya 
• Konseling pra dan pasca tes 
• Menurut panduan yang berlaku dan perasat yang tersedia 
• Manfaatkan/buat jejaring pemeriksaan 

 
Tujuan Diagnosis 
 

• Penilaian dan tatalaksana awal 
• Menyingkirkan infeksi HIV 
• Menegakkan diagnosis HIV pada bayi di bawah 18 bulan, status ibu tidak diketahui 
• Sama dengan di atas, status ibu HIV positif dan mendapat ASI 
• Sama dengan di atas, uji virologis awal negatif, tanda dan gejala positif 
• Diagnosis HIV pd anak berusia lebih dari 18 bulan 
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Bagan Penilaian dan Tata Laksana Awal 
 

 
 
Menyingkirkan diagnosis infeksi HIV pada bayi dan anak 
• Diagnosis definitif infeksi HIV pada bayi dan anak membutuhkan uji diagnostik yang 

memastikan adanya virus HIV. 
• Uji antibodi HIV mendeteksi adanya antibodi HIV yang diproduksi sebagai bagian 

darirespons imun terhadap infeksi HIV.  Pada anak berusia lebih dari 18 bulan, uji 
antibodi HIV dilaukan dengan cara yang sama seperti dewasa. 

• Terdapat dua cara untuk menyingkirkan diagnosis infeksi HIV pada bayi dan anak : 
1. Uji virologik negatif pada anak dan bila pernah mendapat ASI, pemberiannya sudah 

dihentikan lebih dari 6 minggu. 
2. Uji antibodi negatif pada anak berusia lebih dari 18 bulan, menghentikan pemberian 

ASI minimal 6 minggu 
• Uji antibodi HIV dapat dilakukan sedini-dininya pada usia 9 bulan dan bila hasilnya 

negatif dapat disimpulkan tidak terinfeksi HIV. 
 

Pemeriksaan serologi anti HIV pada Anak 
• Antibodi HIV dari ibu/maternal yang ditransfer secara pasif selama kehamilan, 

dapat terdeteksi sampai umur anak 18 bulan, oleh karena itu interpretasi hasil 
positif uji antibodi HIV menjadi lebih sulit pada usia di bawah 18 bulan. 

Formatted: Centered, Indent: Left: 
0,63 cm
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• Bayi yang terpajan HIV dan mempunyai hasil positif uji antibodi HIV pada usia 9-18 
bulan dianggap berisiko tinggi mendapat infeksi HIV, namun diagnosis definitif 
menggunakan uji antibodi HIV hanya dapat dilakukan saat usia 18 bulan. 

• Untuk memastikan diagnosis HIV pada anak dengan usia di bawah 18 bulan, 
dibutuhkan uji virologi HIV yang dapat memeriksa virus atau komponennya.  Anak 
dengan hasil positif pada uji virologi HIV pada usia berapapun dikatakan terkena 
infeksi HIV. 

• Anak yang mendapat ASI akan terus berisiko terinfeksi HIV, sehingga infkesi HIV 
baru dapat disingkirkan bila pemeriksaan dilakukan setelah ASI dihentikan lebih 
dari 6 minggu. 

• Uji virologik negatif 
 
Uji diagnosis virus HIV 

• Pemeriksaan PCR RNA HIV 
• Pemeriksaan PCR DNA HIV 
• Biakan virus HIV (belum tersedia di Indonesia) 
• Pemeriksaan antigen p24 (belum tersedia di Indonesia) 

 
Pemeriksaan yang dianjurkan: PCR DNA/RNA HIV 
 

• Sebelum usia 48 jam 
• Usia 1 – 2 bulan 
• Usia 3 – 6 bulan 
• Ideal dilakukan pada usia 6-8 minggu. 

 
Prosedur Pemeriksaan Diagnostik Bayi Baru Lahir dari Ibu HIV Positif (Standar 
Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FKUI, RSUPNCM) 
 

 
 
 
 
 

UUssiiaa  ::4488  jjaamm    
PPCCRR    

Usia: 14 Hari 
PCR 

UUssiiaa  ::44--66  mmgg  
PPCCRR  

UUssiiaa  ::22  bbuullaann    
PPCCRR  

Usia : 44--66  bbuullaann  
PPCCRR 

Usia : 1122,,  1155  ddaann  1188  
bbuullaann  
SSeerroollooggii  HHIIVV  

Usia Bayi dari Ibu dengan HIV 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 92

 
 
 
Bagan Panduan diagnosis HIV pada bayi dan anak berusia di bawah 18 bulan 
(sumber : Pedoman Tatalaksana HIV pada Anak, Depkes) 
 

 
 

 
 
HIV pada anak di bawah 18 bln, ibu HIV positif, mendapat ASI 
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Diagnosis HIV pada bayi di bawah 18 bln, uji virologik awal negatif, gejala dan tanda 
HIV positif 
 

 
 
 
Bila Tidak Terdapat Pemeriksaan PCR, maka : 
Pemeriksaan IgG anti HIV dan antigen p24 
1.  Usia lebih dari 6 bulan 
  Bila IgG negatif pada 2x pemeriksaan dan antigen p24 negatif bukan infeksi HIV 
2.  Usia lebih dari 18 bulan 
  Bila IgG negatif, antigen p24 negatif, klinis negatif, bukan infeksi HIV 
 
 
Bila Bayi Positif Tertular HIV 
• Dukung ibu dan keluarga 
• Lakukan pemeriksaan kedua untuk konfirmasi 
• Payungi dengan profilaksis PCP sampai orangtua bersedia anaknya diberi ARV 

terapeutik 
• Ikuti panduan penanganan bayi/anak yang tertulari HIV 
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Modul 8 

 
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN DAN MENDUKUNG 

 
Materi  : Peserta mampu memahami cara melakukan pemeliharaan lingkungan kerja yang 

aman dan mendukung    
Waktu  :  3 jpl/135 menit (T = 1, P = 2, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok; PL=penugasan lapangan 
 
Tujuan Pelatihan Umum 

 
Peserta mampu memahami cara melakukan pemeliharaan lingkungan kerja yang 
aman dan mendukung    

Tujuan Pelatihan Khusus 
 
Peserta mampu: 

- menjelaskan strategi mencegah penularan HIV di fasilitas kesehatan 
- menyebutkan  tindakan pencegahan umum dalam konteks PMTCT 
- menyebutkan  langkah dan prinsip utama yang terdapat dalam upaya 

menghilangkan kontaminasi pada peralatan dan bahan. 
- menjelaskan risiko kerja dan strategi pengurangan risiko pada fasilitas 

persalinan dan  kesehatan anak. 
- menjelaskan langkah-langkah untuk meminimalisasi tekanan serta 

mendukung Petugas kesehatan. 
- menjelaskan upaya pencegahan paparan HIV melalui cairan tubuh 

Pokok Bahasan 
- Strategi mencegah penularan HIV di fasilitas kesehatan 
- Tindakan pencegahan umum dalam konteks PMTCT  
- Langkah dan prinsip utama yang terdapat dalam upaya menghilangkan 

kontaminasi pada peralatan dan bahan. 
- Langkah-langkah meminimalisasi tekanan serta mendukung Petugas 

kesehatan. 
- Cara melaksanakan upaya pencegahan paparan HIV melalui cairan tubuh. 

Metode 
-    Ceramah 
-    Tanya Jawab 
-    Penugasan  

Alat Bantu  
 

- LCD 
- Papan tulis 
- Bahan diskusi 

Referensi  
- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan  

HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 
- Panduan Pencegahan Infeksi untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan 

Sumber Daya Terbatas. 
 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 95

STRATEGI MENCEGAH PENULARAN HIV DI FASILITAS KESEHATAN  

Konsep-konsep dasar mengenai pencegahan infeksi HIV 
Infeksi HIV dapat ditularkan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh, baik melalui 
kontak langsung dengan luka yang terbuka atau melalui luka bekas suntik. 
Darah adalah cairan utama yang diketahui berhubungan dengan penularan HIV pada 
fasilitas kesehatan; sejumlah kecil darah bisa saja terdapat dalam cairan tubuh yang lain. 
 
Penularan HIV kepada petugas kesehatan hampir selalu berhubungan dengan luka bekas 
suntik pada saat perawatan seorang pasien yang terinfeksi HIV. Pada praktiknya, 
penularan terjadi pada saat melakukan:  
• Injeksi melalui pembuluh darah 
• Donor darah 
• Dialisis  
• Transfusi 

Menciptakan lingkungan kerja yang aman 
Menciptakan sebuah lingkungan kerja yang aman meliputi penerapan tindakan 
pencegahan umum, pengelolaan lingkungan kerja, dan pemberian pendidikan mengenai 
pencegahan infeksi yang terus menerus bagi para pegawai. 
 
TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM DALAM PMTCT 
 
Tindakan Pencegahan Umum diakukan pada saat menangani semua pasien 
• Mencuci tangan dengan air mengalir dan antiseptik. 
• Mendekontaminasi peralatan dan perlengkapan 
• Menggunakan dan membuang jarum dan alat  tajam dengan aman (hindari 

penutupan ulang, terutama dengan dua tangan). 
• Apabila diperlukan, menutup kembali jarum suntik dengan teknik satu tangan (one 

hand technique)  
• Gunakan alat pelindung diri (APD). 
• Segera bersihkan percikan darah dan cairan tubuh. 
• Gunakan sistem pembuangan yang aman untuk pengumpulan dan pembuangan 

limbah medis dan non medis. 
• Pengelolaan bahan pakai ulang sesuai standar. 
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LANGKAH DAN PRINSIP UTAMA YANG TERDAPAT DALAM UPAYA 
MENGHILANGKAN KONTAMINASI PADA PERALATAN DAN BAHAN  
 

Pemrosesan Instrumen 
 

 
Dekontaminasi dengan Larutan Klorin 0,5% selama 10 menit 
Dekontaminasi merupakan langkah pertama dalam menangani barang yang telah 
digunakan.  
 
Prosedur rutin untuk dekontaminasi perlengkapan meliputi: 
• Penggunaan sarung tangan yang tebal. 
• Membongkar semua peralatan sebelum membersihkan. 
• Mencuci dengan sabun dan air panas sebelum proses disinfeksi atau sterilisasi. 
• Menggunakan pakaian pelindung tambahan seperti celemek, baju panjang, pelindung 

muka dan masker jika terdapat risiko terpercik cairan tubuh. 
• Bilas perlengkapan secara menyeluruh setelah disinfeksi kimia. 
 
 

Bersihkan, Cuci dan 
Bilas 

Dekontaminasi 

Disinfeksi tingkat tinggi 
Rebus 

Uap 
Kimia 

Sterilisasi 
Kimia 

Uap tekanan tinggi 
Pemanasan kering 

Keringkan/Dinginkan dan Simpan 
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Disinifeksi Tingkat Tinggi (DTT) 
Disinfeksi tingkat tinggi menghancurkan semua virus, bakteri, parasit, fungi dan sejumlah 
endospora 
 
Jenis-jenis disinfektan yang dapat digunakan serta potensi bahayanya 
Disinfektan Anjuran Penggunaan  Potensi Bahaya 
Sodium Hipoklorit 1% 
Konsentrasi 1% bisa 
diperoleh dengan 
mengencerkan larutan 5% 
dengan air bersih dengan 
perbandingan 1:5 

Disinfeksi bahan yang 
terkontaminasi dengan 
darah dan cairan tubuh 

Harus digunakan di 
ruangan berventilasi baik 
Baju pelindung dibutuhkan 
ketika menangani dan 
menggunakan larutan tidak 
didilusi 

Bubuk Pemutih 
7 g/L dengan 70% klorin 
yang tersedia 

Untuk toilet/kamar mandi; 
dapat digunakan sebagai 
pengganti cairan pemutih 
0,5% jika bubuk ini tidak 
tersedia  

Sama seperti di atas 

Alkohol 70% 
Isopropil, etil alkohol, 
spiritus yang dimetilasi 

Permukaan dari logam, 
bagian atas meja dan 
permukaan lain, dimana 
pemutih tidak dapat 
digunakan 

Mudah terbakar, toksik.  
Harus digunakan di area 
berventilasi baik, hindari 
inhalasi. 
Jauhi dari sumber panas, 
peralakatan listrik, api dan 
permukaan yang panas. 
Biarkan sampai kering 
seluruhnya, khususnya 
ketika menggunakan 
diatermi karena alkhohol 
dapat menyebabkan 
diatermi terbakar. 

 
 
 
 
 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 98

Penilaian Risiko terhadap Metode Dekontaminasi Yang Dipilih 
Tingkat 
Risiko 

Barang Metode Dekontaminasi 

Risiko tinggi 
atau kritis 

Perlengkapan 
dan 
instrumen 
yang masuk 
ke dalam kulit 
atau tubuh 

Sterilisasi adalah sebuah proses yang mematikan 
semua mikroorganisme, termasuk HIV. Gunakan 
metode berikut ini: 
• Penggunaan uap bertekanan adalah metode 

yang dianjurkan. 
• Gunakan gas etilen oksida atau proses lain yang 

menggunakan temperatur rendah untuk 
perlengkapan yang sensitif pada hawa panas. 

• Gunakan bahan pensteril kimia dengan 
dibersihkan terlebih dahulu dan ikuti protokol 
yang benar.  

Risiko 
sedang atau 
semi-kritis 

Perlengkapan 
dan 
instrumen 
yang 
bersentuhan 
dengan kulit 
yang terbuka 
atau selaput 
lendir 

Sterilisasi dengan panas atau uap. 
Gunakan disinfeksi tingkat tinggi. Metode ini akan 
mematikan semua mikroorganisme kecuali sejumlah 
besar spora bakteri. Gunakan metode berikut ini: 
• Didihkan selama 20 menit, atau lebih lama jika di 

atas permukaan laut. 
• Lakukan disinfeksi kimia dengan glutaraldehida, 

hidrogen peroksida yang distabilisasi, klorin, atau 
peracetic acid, yang diikuti dengan bilasan air 
yang steril atau air keran dan bilasan alkohol; 
keringkan semprotan air, jika memungkinkan. 

 
Catatan: disinfektan tingkat menengah untuk barang-
barang semi kritis tertentu tidak dapat mematikan 
semua firus, fungi, atau spora bakteri. 
 

Risiko 
rendah atau 
non-kritis 

Perlengkapan 
dan 
instrumen 
yang 
menyentuh 
kulit yang 
terbuka 

Lakukan disinfeksi tingkat rendah dengan campuran 
larutan deterjen germicidal, isopropyl alcohol, atau 
campuran pemutih pakaian dan air dengan 
perbandinganan 1:50. 
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    Gambar  : Alat DTT 
 
 
Sterilisasi 
 
 

 
    Gambar :Alat Sterilisator Uap Bertekanan 
    
 
LANGKAH-LANGKAH MEMINIMALISASI TEKANAN SERTA MENDUKUNG PETUGAS 
KESEHATAN 
 
Cara Kerja yang Aman, untuk mengurangi risiko kerja 
• Periksa situasi dan wilayah risiko tinggi 
• Kembangkan standar dan protokol keselamatan 
• Buat langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kerja 
• Orientasikan staf yang baru dengan protokol 
• Berikan pendidikan dan supervisi yang terus-menerus kepada staf 
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• Kembangkan protokol untuk pengobatan pasca-pemaparan  
 

Manfaat Alat Pelindung Diri 
 
Alat Pelindung Terhadap Pasien Terhadap Tenaga Kesehatan 

Sarung tangan Mencegah kontak 
mikroorganisme dari 
tangan tenaga kesehatan 
kepada pasien  

Mencegah kontak tangan tenaga 
kesehatan dengan darah dan cairan tubuh 
pasien, mukosa, kulit luka  alkes/ 
permukaan yang terkontaminasi  

Masker Mencegah kontak droplet 
dari mulut & hidung tenaga 
kesehatan saat napas, 
bicara, batuk kepada 
pasien  

Mencegah mukosa tenaga kesehatan 
(hidung dan mulut) kontak dengan 
percikan darah / cairan tubuh pasien  

Kacamata 
pelndung 

 
- 

Mencegah mukosa tenaga kesehatan 
kontak dengan percikan darah / cairan 
tubuh pasien  

Tutup kepala Mencegah jatuhya 
mikoroorganisme rambut/ 
kepala tenaga kesehatan 
ke daerah steril  

 
- 

Jubah & 
celemek 
plastik 

Mencegah kontak 
mikroorganisme dari 
tangan/ tubuh tenaga 
kesehatan kepada pasien  

Mencegah kulit tenaga kesehatan kontak 
dengan percikan darah/ cairan tubuh 
pasien  

Sepatu 
Pelindung 

Mengurangi terbawanya 
mikroorganisme dari 
ruangan lain 

Mencegah kaki terluka oleh benda tajam 
yang terkontaminasi atau terjepit benda 
berat dan mencegah kontak dengan darah 
/ cairan tubuh lainnya  

 
 
CARA MELAKSANAKAN UPAYA PENCEGAHAN PAPARAN HIV MELALUI CAIRAN 
TUBUH 
 
Menangani Peralatan dan Bahan, Strategi-strategi mengurangi risiko 

• Periksa kondisi peralatan pelindung 
• Buang bahan bekas dengan aman 
• Sediakan bahan pembersih dan disinfeksi yang tepat 
• Dekontaminasi alat-alat dan perlengkapan 
• Pantau keutuhan kulit (termasuk lesi sekitar kuku). 

 
Menangani dan Membuang Benda Tajam 

• Hanya menggunakan alat semprot dan alat suntik satu kali. 
• Menghindari penutupan ulang, membengkokkan, atau mematahkan 

jarum. 
• Gunakan wadah anti bocor untuk pembuangan. 
• Bubuhkan tanda pada wadah – “TAJAM” 
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• Jangan mengisi terlalu penuh atau menggunakan kembali wadah alat 
tajam. 

• Membuang alat tajam sesuai dengan protokol lokal  
 
Pengelolaan Alat / Benda Tajam (Sharp Precautions) 
 

• Pisau bedah, jarum suntik,  pecahan kaca, dan sebagainya 
• Segera singkirkan ke dalam wadah tahan tusukan oleh pemakai  
• Wadah limbah tajam di tempat strategis, anti tumpah  
• Dilarang menyerahkan alat tajam secara langsung 
• Jangan menutup - menutup jarum suntik dengan satu tangan 

  
 

  
 
 
Sanitasi Ruangan  dan Pengelolaan Limbah   
 
Sanitasi ruangan (dilihat di buku). 
 
Limbah/sampah dari RS dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa yang telah 
terkontaminasi (secara potensial sangat berbahaya) atau tidak terkontaminasi.  Sekitar 
85% sampah umum yang dihasilkan dari RS dan klinik tidak terkontaminasi dan tidak 
berbahya bagi petugas yang menangani.  Sampah yang terkontaminasi (biasanya 
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membawa mikroorganisme), jika tidak dikelola secara benar akan dapat menular pada 
petugas yang menyentuh sampah tersebut termasuk masyarakat pada umumnya.    
 
Pengelolaan sampah  
 
Tujuan manajemen limbah adalah untuk: 

• Melindungi orang yang menangani limbah dari luka, dan 
• Mencegah penyebaran infeksi kepada petugas kesehatan dan komunitas lokal. 
 
Untuk membuang limbah padat yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, spesimen 
laboratorium atau jaringan tubuh: 
• Tempatkan dalam wadah anti bocor dan bakar, atau 
• Timbun dalam lubang dengan kedalaman 2,5 meter, paling sedikit 30 meter dari 

sumber air. 
 
Untuk membuang limbah yang cair, seperti darah atau cairan tubuh, tuangkan limbah cair 
ke dalam saluran pembuangan yang terhubung dengan saluran pembuangan yang 
ditangani secara memadai atau lubang kakus. 

Rekomendasi untuk membuang alat tajam 
Alat tajam sekali pakai, seperti jarum hipodermik, membutuhkan penanganan khusus 
karena alat tajam seperti itu sangat mungkin melukai petugas kesehatan. Jika dibuang 
dalam tempat pembuangan sampah umum, benda tersebut berbahaya bagi masyarakat. 
Perhatikan hal-hal berikut ini berkenaan dengan membuang wadah alat-alat tajam dengan 
aman: 

• Gunakan sarung tangan yang tebal. 
• Jika wadah alat tajam terisi ¾ bagian penuh, tutup rapat-rapat bagian wadah yang 

terbuka dengan penutup, sumbat, atau isolasi. 
• Pastikan tidak ada benda tajam yang menyembul keluar dari wadah. 
• Buang wadah alat tajam dengan membakar, membungkus atau menimbunnya. 
• Lepaskan sarung tangan tebal. 
• Cuci tangan anda dan keringkan dengan kain yang kering atau mesin pengering. 

Membakar wadah limbah 
Membakar dengan temperatur tinggi akan memusnahkan limbah dan mematikan 
mikroorganisme. Metode ini mengurangi sebagian besar jumlah limbah dan menjamin 
bahwa limbah tidak dipungut dan digunakan lagi. 
 
Membungkus wadah limbah 
Pembungkusan direkomendasikan sebagai cara paling mudah untuk membuang alat 
tajam secara aman. Dengan metode ini, kumpulkan alat tajam dalam wadah anti bocor. 
Jika ¾ bagian wadah sudah terisi, taburkan bahan seperti semen (mortar), busa plastik, 
atau tanah liat ke dalam wadah sampai terisi penuh. Setelah bahan dipadatkan, tutup 
wadah dan buang ke dalam tempat pembuangan, simpan, atau timbun. 
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Mengubur limbah 
Pada fasilitas kesehatan yang memiliki dana terbatas, menimbun limbah dengan benar 
pada atau dekat fasilitas mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk 
membuang limbah. Lakukan tindakan pencegahan berikut ini untuk memperkecil risiko 
kesehatan: 

• Tutup akses ke lokasi pembuangan. Buat pagar di sekeliling lokasi untuk menghalangi 
akses binatang dan anak-anak. 

• Batasi tempat penimbunan dengan menggunakan bahan yang tidak mudah ditembus 
air (misalnya tanah liat atau semen), jika ada. 

• Pilih sebuah lokasi yang jaraknya paling sedikit 30 meter (sekitar 98 kaki) dari sumber 
air yang ada untuk mencegah kontaminasi air. 

• Pastikan bahwa tempat penimbunan memiliki saluran yang memadai, terletak lebih 
rendah dari sumur-sumur yang ada, bebas dari air yang mengalir, dan tidak berada di 
daerah rawan banjir. 

• Bagian bawah lubang penimbunan harus berada paling sedikit 1,5 meter di atas tinggi 
air tanah selama musim hujan. 

 
 

 

 
 

 
Kewaspadaan Universal 
 
Merupakan suatu program yang : 
1. Bertujuan 

- Mencegah/meminimalkan penularan infeksi 
- Antara: Medis – paramedis – Penunjang medis – pasien; melalui atau tanpa alat   
kedokteran 

2. Prinsip Utama 
- Semua dianggap potensial infektif 
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3. Cara 

- Prosedur pencegahan infeksi 
 
Tujuan kewaspadaan universal : 

1. Tuntutan 
2. Keamanan 
 

Cara (Prosedur Pencegahan Infeksi) 
• Cuci tangan  
• Dekontaminasi 
• Desinfeksi Tingkat tinggi 
• Sterilisasi 
• Pelindung /barriers: Sarung tangan, apron, kacamata khusus/google, masker, 

sepatu bot 
 
Cuci Tangan  
Cuci tangan adalah prosedur sederhana namun sangat penting dilakukan untuk 
mencegah kontaminasi saat melakukan tindakan.  Cuci tangan dilakukan pada : 

• Sebelum dan sesudah memeriksa klien 
• Saat tiba dan sebelum pulang 
• Sebelum - sesudah makan 
• Sebelum – sesudah BAK / BAB 
• Sebelum (dekontaminasi) – sesudah (cegah kemungkinan bocor) melepas sarung 

tangan 
• Setelah terpapar darah/cairan tubuh  (sekresi – ekskresi) walau menggunakan 

sarung tangan   
 

Prosedur Cuci Tangan  
• Gunakan sabun biasa atau antiseptik 
• Basuh seksama tangan dan lengan bawah 10 15 detik 
• Bilas dengan air mengalir 
• Keringkan  
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Gambar cuci tangan 
 
Gunakan sarung tangan 
-   Saat tindakan di klinik atau ruang operasi   
-   Saat membereskan instrumen kotor, sarung tangan atau peralatan lainnya 
-   Saat membuang limbah – kotoran (kasa, verban, underpath, dll)   
Gunakan kaca mata pelindung, masker dan apron   
-   Jika ada risiko terpercik: cuci alat  
 
Dekontaminasi 
Prinsip: 
-  Membuat HBV dan HIV tidak aktif 
-  Alkes menjadi aman  
-  Harus dikerjakan sebelum mencuci alat atau melepas sarung tangan 
 
Kegiatan: 
-  Merendam alat  dan sarung tangan sehabis digunakan dalam chlorine 0.5%.  
-  Rendam selama 10 menit dan bilas sampai bersih segera. 
-  Lap meja dan lantai dengan larutan chlorin   
 
PERLINDUNGAN PETUGAS KESEHATAN 
 
Pemaparan Kerja terhadap Penularan HIV 
 
Risiko terinfeksi HIV pada petugas kesehatan jika pemaparan tersebut terjadi dengan 
darah, jaringan atau cairan tubuh lain yang cukup mengandung darah: 

• Cidera pada kulit (misalnya tusukan jarum atau terpotong benda tajam) 
• Kontak dengan selaput lendir atau kulit yang tidak utuh (misalnya kulit terbuka 

yang pecah, lecet atau terkena dermatitis)  
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Risiko Kecelakaan Kerja 

• Risiko penularan HIV setelah tertusuk jarum dari klien HIV positif adalah 3 : 
1000 

• Risiko penularan HBV setelah tertusuk jarum dari klien HBV positif adalah 27-
37 : 100 

• Volume percikan darah terinfeksi HBV yang mampu menularkan HBV  adalah 
10-8ml = 0,00000001 ml 

 
 

PROFILAKSIS PASCA PAJANAN 
 
Profilaksis pascapajanan (PPP) adalah pengobatan antiretroviral jangka pendek untuk 
menurunkan kemungkinan terjadinya infeksi pasca pajanan, baik di tempat kerja atau 
melalui hubungan seksual.  Dalam lingkup pelayanan kesehatan, PPP merupakan bagian 
dari pelaksanaan paket kewaspadaan universal yang menekan terjadinya pajanan 
terhadap bahan menular. 
  
Prosedur Kecelakaan Kerja 
 
Pertolongan pertama: 
 

• Bersihkan luka atau kulit yang terpapar dengan sabun dan air 
• Kulit yang terluka harus dengan segera di cuci dan digosok dengan sabun berulang 

kali dan povidon iodine, atau klorhexidin 
• Mata atau membrana mukosa harus diirigasi dengan NaCl 0.9% atau air bidestilata 

selama 5 – 10 menit 
• Untuk luka suntik atau alat tajam, biarkan darah keluar untuk beberapa saat 

sebelum dibersihkan 
• Jaga kerahasiaan dan dukung serta beri rujukan untuk pengobatan 
• Direkomendasikan obat ARV jangka pendek untuk mengurangi kemungkinan 

penularan 
• Laporkan dan catat dalam buku laporan kecelakaan kerja 
• Laksanakan protap kecelakaan kerja    

 
Risiko terpajan oleh karena tertusuk jarum dan cara lainnya dapat terjadi pada lingkungan 
dengan sarana pencegahan terbatas dan anka pajanan infeksi HIV cukup tinggi pada 
kelompok tertentu.  Ketersediaan PPP dapat mengurangi risiko penularan HIV di tempat 
kerjapada petugas kesehatan.  Selain itu ketersediaan PPP padapetugas kesehatan dapat 
meningkatkan motivasi petugas kesehatan untuk bekerja dengan orang yant terinfeksi 
HIV, dan diharapkan dapat membantu pemahamn tentang adanya risiko terpajan dengan 
HIV di tempat kerja.  
 
Pedoman untuk PPP 
• Idealnya, mulai pengobatan PPP dalam 2 jam sesudah pemaparan 
• Jika pasien tertular HIV, hentikan PPP dan tes ulang sesudah 6 minggu, 3 bulan, 

dan 6 bulan 
• Jika pasien tertular HIV, konsultasikan, dukung, dan referensikan pekerja kesehatan 

untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. 
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• Saat ini tidak terdapat satu jenis PPP regimen tertentu yang diakui 
• Terapi dua jenis atau tiga jenis obat direkomendasikan dan dipercaya lebih efektif 

dibanding satu jenis obat 
• Ikuti rejimen PPP yang berlaku  

 
 

Alur Tatalaksana Pajanan dari Pasien Terinfeksi HIV 
 

 
 
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah : 
• Dilakukan tindakan pencegahan umum kepada semua pasien, terlepas dari diagnosa 

yang dimiliki 
• Komponen- komponen utama meliputi : 

 Mencuci tangan 
 Menangani dan membuang benda tajam dengan aman 
 Menggunakan perlengkapan pelindung personal 
 Dekontaminasi perlengkapan 
 Membuang limbah bahan yang tercemar dengan aman 
 Pemeliharaan lingkungan yang aman  

• Luka suntik pada pasien yang tertular HIV adalah sumber penularan HIV paling utama 
di tempat kerja 

• Pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi semua instrumen yang digunakan dalam 
prosedur invasif akan mengurangi risiko penularan HIV dari pasien ke pasien. 

       Pengobatan antiretroviral/ARV jangka pendek akan mengurangi risiko penularan  
 
 
 
 
 
 
 

Apakah sumber pajanan berupa darah, cairan berdarah, atau 
bahan lain yang berpotensi menularkan atau alkes yang 

tercemar 

Macam pajanan Kulit intak, PPP (-) 

Kulit / mukosa non intak Menembus kulit  

Jarum solid/ goresan 
supervisial (KP2))) 

Jarum berlubang 
besar, tusukan 

dalam (KP3) 
Vol. sedikit 

(KP1) 
Vol banyak 

(KP2) 
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Penilaian Pajanan untuk Profilaksis Pasca Pajanan HIV 
 
Perlukaan Kulit 
Status infeksi dari sumber pajanan 
Jenis 
Pajanan 

HIV positif 
tingkat 1 

HIV positif 
tingkat 2 

Tidak 
diketahui 
status HIVnya 

Tidak 
diketahui 
sumbernya 

HIV negatif 

Kurang Berat Dianjurkan 
pengobatan 
dasar  
2 obat PPP 

Anjuran 
pengobatan 
dengan 3 obat 
PPP 

Umumnya 
tidak perlu 
PPP, 
pertimbangkan 
2 obat PPP 
bila sumber 
berisiko 

Umumnya 
tidak perlu 
PPP 

Tidak perlu 
PPP 

Lebih Berat Pengobatan 
dengan 3 obat 
PPP 

Anjuran 
pengobatan 
dengan 3 obat 
PPP 

Umumnya 
tidak perlu 
PPP 
pertimbangkan 
2 obat PPP 
bila sumber 
berisiko 

Umumnya 
tidak perlu 
PPP 

Tidak perlu 
PPP 

Pajanan pada Lapisan Mukosa atau Pajanan Pada Luka di Kulit
Status infeksi sumber pajanan
Volume 
Sedikit 
(beberapa 
tetes) 

Pertimbangkan 
pengobatan 
dasar  
2 obat PPP 

Anjuran 
pengobatan 
dengan 3 obat 
PPP 

Umumnya 
tidak perlu 
PPP, 
pertimbangkan 
2 obat PPP 
bila sumber 
berisiko 

Umumnya 
tidak perlu 
PPP 

Tidak perlu 
PPP 

Volume 
banyak 
(tumpahan 
banyak darah) 

Dianjurkan 
pengobatan 
dasar 
2 obat PPP 

Anjuran 
pengobatan 
dengan 3 obat 
PPP 

Umumnya 
tidak perlu 
PPP, 
pertimbangkan 
2 obat PPP 
bila sumber 
berisiko 

Umumnya 
tidak perlu 
PPP 

Tidak perlu 
PPP 
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Rejimen ARV untuk Profilaksis Pasca Pajanan 

 
Tingkat Risiko Pajanan Rejimen 

Risko menengah  
(Kemungkinan ada risiko terjadi infeksi) 

Rejimen kombinasi dua obat dasar, 
contohnya: 
AZT 2 x 300 mg + 3 TC 2 x 150 mg atau 
d4T 2 x 400 mg + 3 TC  
atau 
ddI 1 x 400 mg + d4T  

Risiko tinggi 
(Risiko terjadi infeksi yang nyata, 
misalnya pajanan dengan darah volume 
banyak, luka tusuk yang dalam) 

Rejimen kombinasi 3 obat, contohnya : 
AZT/3TC/LPV/r (3 x 800 mg) atau NFV 
(3 x 750 mg) 
AZT/3TC/LPV/r 
AZT/3TC + golongan NNRTI (EFV 1 x 
600 mg) 

 
Keterangan : 

1. Rejimen PPP perlu disesuaikan dengan menggunakan obat yang tidak resisten 
terhadap sumber pajanan (bila diketahui). 

2. Efavirens lebih baik daripada nevirapin namun tidak dianjurkan untuk perempuan 
hamil.  

 
 
 

Tanggung Jawab Profesi 
 
Anda bertanggung jawab kepada:         
- Diri anda        
- Teman kerja     
- Klien                    
- Siapa pun ditempat kerja dan Lingkungan  
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Modul 9 

 
INTEGRASI PMTCT DI PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) 

 
Materi  : Integrasi PMTCT di Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).  
Waktu  :  2 jpl/90 menit (T = 2, P = 0, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok 
 
Tujuan Pelatihan Umum  
 
Peserta memahami upaya mengintegrasikan program PMTCT ke pelayanan KIA    
Tujuan Pelatihan Khusus  
 

Peserta mampu:  
- Menjelaskan upaya integrasi program PMTCT ke pelayanan KIA 
- Menjelaskan implementasi program PMTCT dalam Layanan KIA 
- Menjelaskan integrasi program PMTCT ke layanan KIA 

Pokok Bahasan  
 

-  Peran layanan kesehatan dalam PMTCT 
-  Integrasi program PMTCT ke layanan kesehatan 
-  Implementasi program PMTCT dalam Layanan KIA 
-  Integrasi program PMTCT ke layanan KIA 

Metode  
-.  Ceramah 
-.  Tanya jawab 

Alat Bantu  
 

- LCD 
- White Board 

Referensi  
- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 

 
 
 

 
PERAN LAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DALAM PMTCT 
 
Layanan Kesehatan Ibu dan Anak 
 
Infeksi HIV adalah salah satu masalah kesehatan yang paling penting untuk ibu hamil dan 
bayi di negara yang sedang berkembang. Program PMTCT perlu digabungkan menjadi 
bagian yang penting dari perawatan kesehatan ibu dan anak. 
 
Perawatan KIA meliputi berbagai layanan pendidikan dan klinis yang membantu para ibu, 
anak serta keluarga mereka mendapatkan kualitas hidup yang baik. Walaupun keempat 
elemen program PMTCT yang komprehensif ini penting, namun perawatan sebelum 
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melahirkan adalah titik awal yang paling umum bagi wanita mengikuti program ini. 
Program kesehatan ibu dan anak memiliki peranan dalam program PMTCT dengan 
menyediakan: 
• Perawatan antenatal 
• Layanan keluarga berencana 
• Pemberian ARV (termasuk profilaksis ARV) 
• Persalinan yang aman 
• Konseling menyusui. 
 
Semua ibu dan bayi akan mendapatkan manfaat dari integrasi PMTCT dalam layanan 
kesehatan ibu dan anak yang ada. Banyak elemen dari program-program PMTCT yang 
sesuai dan melengkapi inisiatif yang sedang dikembangkan atau sudah ditawarkan oleh 
para penyedia perawatan sebelum melahirkan yang bermutu tinggi (misalnya Safer 
motherhood, Baby friendly Hospital, Baby Feeding dan Saving Newborn Lives). 
 
Penggabungan PMTCT dalam layanan kesehatan ibu dan anak sesudah melahirkan 
Penggabungan PMTCT secara efektif dalam layanan kesehatan ibu dan anak sesudah 
melahirkan kemungkinan besar akan memperkuat perawatan ibu, bayi dan keluarga. 
 
• Membantu melindungi kesehatan ibu dengan menyediakan layanan medis dan 

bantuan psikososial. 
• Sesudah melahirkan layanan kesehatan ibu dan anak menawarkan penilaian atas 

pertumbuhan dan perkembangan bayi, bantuan gizi, imunisasi, dan tes HIV dini. Jika 
bayi terinfeksi HIV, maka layanan tambahan dapat mencakup perawatan ARV. 

• Layanan kesehatan ibu dan anak menyediakan layanan sosial, tes HIV, dan konseling 
untuk anggota keluarga, tawaran untuk mengikuti program-program bantuan berbasis 
masyarakat, serta layanan terkait stigma. 

 
INTEGRASI PROGRAM PMTCT KE PELAYANAN KESEHATAN  
 
Latar Belakang 
 

1. Saat ini telah dikembangkan Rumah Sakit yang dapat memberikan pelayanan 
untuk pencegahan penularan dari ibu ke bayinya (153 dari 237 RS rujukan Odha) 

2. Didukung fasilitas untuk diagnosis, pemberian antiretroviral (ARV) dan tenaga 
konselor 

3. Rumah sakit perlu didukung oleh pelayanan kesehatan di tingkat dasar (puskesmas 
dan masyarakat) dan sektor swasta (RS dan bidan praktek swasta) 

4. Jangkauan pelayanan cukup memadai (pelayanan antenatal care/ANC mencapai 
90%), pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 70% dan cakupan 
kunjungan pada masa nifas 75% 

5. Stigma dan diskriminasi di lingkungan tenaga kesehatan dapat menghambat 
program PMTCT 

6. Perlu sosialisasi untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di masyarakat 
7. Perlu advokasi untuk mendapatkan dukungan lintas sektor dan lintas program 
8. Data cakupan pemeriksaan ibu hamil (K1 dan K4) pada tahun 2007 adalah : 

• Jumlah ibu hamil yang dijangkau :   5,333,611 orang 
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• Jumlah ibu hamil yang mengikuti kunjungan 1/K1 : 4,865,898 (91.23%) 
• Jumlah ibu hamil yang mengikuti kunjungan 4/K4 : 4,280,727 (80.26%) 

9. Dari data di atas nampak jumlah cakupan program KIA cukup tinggi, dilihat pada 
persentase kunjungan K1 dan K4. 

 
Bagan Integrasi Program PMTCT Umum 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTASI PROGRAM PMTCT PADA PELAYANAN KIA 
 
Melihat keadaan epidemi HIV yang merupakan epidemi terkonsentrasi maka, 
implementasi program PMTCT (4 prong) dalam 2 skala area sasaran : 

1. Skala Nasional (Prevalensi Rendah) 
2. Area Risiko Tinggi (Prevalensi Tinggi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDuukkuunnggaann

Advokasi 

Eliminasi

Sosialisasi
Program 

Menerima Layanan 

D
ukungan 

Penyedia 
Layanan 
Kesehatan 

Komunitas/Masyarakat 

Odha 

RS Rujukan Odha 
Jumlah : 235 RS 
-. VCT : 204 pusat 
layanan 
-. ARV : 153 RS 

Puskesmas

Pustu

Rumah 
Bersalin 

Bidan 
praktek 
swasta 

RS Swasta 

Lintas 
Program 

Lintas 
Sektoral 

Perbaikan : 
-. Aksesibilitas 
-. Kualitas 

PPrrooggrraamm  PPMMTTCCTT  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  DDiittkkeessbbuu,,  DDiirrjjeenn  KKeesseehhaattaann  
KKoommuunniittaass
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Implementasi program PMTCT 
 
1. Mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi 
 

Skala Nasional Area Risiko Tinggi 

• Mengurangi stigma 
• Meningkatkan kemampuan 

masyarakat melakukan perubahan 
perilaku 

• Komunikasi perubahan perilaku 
untuk remaja/ anak muda 

• Mengurangi stigma 
• Meningkatkan kemampuan masyarakat 

melakukan perubahan perilaku 
• Komunikasi perubahan perilaku untuk 

remaja/ anak muda 
• Mobilisasi masyarakat untuk memotivasi 

ibu hamil menjalani konseling dan tes 
HIV sukarela 

 
2.  Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif 
 

Skala Nasional Area Risiko Tinggi 

• Promosi dan distribusi kondom 
• Penyuluhan ke masyarakat ttg 

PMTCT, terutama kepada lelaki 
• Konseling pasangan yang salah 

satunya terinfeksi HIV 
• Konseling perempuan/ 

pasangannya jika hasil tes HIVnya 
negatif selama kehamilan 

• Promosi dan distribusi kondom 
• Penyuluhan ke masyarakat ttg PMTCT, 

terutama kepada lelaki 
• Konseling pasangan yang salah satunya 

terinfeksi HIV 
• Konseling perempuan/ pasangannya 

jika hasil tes HIVnya negatif selama 
kehamilan 

• Menganjurkan perempuan yang 
menderita penyakit kronis untuk 
menunda kehamilan hingga sehat 
selama 6 bulan 

• Membantu lelaki HIV positif dan 
pasangannya untuk menghindari 
kehamilan yg tidak direncanakan 

 
 
3. Mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang 

dikandungnya 
 

Skala Nasional Area Risiko Tinggi 

• Merujuk ibu HIV positif ke sarana 
layanan kesehatan tingkat 
Kab/Prop untuk medapatkan 
layanan tindak lanjut 

• Memberikan layanan kepada ibu hamil 
HIV positif: profilaksis ARV, konseling 
pemberian makanan bayi, persalinan 
seksio sesarea 
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4. Memberikan dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV 
positif beserta bayi dan keluarganya 

 
Skala Nasional Area Risiko Tinggi 

Merujuk ibu HIV positif ke sarana 
layanan kesehatan tingkat Kab/Prop 
untuk medptkan layanan tindak lanjut 

Memberikan layanan psikologis dan sosial 
kepada ibu hamil HIV positif dan 
keluarganya  

 
 

INTEGRASI PROGRAM PMTCT KE LAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 
 
Integrasi PMTCT ke Layanan  KIA didasarkan pada : 

1. Kesamaan tujuan utama 
2. Kesamaan sasaran (Ibu dan Bayi) 
3. Efisiensi 
4. Efektivitas 
 

Bentuk Integrasi Pencegahan HIV/AIDS dalam Pelayanan KIA antara lain : 
1. Penyuluhan dan konseling HIV/AIDS (antenatal) 

pada semua pelayanan KIA 
2. Semua perempuan yang datang ke pelayanan KIA dan KB di tiap jenjang 

pelayanan kesehatan mendapatkan informasi PMTCT selama masa kehamilan, 
persalinan dan menyusui 

3. Untuk daerah high risk dilakukan PMTCT di tambah dengan: 
o Voluntary counselling dan dukungan psikososial (antenatal) 
o Persalinan yang aman (non tested/HIV negatif dan HIV positif) 

 
Potensi Pendukung Integrasi Program PMTCT dan KIA 

1. Infrastruktur jejaring: puskesmas, pustu, polindes, posyandu 
2. Sistim pencatatan dan pelaporan terpadu 
3. Cakupan: Kunjungan antenatal (K1) secara nasional telah mencapai target 

 
Kemungkinan Kendala Integrasi Program PMTCT dan KIA 

1. Belum semua tenaga medis dan paramedis terampil dalam Pencegahan Infeksi 
2. Tenaga medis dan non medis memerlukan pelatihan dan pembinaan yang 

berkelanjutan. 
3. Masih terjadi stigmatisasi dan diskriminasi di lingkungan medis 
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Bagan Target Cakupan Integrasi Layanan PMTCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bersalin di fasilitas kesehatan /RS rujukan HIV 95 % 
Mendapatkan terapi ARV 85 % 

Bagi ibu hamil seroreaktif HIV 

Ibu hamil bersalin ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terampil (APN+ UP/HIV) 80 % 

90 % ibu hamil Jumlah pengunjung klinik ANC 

  1,10 x CBR % populasi Jumlah ibu hamil 
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Modul 10 

 
MEMULAI PELAKSANAAN PROGRAM PMTCT  

 
Materi  : Memulai Pelaksanaan Program PMTCT  
Waktu  :  3 jpl (T = 1, P = 2, PL = 0) 
    T= tatap muka; P=penugasan kelompok; PL=penugasan lapangan 
 
Tujuan Pelatihan Umum  

Peserta mampu memahami cara memulai pelaksanaan program PMTCT  
 
Tujuan Pelatihan Khusus  

Peserta mampu: 
- menjelaskan mengenai aspek penilaian kebutuhan program PMTCT 
- menjelaskan langkah-langkah dalam memulai program PMTCT 

 
Pokok Bahasan  

- Menilai kebutuhan program (need assessment) 
- Langkah-langkah dalam memulai program PMTCT 

 
Metode : 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan 

 
Alat Bantu : 

- LCD 
- White Board 

           - Bahan diskusi 
           - Spidol 
Referensi : 

- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 

 
 
 
LANGKAH-LANGKAH DALAM MEMULAI PROGRAM PMTCT  
 

1. Pengumpulan data dan informasi 
 

• Menginventarisasi kabupaten/kota dengan prevalensi HIV yang 
terkonsentrasi dan umum/generalized berdasarkan data laporan, estimasi 
dan proyeksi. 

• Menginvetarisasi Rumah Sakit Rujukan Odha di kabupatan atau kota terkait 
• Menginventarisasi puskesmas (dua) yang sudah dapat memberikan layanan 

VCT di wilayah kerja Rumah Sakit terkait. 
• Menginventarisasi LSM yang melaksanakan program penanggulangan HIV 

dan AIDS  dan penjangkauan  pada sub populasi perilaku berisiko 
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• Melaksanakan pengumpulan data sub populasi berisiko yang berkontribusi 
pada penularan HIV dari ibu ke bayinya di wilayah kerja Puskesmas terkait, 
misalnya:  

i. Kelompok berisiko tertular (highly affected) 
ii. Kelompok dengan perilaku berisiko (misalnya pengguna napza suntik, 

berganti pasangan seksual) 
iii. Kelompok dengan kemungkinan risiko tertular yaitu : 

-.  Pasangan dari penasun 
-.  Pasangan dari pelanggan penjaja seksual, transgender. 

Sasaran program yaitu pasangan usia subur dan wanita usia subur yang 
berisiko tertular HIV.  Sasaran ini dapat diperluas juga dengan 
memperhatikan jumlah kelompok berisiko HIV pada umumnya seperti para 
pengguna napza suntik/penasun/IDU dan kelompok dengan perilaku seksual 
berisiko, yang potensial menularkan HIV kepada pasangannya. 

• Mengumpulkan data sekunder jumlah ibu hamil di  kabupaten/kota tempat 
puskesmas terkait 

• Jumlah tenaga kesehatan, LSM dan kader terkait yang ada, terlatih dan 
belum terlatih dalam PMTCT 

 
2. Menyusun kegiatan komprehensif PMTCT tingkat kabupatan/kota: 

• Membentuk PMTCT task force  di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota dan di 
Rumah Sakit   

• Membentuk  Tim PMTCT di Rumah Sakit. 
• Melaksanakan pertemuan berkala oleh PMTCT task force Propinsi, 

Kabupaten/Kota  dan di Rumah Sakit 
• Melaksanakan pelatihan PMTCT bagi tenaga program terkait di Dinas 

Kesehatan Propinsi, Kabupaten dan Kota terkait. 
• Melaksanakan pelatihan PMTCT bagi tenaga kesehatan dan konselor di 

Rumah Sakit rujukan ARV 
• Melaksanakan pelatihan PMTCT bagi tenaga kesehatan dan konselor di dua 

Puskesmas terkait yang mempunyai pelayanan VCT atau belum 
• Melaksanakan pelatihan PMTCT bagi kader dan LSM  
• Melaksanakan penjangkauan kepada sasaran yang terkait dengan PMTCT 

oleh kader dan LSM terkait 
• Melaksanakan supervisi dan monitoring 

 
3. Menyusun alur pelayanan PMTCT di  Rumah Sakit, Puskesmas dan yang 

berbasis masyarakat. 
• Menyusun alur pelayanan termasuk sistem rujukan PMTCT antar unit dan 

eksternal  pelayanan terkait di Rumah Sakit , Puskesmas dan pelayanan 
berbasis masyarakat 

• Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan PMTCT yang 
diintegrasikan pada sistem pencatatan dan pelaporan KIA di Rumah Sakit 
dan Puskesmas. 
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Untuk Pelaksana Program (Rumah Sakit dan LSM) 
 

Rumah Sakit  
 

• Membentuk tim PMTCT di rumah sakit (terdiri dari dokter spesialis 
kebidanan & kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit 
dalam, dokter umum, serta perawat/bidan dan petugas laboratorium) 

• Mempersiapkan dan menyediakan tenaga konselor VCT 
• Mempersiapkan dan menyediakan ARV profilaksis 
• Mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan operasi sesar 
• Membentuk sistem rujukan kasus antara rumah sakit, puskesmas, dan LSM 
 
Puskesmas 

 
• Membentuk tim PMTCT di puskesmas (terdiri dari kepala puskesmas, dokter 

umum, serta perawat/bidan dan petugas laboratorium) 
• Mempersiapkan dan menyediakan tenaga konselor VCT 
• Membentuk sistem rujukan kasus antara puskesmas, rumah sakit, dan LSM 

 
 

LSM 
 

• Membentuk tim PMTCT di LSM (terdiri dari manajer program, konselor VCT, 
manajer kasus, relawan pendamping Odha, dan lainnya) 

• Memproduksi materi KIE tentang PMTCT ataupun menginventarisir materi 
KIE yang telah ada sebagai bahan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat/ibu hamil tentang risiko penularan HIV dari ibu ke bayi  

• Melatih tenaga kader masyarakat (ibu-ibu PKK/posyandu, dan lainnya) 
tentang kehamilan sehat, HIV dan AIDS, PMTCT dan VCT 

• Membantu kelancaran tugas tenaga kader masyarakat dalam memotivasi ibu 
hamil untuk mengikuti penyuluhan HIV dan AIDS, PMTCT dan VCT di 
lingkungannya  

• Membentuk sistem rujukan dengan puskesmas dan rumah sakit sehingga 
ibu hamil bisa menjalani VCT, serta intervensi pengurangan risiko penularan 
HIV ke bayi (ARV profilaksis, operasi sesar) bagi ibu hamil HIV positif 
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Contoh : Alur pelayanan PMTCT di Puskesmas Kec. Gambir (alur dapat disesuaikan 
dengan pelayanan di tempat masing-masing) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           WUS RESTI 

 
       
 
 
 

4.  Menentukan 10 orang kader untuk melakukan layanan konseling dan tes 
(VCT) 
Kader untuk melakukan layanan konseling dan tes dapat berasal dari kalangan 
medis dan non medis yang terdapat di sarana kesehatan tersebut.  Kader ini telah 
terlatih dan berpengalaman dalam memberikan konseling dan tes HIV. 
 
 

5. Siapkan ruang konseling 
 

6. Tentukan jadwal konseling 
Jadwal konseling disesuaikan dengan kebutuhan. Pada umumnya jadwal konseling 
dilakukan 2 kali seminggu. 

 
7. Siapkan media komunikasi (KIE) 

Media komunikasi dapat berupa brosur, leaflet, flipchart dan lainnya yang berisi 
informasi mengenai HIV dan AIDS, program PMTCT. 
 
 

8. Siapkan alat laboratorium dan logistik laboratorium 
 Logistik yang diperlukan antara lain : 

a. Panduan pelaksanaan  
b. Protokol  
c. Reagen tes HIV 
d. Fasilitas laboratorium 
e. Obat-obatan antiretroviral/ARV, infeksi oportunistik 

Klinik PTRM          Klinik KB        Poliklinik Umum 
 
 

 WUS/PUS risiko tinggi 
 
 

        VCT/PICT 
 

 
 
         POSITIF       HASIL TES NEGATIF 

 
 

 PMTCT/IMAI 
 
 
  RUJUK ARV                KIE 
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f. Susu formula 
g. Tes viral load 
h. Formulir untuk pelayanan 

 
Jenis logistik ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan integrasi dengan 
program HIV lainnya. 
 

9. Memulai layanan PMTCT 
 
10. Pelaporan dan pencatatan (monitoring dan evaluasi) 
 

Dalam melakukan pencatatan dan pelaporan, kita menggunakan formulir 
pencatatan dan pelaporan tertulis.  Beberapa indikator yang dapat dilaporkan 
adalah sebagai berikut : 
 
Indikator program PMTCT : 
Indikator Pelayanan PMTCT yang dimaksud adalah persentase dari : 
• Bumil yang ANC mendapat konseling HIV 
• Bumil yang mendapat konseling, melakukan uji HIV 
• Bumil seroreaktif HIV, mendapatkan terapi ARV 
• Bumil seroreaktif HIV, bersalin di fasilitas kesehatan /RS rujukan HIV 
• Ibu hamil bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan terampil (APN dengan 

UP/HIV) 
• Layanan KIA yang melaksanakan Kewaspadaan Universal/Universal Precaution 
• Kejadian Unmet-need menurun 25% dari kondisi awal 
 
Indikator Kegiatan PMTCT antara lain : 
• Jumlah pengambil kebijakan yang sudah terpapar dan/atau melaksanakan 

lokakarya PMTCT 
• Jumlah dan persentase tempat pelayanan PMTCT yang melaporkan seluruh 

indikator sesuai Pedoman Nasional 
• Jumlah tenaga kesehatan yang telah menerima informasi dasar mengenai 

PMTCT 
• Jumlah tenaga kesehatan swasta yang terlatih PMTCT 
• Jumlah orang yang melakukan tes HIV dan mengetahui hasilnya 
• Jumlah dan persentase RS Rujukan Odha tempat pelayanan VCT PMTCT yang 

melaporkan tersedianya peralatan tes HIV.  
• Jumlah RS Rujukan Odha yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal 

dalam  PMTCT 
• Jumlah dan persentase fasilitas kesehatan terpilih untuk melakukan pelayanan 

PMTCT yang disupervisi secara teratur 
• Persentase wanita hamil HIV-positif yang teridentifikasi dan menerima regimen 

ARV lengkap (tidak putus pengobatan) 
• Jumlah organisasi atau pusat layanan publik yang membantu mengadakan CST 

bagi anak yatim-piatu dan rentan 
• Persentase bayi dan anak yang terlahir dari ibu Odha yang menerima 

Kotrimosaksol profilaksis 
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11.  Koordinasi program pada tingkat kecamatan/kelurahan/pusat 
Dalam melakukan koordinasi program, maka tiap pihak berikut berperan dalam : 
• KPA daerah : dalam mengkoordinasi program. 
• Dinas kesehatan : koordinasi operasional 
• Unit layanan : pelaksana operasional 
• Focal point di unit layanan : tim AIDS 
• Peran LSM : penyuluhan, penjangkauan, dukungan  
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Modul 11 

 
DUKUNGAN PSIKOSOSIAL PADA PENERAPAN PROGRAM PMTCT 

 
Materi  : Dukungan Psikososial pada Program PMTCT  
Waktu  :  3 jpldan135 menit (T = 1, P = 2, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok; PL=penugasan lapangan 
Tujuan Pelatihan Umum  

Peserta mampu mengidentifikasi dan membentuk sistem dukungan 
psikososial pada penerapan program PMTCT. 

 
Tujuan Pelatihan Khusus  
Peserta mampu: 

- mengidentifikasi sumber dukungan psikososial bagi IDHA, ADHA dan 
keluarganya 

- menjelaskan bentuk-bentuk dukungan sosial tersebut 
- membentuk sistem dukungan psikososial 
 

Pokok Bahasan 
- Manusia dan lingkungan sosial dalam pendekatan ekologi 
- manfaat dari dukungan psikososial bagi ODHA 
- sumber dan bentuk-bentuk dukungan psikososial 
- prinsip dasar dalam memberikan dukungan psikososial dalam PMTCT 
- stigma dan diskriminasi sebagai masalah dalam dukungan psikososial 
 

Metode  
- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Permainan 

 
Alat Bantu  

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 

 
Referensi  

- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan 
HIVdanAIDS 

- Buku Pedoman Nasional PMTCT 
 
 
 
 
MENGAPA DIPERLUKAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL? 
 
Karena pada dasarnya individu hidup dalam suatu sistem sosial yang saling tergantung 
satu sama lain. 
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Dalam pendekatan ekologi sosial dari Brenner, individu hidup dalam suatu sistem sosial 
yang terbagi dalam Sistem Mikro, Sistem Meso, Sistem Exo dan Sistem Makro yang 
berbeda-beda tingkat hubungan sosialnya.  
 
Pada kasus PMTCT, penerima dukungan psikososial adalah : 

• Ibu HIV positif 
• Bayi dan anaknya  (HIV positif ataupun negatif) 
• Anggota keluarganya 
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Sedangkan sistem sosial yang memberikan dukungan psikososial antara lain: 

• Pasangan 
• Keluarga 
• Kelompok Sebaya (peer group)/Kelompok dukungan (support group) 
• Masyarakat dan LSM (termasuk Konselor, Relawan Pendamping Odha, Pemuka 

agama, Kader Posyandu) 
• Tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Psikolog, Psikiater) 
• Pemerintah 

 
Masalah psikososial yang biasa dihadapi oleh ibu HIV positif serupa dengan yang 
dihadapi oleh Odha pada umumnya yaitu : 

• Stigma dan diskriminasi 
• Depresi 
• Pengucilan dari lingkungan sosial dan keluarga 
• Masalah dalam pekerjaandanekonomi 
• Masalah dalam pengasuhan anak 

 
 
Tujuan Dukungan Psikologis 
                      

• mengurangi stress dan depresi  
• meningkatkan semangat hidup 
• meningkatkan kepatuhan berobat (adherence) 

 
Sosial 

• mengurangi diskriminasi oleh lingkungan 
• meringankan kebutuhan hidup 
• memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan 
 

 
BENTUK-BENTUK DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 
 
Konseling 

•  Konseling individu (termasuk konseling ARV, Persalinan, Pemberian Makanan 
Bayi) 

•  Konseling pasangan 
•  Konseling keluarga 
• Konseling Kelompok 
• Konseling Masyarakat 

  
Pendampingan 

• Layanan sahabat (buddies service)  
• Pengawas minum obat   
• Kunjungan rumahdan (Home-visit) 
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Dukungan Ekonomi Keluarga  
• Kerja Mandiri 
• Program peningkatan pendapatan keluarga 

 
Advokasi 

•  KIE 
 

Landasan Dasar Dukungan Psikososial 
• PMTCT harus tidak bias gender atau gender sensitif 
• PMTCT adalah hak reproduksi setiap ibu 
• PMTCT harus bebas Stigma dan Diskriminasi 

 
 
ICPD Kairo 1994 mendefinisikan Kesehatan Reproduksi sebagai: 

Keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental dan sosial, dan 
bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang 
berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya maupun proses reproduksi itu 
sendiri. Dengan demikian kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa setiap 
orang dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan, dan 
mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi, serta memiliki kebebasan 
untuk menetapkan kapan dan seberapa sering mereka ingin bereproduksi. 
Pelayanan kesehatan reproduksi juga mencakup kesehatan seksual, yang 
tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan dan hubungan antar pribadi, 
tidak semata merupakan konseling dan pelayanan yang berhubungan dengan 
reproduksi dan penyakit menular seksual.  

Hak Reproduksi dinyatakan bahwa: 

Hak-hak reproduksi berlandaskan pada pengakuan terhadap hak asasi 
pasangan atau individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab 
menetapkan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anaknya dan hak untuk 
memperoleh informasi dan cara untuk melakukan hal tersebut, dan hak untuk 
mencapai standar kesehatan reproduksi dan seksual yang setingi mungkin.  

maka hak-hak reproduksi meliputi:  

1. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi  
2. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi  
3. Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tenteng kesehatan 

reproduksinya  
4. Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak  
5. Hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian karena kehamilan, kelahiran 

atau masalah jender  
6. Hak atas kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi  
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut 

kesehatan reproduksi  
8. Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang 

kesehatan reproduksi  
9. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksinya  
10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga  
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11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa 
kesehatan reproduksi  

12. Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi  

Pengertian Stigma 
Stigma : ciri negatif yg menempel pd pribadi seseorang krn pengaruh lingkungannya;  
(Ref. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, halaman 1091) 
 
Stigma yang terkait dengan HIV dan AIDS 
Stigma yang terkait dengan HIV dan AIDS adalah semua sikap yang tidak menyenangkan 
dan ditujukan mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS (Odha) atau mereka yang merasa 
mengidap HIV dan AIDS, dan terhadap mereka yang penting dan dicintai, rekan terdekat, 
kelompok sosial, dan masyarakat. 
 
Perilaku yang stigmatis sering ditujukan tidak hanya pada mereka yang mengidap HIV, 
tapi juga perilaku yang diyakini telah menyebabkan infeksi tersebut. Stigma dinyatakan 
secara jelas bila perilaku tersebut terkait dengan sumber penyakit tertentu yang dianggap 
berada di bawah kontrol seseorang, seperti prostitusi atau penggunaan narkoba suntik. 
 
Pengertian Diskriminasi  
 
Diskriminasi adalah perlakuan dan tindakan seseorang atau kelompok secara tidak adil 
atau merugikan. Diskriminasi sering didefinisikan dalam wewenang dan hak asasi 
manusia di berbagai bidang, termasuk perawatan kesehatan, pekerjaan, dan sistem 
hukum, kesejahteraan sosial, dan kehidupan keluarga dan reproduktif. 
 
Stigmatisasi dan diskriminasi 
 
Stigmatisasi mencerminkan perilaku, tapi diskriminasi adalah tindakan atau perilaku. 
Diskriminasi adalah cara mengekspresikan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, 
dengan melakukan stigmatisasi pendapat. 
Stigma dan diskriminasi saling berhubungan. Individu yang mengalami stigmatisasi 
mungkin mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Stigmatisasi 
pendapat dapat membuat seseorang bertindak atau berperilaku dengan cara yang 
menolak layanan atau hak untuk orang lain. 
Stigma dan diskriminasi telah dicatat dalam kaitannya dengan penyakit menular lain yang 
tercela atau yang tidak dapat disembuhkan, termasuk TBC, sifilis, dan lepra. Namun, 
stigma yang terkait dengan HIV dan AIDS tampak lebih parah dari stigma yang terkait 
dengan penyakit menular lain yang mematikan. 

Contoh diskriminasi 
• Pengidap HIV dan AIDS tidak dilayani oleh petugas kesehatan 
• Istri dan anak-anak dari seorang laki-laki yang meninggal baru-baru ini akibat AIDS 

diasingkan dari rumah keluarga suaminya atau desa mereka setelah kematian 
suaminya. 

• Orang kehilangan pekerjaannya karena diketahui mengidap HIV 
• Orang sulit mendapatkan pekerjaan sejak dinyatakan mengidap HIV. 
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• Perempuan yang memutuskan untuk tidak menyusui anaknya dianggap mengidap HIV 
dan diasingkan oleh masyarakat. 

 
Stigma dan layanan PMTCT 
Stigma dan diskriminasi merupakan tantangan yang jelas untuk mengirim layanan 
PMTCT. Khususnya, di banyak daerah perempuan dapat menolak penggantian pemberian 
makan karena meraka tahu bahwa mereka akan dinamai sebagai yang mengidap HIV jika 
mereka tidak menyusui. Anak-anak dari ibu yang berpartisipasi dalam program PMTCT 
memperoleh pengalaman stigmatisasi sekunder karena orang-orang menganggap bahwa 
mereka adalah yang mengidap HIV. 
 
CARA-CARA MENGATASI STIGMA DAN DISKRIMINASI 
 
Tingkat Nasional 
Kegiatan tingkat nasional yang mempengaruhi undang-undang yangt terkai dengan HIV 
dan AIDS dan PMTCT dan praktek layanan kesehatan dapat termasuk sebagai berikut: 
• Bantuan legislatif yang melindungi hak dari Odha sebagai manusia dan pasien. 
• Bantuan legislatif yang melindungi hak-hak hukum perempuan di layanan kesehatan, 

pendidikan, dan kepegawaian. 
• Bantuan untuk hukum yang mendukung kebijakan antidiskriminasi – pada tingkat 

administrasi, budget dan pengadilan. 
• Penyediaan obat-obatan seperti obat antiretroviral, obat untuk infeksi oportunistik dan 

lainnya.  
• Bantuan hukum untuk program perawatan yang berkualitas untuk para pengguna 

narkoba. 
• Melibatkan pemakai dalam pembelaan nasional dan memperoleh bantuan dalam 

merancang, mengembangkan dan mengevaluasi program dan kebijakan 
• Membantu pendanaan untuk kegiatan layanan PMTCT termasuk staf. 
• Mengumumkan program-program yang sukses dengan pengundang para ahli politik 

nasional dan lokal untuk melihat bagaimana program PMTCT bekerja. 
• Pastikan bahwa masalah dan pemecahannya dibicarakan pada mereka yang 

mempunyai kekuatan dan otoritas untuk mengatasi mereka ketika kabar-kabar 
membutuhkan pemecahan tingkat nasional (seperti kekurangan logistik untuk 
profilaksis ARV dan persediaan pengganti susu ibu) 

• Melakukan advokasi terhadap pemimpin nasional mengenai pentingnya program 
PMTCT 

• Mendorong pemimpin nasional untuk menjalankan sebagai contoh model/role model 
dalam profesional mereka dan kehidupan pribadi. 
- Mendorong pemimpin dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi Odha. 
- Mendorong pemimpin untuk memberikan penghargaan terhadap hasil dari klinik 

PMTCT pada umum dan media massa. 
- Mendorong pemimpin untuk mengunjungi organisasi yang melayani AIDS 
- Mendorong pemimpin untuk berbicara tegas  melawan kekerasan emosi dan verbal 

yang ditujukan pada perempuan yang mengidap HIV. 
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- Ingatkan pemimpin untuk mempromosikan program-program perawatan HIV dan 
AIDS. 

 
Tingkat masyarakat 
 
Pendidikan dan latihan HIV dan AIDS 
Menyediakan pendidikan dan pelatihan HIV dan AIDS pada anggota dari masyarakat, 
khususnya pemimpin yang berperan dalam opini publik, peraji/dukun bersalin, staf 
perawatan kesehatan dalam berkenaan dengan organisasi, pemimpin agama, dan 
manajer di industri swasta. Inisiatif pendidikan dan informasi dapat menyelesaikan hal-hal 
berikut ini, untuk  
• Menaikkan pengetahuan mengenai HIV 
• Menaikkan kesadaran mengenai isu-isu terhadap Odha 
• Menaikkan kesadaran dari kekerasan domestik yang dihadapi oleh perempuan yang 

baru didiagnosa. 
• Komunikasi, melalui tokoh masyarakat, mengenai isu kekerasan terhadap perempuan . 
• Mendorong pemimpin untuk membuat tempat kerja mereka bersahabat bagi HIV 
• Promosikan kegiatan-kegiatan PMTCT sebagai bagian integral dari kepedulian 

kesehatan dan pencegahan dan perawatan HIV dan AIDS 
• Berikan pendidikan masyarakat mengenai intervensi PMTCT (termasuk profilaksis 

ARV dan praktek pemberian makanan yang aman, dukungan amat penting dari 
masyarakat dan bantuan keluarga dalam inisiatif PMTCT) 

• Meningkatkan jangkauan layanan dari dan ke PMTCT 
• Melibatkan anggota masyarakat dan organisasi Odha, pengembangan, dan 

penyampaian pendidikan HIV, pencegahan, dan bantuan program-program lainnya. 
 
Kesadaran masyarakat tentang intervensi PMTCT 
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai intervensi PMTCT untuk membantu laki-
laki dan perempuan mengenali peranan dan tanggung-jawab mereka dalam melindungi 
diri mereka sendiri dan keluarga terhadap penularan HIV. 
 
Kemitraan masyarakat 
Bangun kemitraan dengan lembaga keagamaan, sekolah-sekolah, dan organisasi sosial 
atau umum ketika mengembangkan layanan PMTCT. Promosikan layanan PMTCT dalam 
organisasi masyarakat akan menaikkan dan menahan dan akan membantu 
pengembangan lebih besar berdasarkan bantuan untuk memulai program PMTCT. 
 
Intervensi tingkatan masyarakat lainnya 
Intervensi tingkat masyarakat lainnya dapat berupa: 
• Memuahkan pertukaran informasi dan ide-ide di antara profesional kesehatan dan 

pemberi perawatan/caregiver lainnya dari Odha melalui diskusi dan kegiatan sosial. 
• Menyediakan bahan informasi mengenai PMTCT dan HIV melalui kurikulum dalam 

pendidikan profesi kesehatan (perawat, bidan, dan dokter) 
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Keterlibatan Odha 
Mengajak Odha untuk menjadi terlibat dalam inisiatif nasional dan lokal. Dengan ini, Odha 
akan memiliki peranan yang lebih.  . Ini juga akan membantu masyarakat menyadari 
bahwa Odha bukan penyebab masalah HIV dan AIDS tapi bagian dari pemecahan 
masalah. Melibatkan Odha dalam inisiatif akan: 
 
• Membantu Odha mencapai dan dan meningkatkan kemandirian hidup bermasyarakat, 

negosiasi, penyelesaian konflik, dan mengambil keputusan, yang akan memberi 
wewenang pada mereka untuk menantang stigma dan diskriminasi yang terkait dengan 
HIVdanAIDS. 

• Mendorong Odha untuk bergabung bersama dalam menghadapi stigma dan 
diskriminasi 

• Promosikan keterlibatan aktif Odha dalam kegiatan nasional dan lokal untuk membantu 
perkembangan persepsi yang positif dari orang-orang yang hidup dengan HIV 

• Membantu pengembangan organisasi dan jaringan Odha,. 
 
Program pelatihan untuk Odha 
Mengembangkan dan melaksanakan program-program pelatihan untuk Odha untuk 
membantu mereka menganjurkan hak-hak mereka dan mengambil peranan aktif dalam 
perawatan kesehatan mereka sendiri. Dengan berpartisipasi dalam intervensi (seperti 
layanan PMTCT atau pencegahan dan pendidikan perawatan HIV) sebagai sukarelawan, 
penasehat, dan anggota pengurus, atau pekerja yang dibayar, Odha akan menunjukkan 
kemampuan mereka dalam halproduktivitas anggota dari masyarakat. Ini menormalkan 
pengalaman hidup dengan yang terinfeksi HIV. 
 
Tingkat program PMTCT 
Layanan PMTCT harus bergabung ke dalam dan dibantu oleh masyarakat setempat. 
Meskipun program PMTCT sering menggambarkan masyarakat dimana mereka berada, 
mereka bisa mengambil kepastian dalam menantang persepsi dan praktek yang terjadi di 
masyarakat, termasuk stigmatisasi dan diskriminasi melawan pasien Odha dan PMTCT. 
 
Integrasi intervensi PMTCT dalam layanan antenatal (ANC) 
Intregasi intervensi semua PMTCT ke dalam layanan utama perawatan sebelum 
melahirkan dan antenatal (ANC) untuk semua perempuan. Setelah menjalani tes HIV 
sukarela dan pendidikan untuk semua peserta klinik, berdasarkan dari penerimaan 
mereka akan resiko HIV.  
 
Partisipasi pasangan 
Mengembangkan cara untuk meningkatkan partisipasi dari pasangan dalam semua aspek 
dari layanan PMTCT. Memberi pendidikan pasangan mengenai intervensi PMTCT 
(termasuk perawatan ARV dan profilaksis ARV dan modifikasi praktek pemberian makan 
pada bayi)dan menekankan tes bagi pasangan, bantuan pasangan dan keluarga dalam 
PMTCT, khususnya dengan mengingat pemberian profilaksis ARV dan pemberian 
makanan pada bayi. 
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Sebagai contoh, dua tempat di Kenya mengundang laki-laki untuk mengunjungi klinik 
PMTCT untuk konseling dan tes dan pendidikan PMTCT dirancang khusus untuk peserta 
laki-laki. Sebagai hasil dari intervensi ini, program: 
• Mengembangkan komunikasi pasangan mengenai PMTCT 
• Mensosialisasikan tes HIV di antara pasangan laki-laki dari pasien PMTCT 
• Mensosialisasikan pembukaan status HIV bagi pasangan  
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Modul 12 

 
MOBILISASI MASYARAKAT UNTUK PMTCT 

 
Materi  : Mobilisasi Masyarakat Dalam Implementasi  Program PMTCT  
Waktu  :  3 jpl/135 menit(T = 1, P = 2, PL = 0) 
     T= tatap muka; P=penugasan kelompok; PL=penugasan lapangan 
 
Tujuan Pelatihan Umum  
 

Peserta mampu memahami upaya-upaya memobilisasi masyarakat dalam 
rangka pelaksanaan program PMTCT 

 
Tujuan Pelatihan Khusus  

Peserta mampu:  
- menjelaskan tujuan mobilisasi masyarakat dalam Program PMTCT 
- mengidentifikasi sumber-sumber daya di masyarakat  yang dapat digunakan 

untuk mendukung pelaksanaan program PMTCT.  
- memahami cara/metode memobilisasi masyarakat (laki-laki/pasangan, tokoh 

masyarakat, kader dan lain-lain) untuk mendukung program PMTCT,  
 
Pokok Bahasan 
 

- Tujuan mobilisasi masyarakat dalam Program PMTCT 
- Sumber-sumber daya di masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan 

program PMTCT. 
- Cara/metode memobilisasi masyarakat (laki-laki/pasangan, tokoh 

masyarakat, kader dan lain-lain) untuk mendukung program PMTCT 
 
Metode  

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan 

Alat Bantu  
 

- LCD 
- White Board 
- Bahan diskusi 

 
Referensi : 

- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 
- Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010 
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MOBILISASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PMTCT 
 

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS memerlukan dukungan 
masyarakat luas. Dalam hal ini, masyarakat berperan membantu upaya pencegahan 
dan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan masing-masing dengan memberikan 
informasi yang jelas dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Untuk itu, mobilisasi 
masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program PMTCT.  

 
Mobilisasi masyarakat dalam pelaksanaan program PMTCT bertujuan untuk:  
•  Menyebarluaskan informasi atau pesan-pesan tentang HIV dan AIDS  
•  Menyebarluaskan informasi tentang sarana layanan kesehatan pencegahan dan 

penanganan HIV dan AIDS 
• Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah HIV dan AIDS  

 
 
SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG DAPAT DIMANFAATKAN DALAM PROGRAM 
PMTCT 
 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka memobilisasi masyarakat adalah 
ketersediaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan 
Program PMTCT.  

 
Pada dasarnya, terdapat 5 aset atau sumber daya di  dalam suatu masyarakat, yaitu:  

a. Finansial (dana) 
b. Sumber daya manusia (tokoh masyarakat, kader, dan lain-lain) 
c. Modal sosial (norma, jaringan, hubungan sosial dan  kepercayaan) 
d. Modal  fisik (sarana dan prasarana) 
e. Modal Lingkungan (sumber daya alam) 

 
Namun, pada kenyataannya seringkali kelima aset atau sumber daya tersebut tidak 
selalu tergali dengan baik di masyarakat. Dalam rangka mobilisasi masyarakat, perlu 
dilihat secara lebih cermat aset-aset yang dapat dimaksimalkan pemanfaatannya 
untuk mendukung pelaksanaan Program PMTCT.  
 
Bila sumber dana terbatas, maka sumber-sumber lain dapat dimaksimalkan.  
• Sumber daya manusia: Pihak-pihak yang selama ini mempunyai peran penting 

atau berpengaruh seperti pimpinan pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, tokoh pendidikan, kader kesehatan, bidan dan lain-lain, dapat dilibatkan 
untuk mendukung pelaksanaan Program PMTCT. Dukungan dan keterlibatan 
mereka akan menjadi ‘ujung tombak’ yang menggerakkan anggota masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PMTCT di suatu wilayah.  
 

• Modal Sosial: Norma (aturan yang berlaku di masyarakat), jaringan, hubungan 
sosial dan kepercayaan yang ada di suatu masyarakat tertentu, dapat 
dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan Program 
PMTCT. Kegiatan-kegiatan rutin kemasyarakatan yang selama ini ada seperti 
posyandu, arisan, pengajian, dan lain-lain dapat dijadikan sebagai media untuk 
penyebarluasan informasi serta memudahkan layanan dalam  pencegahan 
maupun penanganan HIV dan AIDS.  
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• Modal Fisik: Dalam rangka melaksanakan Program PMTCT dan mendekatkan 

layanan tersebut  ke masyarakat, diperlukan adanya sarana dan prasarana 
pendukung yang ada di masyarakat. Puskesmas, kantor RW, rumah warga, atau 
tempat lain sesuai kesepakatan masyarakat, dapat dimaksimalkan fungsinya 
sebagai sarana pusat informasi tentang penanggulangan dan penanganan HIV 
dan AIDS khususnya Program PMTCT.  

 
 
CARA/METODE MEMOBILISASI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG PROGRAM 
PMTCT 
 

Metode mobilisasi: 
1. Top down:  

• Masyarakat lebih menjadi obyek, hanya sebagai penerima kegiatan 
• Inisiator dan perencanaan dilakukan oleh pihak luar 
• Partisipasi terlihat semu (tidak sungguh-sungguh dipahami dan dilakukan 

oleh masyarakat) 
• Rasa memiliki (sense of belonging) terhadap kegiatan minim 
 

2. Bottom up: 
• Masyarakat menjadi subyek kegiatan 
• Bersama pihak luar, masyarakat berperan sebagai perencana, pelaksana 

dan penerima kegiatan 
• Anggota masyarakat dilibatkan sejak tahap awal kegiatan 
• Menimbulkan rasa memiliki yang tinggi 

 
 

Tahapan mobilisasi masyarakat: 
1. Mengurus perijinan dari tingkat Kelurahan hingga tingkat RT 
2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam Program PMTCT, 

seperti pimpinan formal, pimpinan non formal atau tokoh-tokoh masyarakat, kader 
dan  lain-lain yang dianggap ‘berpengaruh’ dan mempunyai perhatian terhadap 
PMTCT. 

3. Menjelaskan tujuan mobilisasi masyarakat dalam PMTCT kepada pimpinan 
formal, pimpinan non formal atau tokoh-tokoh masyarakat, kader dan  lain-lain. 

4. Mengidentifikasi dan mendiskusikan lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat 
penyampaian informasi mengenai PMTCT. 

5. Menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyebarluasan 
Program PMTCT. Rencana tersebut mencakup hal-hal: siapa yang akan 
melakukan apa, dimana,  kapan dan bagaimana.  

6. Melaksanakan rencana kegiatan  
7. Monitoring  
8. Evaluasi 
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CARA MELIBATKAN LAKI-LAKI DALAM PROGRAM PMTCT 
 
Keterlibatan laki-laki dalam kesehatan reproduksi tidak dapat dipisahkan, namun selama 
ini berbagai program mengenai kesehatan reproduksi hanya memfokuskan pada kaum 
perempuan dan kurang memperhatikan peranan laki-laki. 
 
Sama halnya dengan program PMTCT, dimana sebagian besar penularan HIV kepada 
perempuan adalah dari laki-laki dengan perilaku berisiko (pengguna napza suntik dan 
seksual berisiko), maka dalam program ini, laki-laki perlu dilibatkan dalam pencegahan, 
dukungan baik terhadap pasangan atau keluarga mereka.  Keterlibatan laki-laki juga 
dianggap penting dalam masalah ketidaksetaraan gender yang menambah stigma dan 
diskriminasi pada perempuan HIV positif. 
 
Pendekatan untuk melibatkan laki-laki dalam program PMTCT  dapat berupa: 

1. Promosi kondom untuk mencegah penularan kepada istri/pasangan 
2. Pemberian informasi kepada laki-laki agar dapat mengajak istri/pasangannya untuk 

datang ke klinik untuk pemeriksaan antenatal termasuk status HIVnya. 
3. Mendukung pasangan (istri) bila sedang mendapatkan terapi misalnya antiretroviral 

atau infeksi oportunistik. 
4. Laki-laki dapat membantu dalam memperkuat norma sosial mengenai pemberian 

makanan kepada bayi (ASI atau formula) 
5. Laki-laki dapat memberikan dukungan psikologis dan membantu dalam mengurangi 

stigma dan diskriminasi yang dihadapi pasangannya. 
 
CARA MELIBATKAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROGRAM PMTCT 
Tokoh masyarakat seperti tokoh agama, sosial atau politik dapat berperan dalam program 
PMTCT.  Bila tokoh masyarakat yang akan kita dekati belum mengenal program PMTCT 
maka kita perlu melakukan advokasi sesuai dengan kapasitas dan peranan sang tokoh 
dalam mendukung program PMTCT. 
 
Peranan yang dapat dijalankan oleh tokoh masyarakat dalam PMTCT misalnya : 

1. Tokoh agama 
-.  Mengajarkan norma agama dalam hal pencegahan HIV. 
-.  Mengurangi stigma dan diskriminasi  
-.  Mengajak anggota masyarakat untuk mendukung program PMTCT yang ada di 
wilayahnya, baik di RS maupun di puskesmas. 
 

2. Tokoh sosial/budaya 
-.  Mengurangi stigma dan diskriminasi 
-.  Mendukung Odha perempuan dan anak-anak dari segi sosial 
-.  Menyebarluaskan segala hal mengenai PMTCT kepada masyarakat umum 
 

3. Tokoh politik 
-.  Dukungan politik dan kebijakan agar program PMTCT dapat berjalan di 
wilayahnya. 
-.  Dukungan instansi/departemen terhadap program  
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Modul 13 

 
MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PELATIHAN PMTCT YANG EFEKTIF 

 
 
Materi  : Merancang dan Melaksanakan Pelatihan PMTCT yang Efektif 
Waktu  :  8 jpl (360 menit) (T = 2, P = 4, PL =2) 
    T= tatap muka; P=penugasan kelompok; PL=penugasan lapangan 
Tujuan Pelatihan Umum  

 
Meningkatnya kemampuan peserta dalam merancang dan melaksanakan 
pelatihan PMTCT yang efektif. 

Tujuan Pelatihan Khusus  
            

- Menjelaskan konsep pembelajaran orang dewasa  
- Merancang pelatihan PMTCT 
- Melaksanakan proses  pembelajaran pada pelatihan PMTCT 
- Melaksanakan pengendalian proses pelatihan PMTCT 
- Melaksanakan evaluasi proses pelatihan PMTCT 

Pokok Bahasan 
- Konsep pembelajaran orang dewasa  

- CBOD 
- Peran sebagai Pelatih/ Fasilitator 

- Merancang pelatihan PMTCT 
- Kurikulum  
- GBPP 
- Satuan Acara pembelajaran (SAP) 

- Melaksanakan proses pembelajaran pada pelatihan PMTCT : 
- Menciptakan iklim Pembelajaran  
- Metode Pembelajaran  
- Media dan alat bantu Pembelajaran 
- Teknik presentasi interaktif  

- Melaksanakan pengendalian proses pelatihan PMTCT 
- Melaksanakan evaluasi proses pembelajaran 

Metode  
- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Penugasan 

Alat Bantu  
-    LCD 
-    White Board 
-    Bahan diskusi 

Referensi  
- Buku Pedoman Nasional Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan 

HIV/AIDS 
- Buku Pedoman Nasional PMTCT 
- Training Need Assessment , Pusdiklat Kesehatan Depkes RI 
- Evaluasi Proses Pelatihan, Pusdiklat Kesehatan Depkes RI 
- Evaluasi Pasca Pelatihan, Pusdiklat Depkes RI 
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PENDAHULUAN 

 
Dalam tiap pelatihan, tugas utama seorang pelatih atau fasilitator adalah memfasilitasi/ 
membantu peserta pelatihan untuk belajar dengan lebih baik secara bersama-sama. 
Dengan kata lain fasilitator harus menguasai teknik memfasilitasi peserta untuk “belajar 
bagaimana caranya belajar“.  Untuk itu, fasilitator hendaknya tidak hanya 
mengembangkan minatnya hanya dalam isi/ substansi tapi juga dalam hal bagaimana 
proses peserta pelatihan belajar. 
 
Pada umumnya, semakin mampu seorang fasilitator menjaga kendali atas dirinya sendiri, 
untuk tidak banyak terlibat dalam proses pembelajaran akan semakin baik fasilitator 
tersebut melakukan fasilitasi. Fasilitator harus menguasai teknik  melatih / pembelajaran 
orang dewasa mulai dari merancang pelatihannya, melaksanakan proses  pembelajaran, 
melaksanakan pengendalian dan evaluasi proses pelatihan tersebut sehingga tercapai 
tujuan kurikuler yang telah ditetapkan.Dengan demikian pelatih/ fasilitator dapat 
memfokuskan perhatiannya pada proses pembelajaran agar dapat melakukan fasilitasi 
secara maksimal, bukannya mengajar. 

  
     

KONSEP PEMBELAJARAN ORANG DEWASA 
 
Cara Belajar Orang Dewasa (CBOD) 
 
Peserta latih pada Pelatihan PMTCT adalah peserta belajar dewasa (adult learners).  
Pelatih/ Fasilitator harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa 
antara lain seperti berikut : 
• Orang dewasa memiliki konsep diri, nilai, kebanggaan, keyakinan dan pendapat 

karena punya banyak pengalaman dan kaya akan informasi, serta kebutuhan dan 
kesiapan belajar yang berbeda pada setiap orang. 

• Orang dewasa cenderung belajar dengan berorientasi kepada masalah. Upayakan 
belajar dalam format yang praktis dengan menggunakan metode audio-visual, raba 
dan partisipatori. Melalui  metoda dan teknik pembelajaran yang sangat bervariasi 
seperti : studi kasus, diskusi kelompok pemecahan masalah dan kegiatan seperti 
demonstrasi, tugas praktek, dll akan sangat cepat meningkatkan kemampuan. Orang 
dewasa umumnya ingin segera menerapkan informasi atau ketrampilan baru kepada 
masalah atau situasi terkini. 

 
Peran Sebagai Pelatih/ Fasilitator 
Agar dapat berperan sebagai Pelatih/Fasilitator, beberapa persiapan harus dilaksanakan  
antara lain sbb: 

• Menguasai  materi/ topik dan bahan yang akan disampaikan secara rinci sesuai 
tujuan pelatihan. 

• Memilih metoda dan alat bantu pembelajaran yg efektif bagi orang dewasa 
• Memiliki sifat sabar dan mampu berkomunikasi dengan baik 
• Memiliki kemampuan presentasi dan me’manage’ waktu 
• Memiliki empati, gaya dan sikap positif terhadap peserta. 
• Memberi motivasi belajar dan kesempatan tanya jawab 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 137

• Menunjukan penampilan yang rapi 
• Mampu bekerjasama dengan tim pengajar. 

 
Selain itu hendaknya dipahami hal-hal sebagai berikut : 
• Hindari menggurui dan memaksakan kehendak 
• Hindari menyalahkan peserta secara langsung dan merasa hanya saya yang tahu, 

juga  menyalahkan pelatih lain didepan peserta 
• Jangan langsung menjawab pertanyaan, beri kesempatan pada peserta lain. 
• Hindari menguraikan sesuatu secara berbelit 
• Hindari memberi contoh dengan menguraikan pengalaman pribadi secara 

berlebihan. 
 

MERANCANG PELATIHAN PMTCT 
 
PENGERTIAN PELATIHAN : 
 

Adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme 
dan atau menunjang pengembangan karir tenaga kesehatan dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya. 
Agar tujuan pelatihan dapat  tercapai sesuai kompetensi yang harus diperoleh 
peserta maka sebelum pelatihan berlangsung harus terlebih dahulu disusun 
Kurikulum pelatihan tersebut, sama seperti halnya pada proses pendidikan. Selain 
itu untuk berlangsungnya proses pesertaan dengan baik diperlukan pula GBPP dan 
SAP. 

 
  Sub Pokok Bahasan :  
           1. Persiapan sebelum Proses Pembelajaran :                     

a. Penyusunan Kurikulum  
b. Penyusunan GBPP   

                    c. Penyusunan SAP    
           2. Persiapan pada saat Proses Pembelajaran : 
                    a.   Pengelolaan kelas  

b. Penggunaan SAP 
c. Persiapan bahan belajar   
d. Kegiatan Pembelajaran 

 
Penyusunan Kurikulum  
              Kurikulum :     

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 
pembelajaran serta metoda yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran. 

 
Komponen Kurikulum,  adalah sebagai berikut : 

I. Pendahuluan : 
1. Latar belakang 
2. Filosofi 

              II. Sasaran dan Kompetensi yang diharapkan pasca pelatihan 
             III. Tujuan Pelatihan  
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             IV. Materi Pelatihan : 
1. Struktur Program 
2. Garis2 Besar Pokok  Pembelajaran (GBPP) 

              V. Alur Proses Pembelajaran :  
1. Proses Pembelajaran 
2. Metoda dan Media pembelajaran 

             VI. Tempat dan waktu pelatihan 
            VII. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan    
           VIII. Sertifikasi Pelatihan         
 
Penyusunan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pembelajaran) 
      GBPP atau Garis-Garis Besar Program Pembelajaran : 

Menurut literatur adalah Course Outline  yang merupakan rumusan dan pokok-pokok 
isi materi pembelajaran. GBPP merupakan bagian suatu kurikulum pelatihan dan 
disusun berdasarkan tujuan kurikuler (pelatihan) khusus yang berisi kompetensi umum. 
Kompetensi ini  diharapkan dapat dicapai dan dimiliki peserta setelah mengikuti sesi 
bersangkutan.  
Komponen – komponen yang dikandung GBPP meliputi : 

1. Judul materi pembelajaran, yaitu judul substansi sesuai pengetahuan atau 
ketrampilan yang dilatihkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Tujuan pembelajaran,  yaitu arah yang harus dicapai setelah sesi materi 
berakhir. Tujuan Pembelajaran menggambarkan kompetensi yang harus 
dapat dicapai peserta latih setelah selesai mengikuti sesi materi. 
Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan rumusan ABCD,   
yaitu :  

          A ( Audience / siapa subyek yang belajar ),  
          B ( Behaviour / kata kerja operasional mengacu pada taksonomi BLOOM ),      
          C ( Condition / kondisi yang dicapai pada akhir sesi ), dan 
          D ( Degree / tingkat kualitas dan atau kuantitas kemampuan ).  
3. Pokok Bahasan dan atau Sub Pokok Bahasan, yaitu bahasan yang terkandung 

dalam materi. Pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan  dirumuskan sesuai 
dengan kompetensi yang telah dijabarkan dalam tujuan kurikuler pelatihan/ 
pembelajaran. 

4. Alokasi waktu, yaitu waktu dari  masing-masing kegiatan pembelajaran. 
5. Metode pembelajaran, yaitu  cara-cara dan teknik komunikasi yang digunakan 

oleh pelatih dalam menyampaikan materi pesertaan dan melaksanakan proses 
pembelajaran. 

6. Media pembelajaran, yaitu berbagai alat yang menggunakan  isi materi  
pembelajaran secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi  tersebut. Misalnya 
bahan cetak berupa buku, hand out, bahan digital, film, dan sebagainya. 

7. Alat bantu pembelajaran, yaitu seperangkat benda yang digunakan sebagai 
“pembantu”   fasilitator / pelatih untuk mempermudah  dan mempercepat proses 
penyampaian materi kepada peserta latih. Misalnya OHP, slide/ film projector, 
manekin (boneka model anatomik), alat peraga, dsb. 

8. Referensi, yaitu buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam 
menyusun materi . Cara menuliskan referensi  bermacam-macam. 

 
GBPP penting baik bagi fasilitator maupun bagi penyelenggara pelatihan. Untuk 
penyelenggara pelatihan dapat dipakai sebagai pegangan kunci untuk 
melaksanakan proses pembelajaran sesuai tujuan kurikuler yang dicapai, juga untuk 
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merancang sequence/ urutan materi yg harus diberikan dalam pelatihan tersebut. 
Untuk fasilitator GBPP diperlukan dalam menyusun Satuan Acara Pembelajaran 
agar tetap berada di dalam  ruang lingkup materi. GBPP disusun untuk seluruh sesi 
pesertaan dalam satu pelatihan. Di bawah ini, tersedia 2 (dua) alternatif format 
GBPP yang dapat dipilih  sesuai kebutuhan. 

 
Alternatif 1 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTOH : 
JUDUL MATERI 

 
Tujuan Pembelajaran : 

Tujuan Pesertaan Umum (TPU) 

       Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan perilaku peserta dalam merancang dan 

melaksanakan pelatihan PMTCT yang efektif. 

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK): 

       Setelah sesi ini selesai, peserta diharapkan mampu :  

1. Menjelaskan konsep pesertaan orang dewasa  

2. Merancang pelatihan PMTCT 

3. Melaksanakan proses  pesertaan pada pelatihan PMTCT 

4. Melaksanakan pengendalian proses pelatihan PMTCT 

5. Melaksanakan evaluasi proses pelatihan PMTCT 

Pokok Bahasan 
1. ............................................... 

 
     Sub Pokok Bahasan 

a. .............................................. 
b. .............................................. 

2. ................................................. 
     Sub Pokok Bahasan 

c. .............................................. 
d. .............................................. 

 
Alokasi Waktu 

4 jampel @ 45 menit 
 

Metode Pembelajaran 
............................................................................... 
............................................................................... 
Media Pembelajaran 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Alat bantu Pembelajaran 
............................................................................. 
............................................................................ 
Referensi  

1. Nama penulis, tahun, judul buku, penerbit, kota, negara, ... 
2. Nama penulis, tahun, judul buku, penerbit, kota, negara, .... 
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Alternatif 2 
 

Judul 
Mate
ri 

Tujuan 
Peserta 
-an 
Umum 

Tujuan 
Peserta 
-an Khusus

Pokok  
Bahasan 
& Sub 
Pokok  
Bahasan 

Alokasi 
Waktu 

Metode Media Alat 
Bantu 

Ref
e 
rens
i 

 
1. 

        

 
2. 

        

 
3. 

        

 
Dst  

        

 
 
Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 

Apabila GBPP telah tersedia, kegiatan pelatih / fasilitator dilanjutkan dengan menyusun 
SAP atau  Satuan Acara Pembelajaran  dengan ketentuan berikut  : 

• SAP atau Satuan Acara Pembelajaran adalah dokumen berisi skenario proses 
pembelajaran suatu topik tertentu dalam pelatihan. 

• SAP disusun untuk setiap sesi pertemuan. Format SAP disusun secara naratif 
agar dapat dioperasionalkan dengan mudah. 

• SAP menguraikan secara rinci langkah demi langkah kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan dengan estimasi waktunya untuk masing-masing tahapan kegiatan 
tersebut. 

• SAP diperlukan sebagai pegangan fasilitator dalam memfasilitasi, agar tidak 
menyimpang dari alur dan lingkup materi sajian pesertaan. 

 
FORMAT  SAP 
Komponen SAP untuk satu sesi pesertaan tercantum dalam format berikut ini : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Mata Diklat ( Materi pembelajaran) 

2. Pokok Bahasan / Sub Pokok Bahasan 

3. Waktu (hari, tgl, jam, durasi) 

4. Tujuan Pembelajaran Umum 

5. Tujuan Pembelajaran  Khusus 

6. Kegiatan Pembelajaran  

a. Materi pembelajaran 

b. Metode pembelajaran 

c. Langkah Kegiatan & Estimasi Waktu 

d. Media & Alat bantu pembelajaran 

7. Evaluasi 

8. Referensi 
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MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROSES PEMBELAJARAN  
 
Menciptakan iklim pembelajaran yang efektif : 
Pelatihan berorientasi pembelajaran memberi kesempatan kepada masing-masing peserta 
untuk memperoleh pemahaman dan ketrampilan mereka secara alamiah. Hal-hal 
karakteristik berikut diperlukan untuk membangun suasana pembelajaran efektif di kelas ( 
Combs, 1976) : Atmosfir belajar harus diciptakan agar dapat memfasilitasi pencarian 
pengetahuan dan pemahaman baru. Sehingga peserta merasa aman dan diterima. 
Peserta juga harus diberi kesempatan lebih banyak melakukan sesuatu daripada sekedar 
menerima informasi. Metode yang digunakan mendorong pencarian secara mandiri 
tersebut harus sangat individual dan diadaptasikan pada gaya dan kecepatan belajar 
masing-masing. Pada pembelajaran orang dewasa lebih diterima apabila peserta dapat 
dilibatkan secara penuh, misalnya melalui praktek,diskusi dsbnya. Tujuan pengelolaan 
kelas tentu saja agar tujuan pelatihan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk 
mencegah terjadinya masalah-masalah di kelas, maka perlu dilakukan pengelolaan kelas 
antara lain sebagai berikut :  

1. Menciptakan iklim kelas yang baik (tindakan positif atau preventif).  
2. Memberikan motivasi 
3. Memberi umpan balik positip kepada peserta  

 
Peserta yang mendapat umpan balik positif akan menebarkan semangat positif kepada 
peserta lain. Peserta yang tersinggung atas umpan negatif akan menjadi masalah kelas 
yang menetap. Learning is most effective when it’s fun. Dapat disimpulkan bahwa pelatih 
lebih banyak berperan sebagai  berperan sebagai fasilitator, motivator, dinamisator dan 
manajer  (pengelola) kelas, agar kegiatan pembelajaran bagi peserta dapat berlangsung 
dengan efisien dan efektif. 
 
Ragam metode Pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran dilakukan untuk 
mendukung tercapainya tujuan subject/ materi pembelajaran. Pemilihan jenis metode 
pembelajaran yang akan digunakan tergantung pada banyak faktor, antara lain : 
kompetensi yang harus dicapai, kriteria dan jumlah peserta, tujuan materi, waktu dan 
sarana/ prasarana pembelajaran yang tersedia, kemampuan fasilitator dll.Beberapa pilihan 
metode pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses di dalam kelas meliputi: 
     1) .Ceramah/ kuliah/ presentasi 
     2). Brainstorming / curah pendapat (gagasan) 
     3). Latihan / Penugasan Praktek 
     4). Role play / Bermain peran 
     5). Simulasi 
     6). Demonstrasi 
     7). Coaching 
     8). Studi kasus, dll 

 
  CATATAN : Pendekatan yang dipergunakan untuk memilih suatu metode  
        Sebelum memilih suatu metode yang akan dipergunakan, ada baiknya ketahui    
        terlebih  dulu hal-hal berikut : 
                  1.Tujuan sesi 
                  2.Kompetensi yang harus dicapai (Marpaung dan Saptoaji, 2002) 

  3.Tujuan pembelajaran 
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  4.Jumlah peserta atau besarnya kelas (Sianipar dan Supono, 2002) 
                  5.Kemampuan fasilitator sendiri. 
                  6.Daya serap dalam proses pembelajaran (Lunardi, 1982) 
 
Media Pembelajaran 
 
Media pesertaan bukan media massa  atau   media individu, tetapi  media yang dipakai 
pada proses pesertaan di dalam pelatihan. Namun ada baiknya jika secara singkat 
disampaikan mengenai mediasi dan dampaknya. Secara umum  disepakati bahwa setiap 
pelatih / fasilitator  atau guru adalah mediator yang menyampaikan banyak pesan berisi 
informasi dan materi belajar kepada peserta/ murid. Tetapi, media pembelajaran di sini 
bukanlah pelatih/ fasilitator atau guru  atau ‘orang’nya, melainkan  media teknologis yang 
digunakan oleh ‘orang’. Media pembelajaran merupakan suatu cara/ sarana 
mengkomunikasikan sesuatu antara pelatih/ fasilitator/ guru dan peserta/ murid, dan 
sebaliknya.  
 
Teknik presentasi interaktif  
 
Adalah teknik penyajian timbal balik/ bergantian antara penyaji dan peserta saling 
merespon (stimulus – respon]). Peserta dapat merespon ditengah paparan penyaji, dan 
penyaji dapat mengembangkan respon peserta sepanjang masih dalam koridor pokok 
bahasan timbal – balik (mutually). 

 
 Tujuannya adalah :  
 Memunculkan perhatian dan minat peserta terhadap materi yang disajikan dan  
menghargai  pengalaman peserta, mengurangi kejenuhan/kebosanan dan menggali lebih 
banyak pendapat, sehingga pokok bahasan menjadi lebih komprehensif 

 
 
Melaksanakan pengendalian proses pelatihan 
         
 Pada saat pelaksanaan pelatihan harus ada 1 orang/ Tim yang ditugasi sebagai Master of 
Training (MOT) atau Training Coordinator, yang berfungsi sebagai pengatur, pelaksana 
dan pengendali proses pelatihan. Keberadaan MOT ini termasuk dalam SK Pelatihan. 
Pelaksanaan pelatihan harus sesuai dengan jadwal, kecuali ada perubahan yang 
disepakati oleh penyelenggara.  
 
Proses pelatihan harus dimulai dengan dinamisasi kelas, yang disebut sebagai fase 
pencairan/ Building Learning Commitment, meliputi kegiatan-kegiatan untuk membentuk 
tim, membangun kesepakatan dalam proses pembelajaran dan mengidentifikasi 
kebutuhan belajar peserta 
 
Melaksanakan Evaluasi Proses Pembelajaran. 
  a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan pengukuran daya serap terhadap peserta 
atas pembelajarannya.  Dengan kata lain diperolehnya informasi akurat mengenai 
tingkat pencapaian tujuan pembelajaran (instruksional) merupakan indikator tingkat 
perkembangan/ kemajuan belajar yang telah dicapai para peserta, pedoman 
penentuan kelulusan (passing grade) atau sebagai penentu posisi peringkat seorang 
peserta dalam suatu agregat kelas. 
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Evaluasi yang baik haruslah didasarkan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
seperti tertuang dalam Tujuan Pembelajaran Umum dan Tujuan Pembelajaran Khusus 
yang merupakan penjabaran dari tujuan kurikulum atau tujuan pelatihan. 
 

b.  Jenis Evaluasi Pembelajaran dan Kegunaannya 
Berbagai jenis evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam sebuah kediklatan  
mempunyai tujuan / kegunaan masing-masing, diantaranya : 

1. Pre Test (disesuaikan dengan kebutuhan) yang antara lain bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan awal, menentukan strategi pembelajaran, atau 
mengukur peningkatan yang diperoleh peserta (dibandingkan dengan Post test) 

2. Evaluasi terhadap tingkat pencapaian kompetensi peserta dapat dilakukan pada 
akhir setiap sesi pembelajaran atau akhir pelatihan. 
Evaluasi dirancang untuk proses sistematik memberikan informasi tentang 
ketepatan materi pembelajaran atau program pelatihan. Dapat digunakan 
pelatih untuk melakukan perbaikan hasil belajar peserta. Biasa digunakan 
sebelum kelas berakhir, sehingga masih terdapat kesempatan untuk 
memperbaiki. 
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Lampiran-lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        FORMULIR SUMPAH KERAHASIAAN 
 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 145

 
Saya mengerti bahwa, didalam tugas pelayanan saya, saya akan berhubungan dengan informasi 

pribadi yang sensitif sifatnya mengenai klien yang datang ke tempat layanan VCT. Saya mengerti 

bahwa informasi ini sangatlah rahasia dan saya bersumpah untuk melindungi kerahasiaan dari 

semua klien yang datang ke tempat pelayanan. 

1. Saya akan melindungi kerahasiaan dari para klien dengan tidak mendiskusikan atau membuka identitas klien dan 
status HIV dirinya dengan rekan ditempat kerja. Kasus klien yang akan didiskusikan didalam forum yang formal 
dengan pengawasan dan tetap tidak menggunakan identitas klien. 

2. Saya akan melindungi kerahasian dari para klien dengan tidak mendiskusikan atau membuka informasi apapun 
mengenai mereka kepada orang-orang yang tidak diberi izin atau otoritas, termasuk fakta bahwa mereka 
menghadiri pelayanan seperti ini. 

3. Jika keterangan dari pekerjaan saya termasuk menangani hasil tes HIV, saya mengerti bahwa hasil tes klien harus 
ditangi dengan amat sangat rahasia. Saya mengerti bahwa adanya potensi bahaya sosial yang mungkin terjadi 
kepada para klien yang hasil tesnya tidak tertutup kepada orang-orang yang tidak mempunyai izin atau otoritas. 

4. Saya mengerti bahwa kesengajaan membuka informasi apapun mengenai klien didalam pelayanan ini dapat 
menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau tuntutan hukum kepada diri saya. 

 
 

_____________________________  ____________________________________  
 NAMA PETUGAS/STAFF VCT/LAB  TANGGAL & TANDA TANGAN STAFF   

 
_____________________________  ____________________________________  
 NAMA DARI SAKSI    TANGGAL & TANDA TANGAN DARI SAKSI   
 

 
______________________________________     ___________________________________  

  
NAMA DARI PENANGGUNGJAWAB LAYANAN      TANGGAL & TANDA TANGAN DARI  
                                                                                    PENANGGUNGJAWAB LAYANAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

                                                           NOMOR KODE Rekam Medis Klien 
                                                                                                                     -  
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                        CATATAN KUNJUNGAN KLIEN  
 
 
KODE KLIEN VCT : ______________________________________________ 

TIPE KLIEN : (Tolong dilingkari)       Pasangan Pasangan 
    Laki-laki  perempuan laki-laki  perempuan 
 
ALASAN UNTUK KUNJUNGAN (KODE) 
I = Informasi                  K    = Konseling 
VCT = Konseling dan testing Sukarela PM  = Penanganan  Medis 
KTL = Konseling Tindak Lanjut               PPJS = Program pertukaran jarum suntik 
STI = Pemeriksaan STI                Lainnya = (tolong disebutkan) 
 

Kunjungan 
# 

Tanggal 
Hari/bln/tgl 

Alasan kunjungan Jadwal tgl untuk 
follow up 

Tanda tangan staf 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

 
                 

 
TANGGAL__/__/__/ 

 

                                     

 

REGISTER HARIAN KLIEN 
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Informasi harus sudah diselesaikan untuk setiap klien “Berkas Catatan Kunjungan Klien VCT” kedalam catatan register 
harian klien. Katagori yang relevan harus diberi tanda dengan angka “1”. Lebih dari satu kategori dapat dicantumkan 
pada bagian “Alasan berkunjung”. Pada akhir setiap hari angka-angka tersebut haruslah dijumlahkan dan total dari 
keseluruhan dapat ditransfer dari lembaran ini kedalam lembaran berkas statistis pelayanan bulanan. 
 
KODE : 
Tipe Klien : L  = Laki-laki                                                    PL   = Pasangan laki-laki 
  P  = Perempuan                                                    PP   = Pasangan perempuan 
 
Latarbelakang Kunjungan: 
I = Informasi   K    = Konseling 
K&T = Konseling dan testing PM  = Penanganan  Medis 
KTL = Konseling Tindak Lanjut PPJS = Program pertukaran jarum suntik 
STI = Pemeriksaan STI  Lainnya = (tolong disebutkan) 
 

  
 

TIPE KLIEN 

 

ALASAN UNTUK BERKUNJUNG 
 

Arsip 
Klien 

Kode 
Klien 

L P PL PP I K&T PM KTL STI PPJS Lain 
nya 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Total             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 

                          FORMULIR PERSETUJUAN  UNTUK TESTING HIV 
Sebelum menanda tangani formulir persetujuan ini, harap mengatahui bahwa : 

 Anda mempunyai hak untuk berpartisipasi didalam pemeriksaan dengan dasar kerahasiaan 
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 Anda mempunyai hak untuk menarik persetujuan dari testing sebelum pemeriksaan tersebut 
dilangsungkan. 

 
Saya telah menerima informasi dan konseling menyangkut hal-hal berikut ini: 

a. Keberadaan dan kegunaan dari tesing HIV 
b. Tujuan dan kegunaan dari testing HIV 
c. Apa yang dapat dan tidak dapat diberitahukan dari testing HIV 
d. Keuntungan serta resiko dari testing HIV dan dari mengatahui hasil testing saya 
e. Pemahaman dari positif, negatif, false negatif, false positif, dan hasil tes intermediate serta 

dampak dari masa jendela. 
f. Pengukuran untuk pencegahan dari pemaparan dan penularan akan HIV. 
 
 

 
Saya dengan sukarela menyetujui untuk menjalani testing pemeriksaan HIV dengan ketentuan 
bahwa hasil tes tersebut akan tetap rahasia dan terbuka hanya kepada saya seorang. 

Saya menyetujui untuk menerima pelayanan konseling setelah menjalani testing pemeriksaan untuk 
mendiskusikan hasil hasil testing HIV saya dan cara-cara untuk mengurangi resiko untuk terkena 
HIV atau menyebarluaskan HIV kepada orang lain untuk waktu kedepannya. 
 
Saya mengerti bahwa pelayanan kesehatan saya pada klinik ini tidak akan mempengaruhi keputusan 
saya secara negatif terhadap testing atau tidak menjalani testing atau hasil dari testing HIV saya. 
 
Saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya dan pertanyaan saya ini telah diberikan jawaban 
yang memuaskan saya. 
 
 
 
Saya, dengan ini mengizinkan testing/pemeriksaan HIV  
untuk dilaksanakan pada tanggal: 

 
 
 

______________________________                                  ___________________      
Tanda tangan atau Cap Jempol Klien                                               Tanda tangan Konselor               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          FORMULIR PERSETUJUAN UNTUK TESTING HIV 
                                            BAGI  KELOMPOK MINOR 
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Sebelum menanda tangani formulir persetujuan ini, harap mengetahui bahwa : 
 Yang anda asuh/dampingi mempunyai hak untuk berpartisipasi didalam pemeriksaan dengan 

dasar kerahasiaan 
 Yang anda asuh/dampingi mempunyai hak untuk menarik persetujuan dari testing  sebelum 

pemeriksaan tersebut dilangsungkan. 
 
Yang anda asuh/dampingi telah menerima informasi dan konseling menyangkut hal-hal berikut ini: 

a. Keberadaan dan kegunaan dari tesing HIV 
b. Tujuan dan kegunaan dari testing HIV 
c. Apa yang dapat dan tidak dapat diberitahukan dari testing HIV 
d. Keuntungan serta resiko dari testing HIV dan dari mengatahui hasil testing saya 
e. Pemahaman dari positif, negatif, false negatif, false positif, dan hasil tes intermediate serta 

dampak dari masa jendela. 
f. Pengukuran untuk pencegahan dari pemaparan dan penularan akan HIV. 

 
 

 
Yang anda asuh/dampingi dengan sukarela menyetujui untuk menjalani testing pemeriksaan HIV 
dengan ketentuan bahwa hasil tes tersebut akan tetap rahasia dan terbuka hanya kepada saya 
seorang. 

Yang anda asuh/dampingi untuk menerima pelayanan konseling setelah menjalani testing 
pemeriksaan untuk mendiskusikan hasil hasil testing HIV saya dan cara-cara untuk mengurangi 
resiko untuk terkena HIV atau menyebarluaskan HIV kepada orang lain untuk waktu kedepannya. 

Yang anda asuh/dampingi   telah mendapatkan kesempatan untuk diskusi,  untuk bertanya dan telah 
mendapatkan jawaban yang memuaskan. 

Untuk yang saya asuh/dampingi. Saya, _______________________ Pengasuh/teman/saudar 
terdekat memberikan izin untuk melaksanakan tes/pemeriksaan HIV. 

 
 
Saya, dengan ini mengizinkan testing/pemeriksaan HIV untuk dilaksanakan 
Pada tanggal : 

 
_______________________                                              ___________________    
Tanda tangan atau Cap Jempol Pengasuh/Pendamping        Tanda tangan Konselor  
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Bulan : ______________ 
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FORMULIR VCT HARIAN DOKTER/KONSELOR 
BERKAS DATA PERILAKU UNTUK TARGET INTERVENSI VCT 

 
Setiap konselor/dokter harus memiliki catatan harian dari klien yang telah mereka temui dari target kategori resiko 
yang telah diseleksi sebelumnya. Informasi ini sudah harus diselesaikan setelah menemui setiap klien (dengan 
memberikan tanda disetiap kategorinya perharinya). Dan jumlah total pada setiap akhir bulannya. 
Informasi ini termasuk didalam setiap berkas konseling sebelum melakukan testing (pretes). Data bulanan dari 
kelompok target resiko ini haruslah dikumpulkan dan diperiksa serta didokumentasikan didalam “BERKAS DATA 
BULANAN PERILAKU VCT” 
 
Klien dapat saja termasuk didalam lebih dari satu perilaku beresiko, lebih dari satu kolom dapat digunakan untuk 
mengindikasikan setiap klien. 
 

HARI IDU 
PEKERJA SEX 

ATAU 
KLIEN DARI 

PEKERJA SEX 

HUBUNGAN 
SEX DENGAN 

SEJENIS 

HUBUNGAN 
SEX DENGAN 
SEJENIS DAN 
LAWAN JENIS 

KLIEN ANTARA 
12-28 TAHUN 

DGN PERILAKU 
BERISIKO 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
TOTALS      

 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

Bulan : ______________________ 

                                    FORM RANGKUMAN VCT BULANAN 
 
 
Dilaksanakan oleh : _______________________ 



Modul Pelatihan Nasional PMTCT 

 151

 
 
Kehadiran ke klinik per/bulan Nomor # 

Jumlah klien (# klien)  
Klien baru di Klinik  
 
 

Data Perilaku berisiko Jumlah # 
Pengguna Napza suntik ( IDU)  

Pekerja seks  
Klien dari pekerja seks  

Hubungan sesama jenis  
Biseksual 

 
 

Klien dengan umur 15-24 thn  
 
Penggunaan dari pelayanan Individu laki-laki Individu 

perempuan 
Pasangan laki-

laki 
Pasangan 

perempuan 
Informasi saja     
Konseling saja     
Konseling dan testing     
Manajemen secara medis     
Follow up/tindakan lanjut 
(konseling) 

    

Pemeriksaan STI     
NESP     
     
 
 
Catatan / informasi lainnya 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Ditandatangani : ____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 FORM  VCT PRA TESTING HIV 
                                                                                                    Nomer Rekam Medis Klien   
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                                                                                                 -           -                  
 
KODE KLIEN : ___________________________                   TANGGAL       : __/__/__ 
TANGGAL TES KLIEN : __/__/__                                             TEMPAT TES : _____________________ 

 
1. Data Demografi   
a) Jenis klien                        
    1 = laki-laki,  
    2 = perempuan,  
     
 

Status hubungan           
      1 = tidak pernah kawin,  
      2 = kawin, 
      3 = cerai/pisah,      
     4=    janda,  
      
 

c) Jumlah anak                      
      1 = 1,  
       2 = 2,  
       3 = 3,  
       4 = 4,                         
       5 = 5,  
        6 = 6,  
        7 = > 4,                     
        8 = 0  

b)  Umur klien                      
     1 = <15, 
      2 = 15 -24,  
      3 = 25-34,  
     4 = 35 – 44, 
      5 = > 45 d)    

e)   Pendidikan                     
1 = tidak ada ,  
2= SD,  
3= SLTP/sederajat,  
4= SLTA/sederajat 
5= Akademi/PT 

f)  Pekerjaan sekarang       
     0=tak bekerja     
     1 = bekerja ,  
      2= pelajar/mahasiswa,     
      3 = petani  
      4= profesional ,  
      5= polisi/ABRI/Satpam , 
      6= pekerja tambang, 
      7= transportasi, 
      8= lain-lain (sebutkan) 
     

 
2.. Penilaian risiko individu   
  Klien punya pasangan tetap     
1 = ya, 2 = tidak 
 
 
Jika Ya, isi kolom b) 

 Status pasangan tetap    
1 = HIV (+) 
2 = HIV (- ) 
3 = tidak diketahui  

Tanggal Tes Terakhir                  
 
__  _/__ _/__ _/ 

 
Tulislah kode dan tanggal potensi pajanan yang paling akhir 
Pajanan 
1 = Ya, 2 = Tidak 

Tanggal paling berisiko Masa Jendela (Window Periode) 
1 = Ya, 2 = Tidak 

Pajanan okupasional                             __/ __/ __  
Tato, goresan                                        __/ __/ __  
Produk darah                                         __/ __/ __  
Hubungan seks vaginal                         __/ __/ __  
Oral seks                                               __/ __/ __  
Anal seks                                               __/ __/ __  
Riwayat kekerasan seksual                   __/ __/ __  
Bergantian peralatan suntik                   __/ __/ __  
Klien membutuhkan tes ulang HIV karena masa jendela :  
YA / TIDAK (harap dilingkari) jika Ya, tanggal tes ulang ___/___/___/ 
 
Klien berisiko dengan orang HIV positif yang  
dikenal                                                                        

                                                                                   

Klien hamil                                                                  Jika YA, masa kehamilan : Trimester 1 / 2 / 3 
Klien menggunakan KB secara teratur                        
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Klien mempunyai riwayat infeksi menulat seksual        
 

Diperlukan rujukan untuk pengobatan                       
(1 = Ya, 2 = Tidak) 

Klien melaporkan gejala TB                                         
 
3Penilaian peribadi atas strategi penyesuaian diri (beri kode 1 = ya, 2 = tidak) 
Klien sangat terindikasi bunuh diri jika hasil tes HIV (+)  
Klien mempunyai riwayat melukai diri atau usaha bunuh diri  
Klien sangat terindikasi mencederai orang lain jika hasil tes HIV (+)  
Klien mempunyai potensi risiko melakukan kekerasan jika hasilnya 
diberitahu kepada pasangan 

 

Klien mempunyai dukungan personal yang cukup   
 
Catatan penilaian penyesuaian individu : 
 
 
 
 
 
Intervensi konselor dalam kunjungan kini   (Berilah tanda dalam kotak yang tersedia ) 
 

 Kerahasiaan dan pribadi yang saudara tawarkan pada klien 
 Informasi dasar tentang HIV dan penularannya 
 Informasi dasar potensi keuntungan dan kesulitan tes ( hukum dsb) 
 Penilaian risiko personal 
 Eksplorasi dan pemecahan problem  hambatan pengurangan risiko 
 Penggunaan kondom, termasuk demonstrasi penggunaan kondom 
 Kesiapan klien mempelajari status HIV 
 Eksplorasi akan apa yang dilakukan klien ketika hasil tes HIV (+), dan penyesuaian diri yang dimungkinkan 

ketika hasil tes HIV (+). Termasuk didalamnya penilaian kemungkinan bunuh diri  
 Pemikiran klien akan perencanaan reproduksi dan keluarga berencana 
 Eksplorasi kemungkinan dukungan keluarga dan kawan-kawan 
 Isu penting yang dibutuhkan klien lainnya 
 Informasi dasar tentang tes dan prosedur pemeriksaan sampai didapat hasil 
 Informed consent untuk melakukan tes HIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan lainnya  
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Hasil Pemeriksaan : ( beri tanda) 

 antibody HIV negatif                     antibody HIV positif                               indeterminate 
 
 
 
 
 
   Nama konselor        Tanda tangan konselor               Tanggal 
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                                                  FORM VCT PASCA TESTING HIV 
                                                                                                    Nomer Rekam Medis Klien   

                                                                                                 -           -                  
 
KODE KLIEN : ___________________________                   TANGGAL       : __/__/__ 
TANGGAL TES KLIEN : __/__/__                                             TEMPAT TES : _____________________ 
 
HASIL YANG DISEDIAKAN 
(Harap diberi tanda) 

     HIV antibody negative                        HIV antibody positive                  Intermediate 
 

Dipergunakan hanya jika hasil tes negative 
Sertifikasi dari semua intervensi konselor/dokter dalam sesi ini 

    Menyediakan dan menjelaskan hasil kepada klien 
    Memeriksa kemungkinan window periode (masa  jendela) 
    Memberikan nasehat kepada klien untuk melakukan tes ulang : 

      YA/TIDAK (tolong dilingkari) 
      Jika Ya, tanggal pemeriksaan ulang : __/__/__ 

    Menyediakan konseling untuk mengurangi dampak atau resiko 
    Memberikan rujukan kepada orang lain; YA/TIDAK (tolong dilingkari) 

                     Jika Ya, persetujuan atau izin untuk memberikan informasi dari klien 
                     Ya/Tidak (tolong dilingkari) 
                      Keterangan dari rujukan : ___________________________________________________ 
                                                                ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Dipergunakan hanya jika hasil HIV positive 
Sertifikasi dari semua intervensi konselor/dokter dalam sesi ini 

Memeriksakan hasil untuk kepentingan klien 
Menilai kesiapan terhadap pembacaan hasil tes 

            Menyediakan dan menjelaskan hasil kepada klien 
               Menyediakan informasi singkat mengenai bentuk dukungan dan tindak lanjut 
 

Menilai kesiapan diri klien dalam menghadapi  dan menanggulangi hasil dari tes 
Penilaian terhadap resiko kecenderungan bunuh diri 
Mendiskusikan strategi pemberitaan kepada pasangan 

∗ Pemberitaan kepada (siapa, kapan, kenapa, bagaimana, dll) 
∗ Meninggalkan klinik – diperiksa apakah klien tiba dengan selamat 
∗ Mendiskusikan strategi untuk merencanakan bagaimana cara terbaik untuk 

mengatasinya selama 48 jam kedepan 
 
 
Menyediakan bahan-bahan IEC 
Mendiskusikan strategi untuk pencegahan penularan kepada orang lain 

Jika Ya, persetujuan atau izin untuk meberikan informasi dari klien  
Ya/Tidak (tolong dilingkari) 
 
 

Keterangan dari rujukan : ____________________________________________  
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NOTES : ____________________________________________________________________________ 
               ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________                          ____________________                       ______________________ 
Nama Konselor                                    Tanda tangan Konselor                                          Tanggal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

Catatan Medis Klien :  -  -  
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                                       FORM DOKUMEN VCT KLIEN 
 
 
Kode Klien : ____________                           Tanggal : __/__/__ 
 

1. Status resiko individu 
a) Klien aktif secara sexual 
1 = Ya, 2 = Tidak 
 
 

b) Pasangan klien 
1 = pasangan tetap 
2 = banyak 
Pasangan 
3 = pekerja sex 
Jika 1, isi kolom c) 

c) Pasangan tetap 
Status :  
1 = HIV positif 
2 = HIV negatif 
3 = Tidak diketahui 

d) Penggunaan kondom saat ini   (kode)                  N/A     
1 = tidak menggunakan kondom dengan pasangan manapun, 2 = menggunakan kondom secara teratur hanya pada 
pasangan, 3 = menggunakan kondom dengan semua pasangan kecuali dengan pasangan tetap, 4 = menggunakan 
kondom dengan semua pasangan. 
e) klien pada saat ini sedang menyusui    (kode)           N/A     f) menyusui                          
1 = Ya, 2 = Tidak 
 
Jika Ya, isi kolom f 

1 = secara ekslusif (ASI) 
2 = secara suplemen (PASI) 
3 = keduanya 

g) Klien adalah pengguna Napza suntik (IDU)         
 
 
Jika Ya, isi kolom h) 

h) Perilaku penggunaan Napza suntik 
1 = jarum sendiri 
2 = berbagi penggunaan alat suntik 
Jika 1, isi kolom c) 

 
Tolong indikasikan dari pemaparan paling potensial saat ini 
PEMAPARAN 
1 = Ya, 2 = Tidak 

TANGGAL dari resiko  
paling signifikan 

Masa Jendela 
1 = Ya, 2 = Tidak 

Dalam lingkup pekerjaan                   
Tatto                                                  
Produk darah                                  
Seks vaginal                          
Seks oral    
Seks anal                               
Masa lalu dgn kekerasan sexual      
Berbagi alat/jarum suntik                           

 
 
 
 
 
 
 
 

__/__/__ 
__/__/__ 
__/__/__ 
__/__/__ 
__/__/__ 
__/__/__ 
__/__/__ 
__/__/__ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klien memerlukan penggulangan tes HIV dikarenakan pemaparan dalam masa jendela 
Ya/Tidak (tolong dilingkari) Jika Ya, __/__/__ 
Klien beresiko dengan seseorang yang diketahui HIV +                                Rujukan perawatan yang dibutuhkan  
Klien mengindikasikan masa lalu dengan infeksi STI                                     
(dalam bulan lalu) 

 
(1 = Ya, 2 = Tidak) 

Klien melaporkan gejala dari TB                                                                       
2. Pengalaman Tes/pemeriksaan 
a) Apakah klien sebelumnya pernah di Tes                                                    
Jika Ya, isi kolom b), c), d) 

(1 = Ya, 2 = Tidak) 

c) Hasil tes sebelumnya                                                                                  
1 = HIV negatif, 2 = HIV positif, 3 = Indeterminate 

b) tanggal dari tes terakhir 
     __/__/__  

 
 
 
 

 

3. KONSELING PENCEGAHAN DAN PERENCANAAN PENGURANGAN RESIKO
 DISKUSI MASALAH 
Perilaku sexual   
Perilaku penggunaan jarum suntik   
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Perilaku menyusui  
 

 

IMS   
Penggunaan alkohol dan obat-obatan   
   
4. Penilaian dari strategi coping (tolong berikan indikasi dgn kode 1 = ya, 2 = tidak)

Melakukan ‘coping’ dan berhasil dengan baik 
Telah membuat perubahan dalam gaya hidup 
Mengenali dokter untuk perawatan 
Melaksanakan diet dengan nutrisi yang seimbang 
Permasalahan psikologis, keluarga, sosial dan finansial (jika ada) 
Apakah kebutuhan / saran / dan perhatian 
Menginformasikan serostatusnya kepada pasangannya 
Apakah pasangannya bersedia untuk datang dan ikut konseling  
Informasi serostatus dari anak (jika ada) 

5. RUJUKAN 
a) Rujukan dibuat?         
    1 = Ya, 2 = Tidak 
 
Jika Ya, isi kolom b) 

b) Rujukan dibuat kepada ______________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________ 

c) Apakah klien menggunakan pelayanan tsb ? 
    1 = Ya, 2 = Tidak 
 
Jika Ya, isi kolom d) 

d) Pendapat klien : _____________________________________ 
    __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 

 
 
Nama Konselor / dokter : 

 
 
Tanda tangan : 

 
 
Pemasukan data oleh    : 

          
             
(nama petugas VCT) 
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FORM RUJUKAN UNTUK KLIEN 
 
Nomor Rekam Medis Klien  :   -    -   
Tanggal Rujukan dibuat  : __/__/__ 
Rujukan dibuat oleh  : ______________________________________ 
Dirujuk kepada   : ______________________________________ 
Alamat instansi yang dirujuk : ______________________________________ 
      ___________________________________      
______________________________________ 
No. Telephone   : ______________________________ 
Fax.    : ______________________________ 
 
Kepada rekan-rekan yang terhormat, 
 
Kami mohon untuk diberikan perawatan kepada klien ini yang sebelumnya telah mendapatkan pelayanan di 
( ______________________). Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan atau yang menjadi perhatian anda, harap 
untuk tidak sungkan menghubungi kami. 
 
Klien ini telah memberikan persetujuan / tidak memberikan persetujuan untuk memberikan informasi secara 
lebih jauh. Kita menawarkan pelayanan tanpa nama (annonimous) yang tidak memerlukan klien kami untuk 
menyediakan nama. 
 
Kami merujuk klien ini dengan alasan-alasan berikut : 
 

 1. Penijauan ulang manajemen medis 
 2. Bantuan untuk perawatan rumah 
 3. Dukungan finansial 
 4. Dukungan psikologis 
 5. Konseling NAPZA 
 6. Bantuan akomodasi 
 7. Perencanaan keluarga 
 8. Lainnya disebutkan ___________ 

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Permintaan rujukan dan komentar spesifik 

__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
 
 ____________________ 
 Tanda tangan staff 
 Alamat, No. Telp, dll. 
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FORM TANDA TERIMA UNTUK PELAYANAN VCT 
 

Nama Tempat & Logo 
VCT 

   Alamat Tempat 
VCT 

 
 
 
Nomer Rekam Medis Klien : 
 
Kode # : ________________ 
 
 
 

 
 

- -  

 
 
 
 
Tanggal : __/__/__ 
 
 

Jumlah yang diterima untuk pelayanan _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Diterima oleh : ______________________________             ________________________________________ 
                                      Nama Staf VCT                                                                   Tanda tangan 
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Catatan Medis Klien : - -  

 
FORM PERMINTAAN UNTUK PEMERIKSAAN 

HIV di LABORATORIUM 
 

Kode Klien : _____________________ Tanggal: __/__/__ 
  
KLIEN SUDAH MENANDATANGANI IZIN INFORMASI                        Ya                             Tidak
I. Jenis Pemeriksaan  
1. ________________ 
       Nama Pemeriksaan 

______________ 
 

________________ 
 

 REAKTIF  NON REAKTIF 
 

2. ________________ 
       Nama Pemeriksaan 

______________ 
 

________________ 
 

 REAKTIF  NON REAKTIF 
 

3. ________________ 
       Nama Pemeriksaan 

______________ 
 

________________ 
 

 REAKTIF  NON REAKTIF 
 

II. HIV 1*  Negatif  V1   
III. ADAKAH HASIL MERAGUKAN  Ya  Tidak  
Jika Ya, apakah sampel darah dikumpulkan dengan 
diberi label nama secara tepat? 

 Ya  Tidak  Tidak Perlu 

IV. Nama dari Laboratorium Yang dirujuk  
 

V. No. Label dari Contoh sampel yang diambil  
 

VI. Tipe dari tes/pemeriksaan yang diminta  
 

VII. Alasan untuk melakukan tes ulang  Kendali Mutu eksternal 
 Konfirmasi kejanggalan tes

 
VIII. Hasil yang diterima dari laboratorium yg dirujuk 
 

 Reaktif 
 Non-reaktif 
 Intermediate 

 
* Dalam area dimana juga terdapat HIV tipe 2, tambahkan 2 kotak dibawah baris ini. Satu untuk HIV tipe 2 dan satu untuk HIV tipe 1&2
 
KOMENTAR TAMBAHAN 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

______________________ 
Petugas Lab/nama dokter 

_______________________
Tanda tangan 

____________________________ 
Tanggal 
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                                                                                         Catatan Medis Klien : - -  
 

LAPORAN TES VCT ANTIBODI 
 
 
Kode Klien : ____________________     Tanggal : __/__/__ 
 

LAPORAN LABORATORIUM
Nama Tes Hasil

1. _________________________________ 
 

 
 Reaktif 

 
 Non Reaktif 

2. _________________________________ 
 

 
 Reaktif 

 
 Non Reaktif 

3. _________________________________ 
 

 
 Reaktif 

 
 Non Reaktif 

 
 
 

 

 
HASIL AKHIR 
 

 Negatif  V1*  
 

 
* Dalam area dimana juga terdapat HIV tipe 2, tambahkan 2 kotak dibawah baris ini. Satu untuk HIV tipe 2   
  dan satu untuk HIV tipe 1 & 2. 
 
 
NOTE : 
Hasil tes Negatif tidak termasuk pemaparan terhadap HIV yang terjadi baru-baru ini (Klien mungkin sedang 
dalam masa jendela dari infeksi HIV). 
 
 
 
 
_______________________ 
Tanda tangan yang berwenang 
 
 
 
Lokasi serta alamat dan nomor telepon harus disertakan dibawah ini 
 
 

(Salinan dari laporan ini tidak boleh diberikan kepada klien). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL INTEGRASI TERKINI 
 

           

Tahun    : ……                  

Kabupaten/ Kota :                    

Propinsi    :                    

                     

  

No Kode 
Kab/Kota Kabupaten/Kota 

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi (PMTCT) 

  Puskesmas Rumah Sakit Laboratorium 

  

Menjadi 
jejaring 
PMTCT 

Melakukan 
Konseling 

PMTCT 

Ibu hamil 
yang 

dikonseling 

Rujukan 
Odha 

jejaring 
PMTCT 

Ibu hamil 
kasus 

PMTCT 
yang 

ditangani 

 Ibu 
Seropositif

 Bayi 
Seropositif

      0   0 0 0 0 0 0 0

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                
                                
                                
                                
                                

                 

        Total        
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      Mulai Thn ke 2 Thn ke 5 

            

  1 Prevalensi HIV pada wanita hamil Jumlah 
Penduduk?? 

berkurang 
10 % dari 

data 
dasar 

berkurang 
25% dari 

data 
dasar 

  2 Persentase bayi dari ibu dengan HIV yang terinfeksi HIV Blm ada ibu 
dengan HIV 

? 

menjadi 
20% 

menjadi 
10% 

            

            

A.Peningkatan kkeemmaammppuuaann  mmaannaajjeemmeenn  pengelola program PMTCT        

  1 Pengambil kebijakan yang sudah terpapar dan/atau melaksanakan lokakarya PMTCT 0     

  2 Tempat pelayanan PMTCT yang mmeellaappoorrkkaann  sseelluurruuhh iinnddiikkaattoorr sesuai Pedoman 
Nasional 

0     

            

B.Peningkatan aakksseess  iinnffoorrmmaassii PMTCT        

  1 Jumlah petugas Dinkes yang telah menerima informasi dasar mengenai PMTCT 0     

  2 Jumlah petugas komunitas di lapangan yang terlatih VCT 0     

  3 Populasi sangat berisiko yang mengetahui tentang PMTCT 0     

  4 Populasi sangat berisiko yang terjangkau oleh kegiatan penjangkauan PMTCT 0     

  5 Persentase ibu hamil yang mmeellaakkuukkaann  UUjjii  HHIIVV  ddaann  mmeennggeettaahhuuii  hhaassiillnnyyaa Ibu blm Uji 
HIV 

    

  6 Persentase Puskesmas jejaring PMTCT yang melaporkan tteerrsseeddiiaannyyaa  KKiitt  UUjjii  HHIIVV (tidak 
kehabisan persediaan)  

Blm ada 
PKM 

jejaring 
PMTCT 

    

            

C.Peningkatan aakksseess  iinntteerrvveennssii PMTCT pada ibu hamil, bersalin dan nifas        

  1 Jumlah petugas kesehatan yang terlatih PMTCT 0     

  2 Fasilitas kesehatan jejaring PMTCT yyaanngg  ddiissuuppeerrvviissii  sseeccaarraa  tteerraattuurr 0     

  3 Persentase ibu hamil dengan HIV yang mendapat ARV Profilaksis Blm ada ibu 
dengan HIV 

    

            

D.Peningkatan aakksseess  ppeellaayyaannaann dukungan perawatan & pengobatan (CST) 
bagi ibu dan bayi  

      

  1 Organisasi massa, LSM, Kelompok Dukungan Sebaya/ KDS atau pusat layanan publik 
yang membantu mengadakan CST (Case, Support & Treatment) 

0     

  2 Petugas komunitas di lapangan (Konselor, Kader, Manajer Kasus) yang terlatih CST 0     

  3 Persentase bayi dari ibu dengan HIV yang mendapat kemoprofilaksis lengkap 
(Kotrimoksazol) 

Blm ada 
bayi dari ibu 
dengan HIV 

50% 85% 
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  1 Ibu hamil yang dikonseling 0   65% 

  2 Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan HIV 0   20% 

  3 Ibu hamil yang mengambil hasil pemeriksaan HIV 0     

  4 Ibu hamil yang seropositif HIV 0     

  5 Ibu hamil yang mendapat ARV Profilaksis 0   85% 

  6 Ibu dengan HIV yang bersalin di RS rujukan Odha 0   95% 

  7 Persalinan ibu dengan HIV secara seksio sesarea 0     

  8 Ibu dengan HIV yang mendapatkan kontrasepsi 0     

  9 Total bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV 0     

  10 Mendapat ARV profilaksis (NVP+AZT) 0     

  11 Mendapat kemoprofilaksis lengkap (Kotrimoksazol) 0   85% 

  12 Dilakukan pemeriksaan serologis HIV (18 bulan) 0     

  13 Bayi yang seropositif HIV 0     

  14 Dilakukan pemeriksaan PCR HIV (< 18 bulan) 0     

  15 Bayi yang terinfeksi HIV 0     

  16 Pasangan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan HIV 0     

  17 Pasangan ibu hamil yang mengambil hasil pemeriksaan HIV 0     

  18 Pasangan ibu hamil yang seropositif HIV 0     
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Daftar Pustaka 


