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Penyuluhan HIV dan AIDS

di Tempat Kerja 



HIV dan AIDS

• HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS.

• AIDS adalah tahap terakhir dari infeksi HIV 

ketika tubuh menjadi sangat lemah sehingga 

terjadi infeksi dari berbagai penyakit
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HIV dan AIDS 

• Penjelasan tentang 

aktivitas

“Setuju atau Tidak” 
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Orang dapat tertular HIV 

melalui pelukan atau ciuman 

dengan orang yang HIV+
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Kita tidak akan tertular HIV jika 

menggunakan alat makan dan 

minum bersama dengan orang 

dengan HIV
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Kondom yang digunakan dengan 

benar adalah pencegahan terbaik 

dari penularan HIV melalui hubungan 

seks 
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Orang dengan HIV dapat 

membahayakan rekan sekerjanya
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Sebaiknya kita tidak menggunakan 

toilet yang sama dengan orang yang 

HIV+
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HIV dapat hidup lama diluar tubuh 

manusia
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Anak dengan HIV dapat bersekolah 

bersama-sama dengan anak lain
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Perempuan lebih berisiko tertular HIV 

dibandingkan dengan laki-laki
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Risiko tertular HIV adalah akibat 

perilaku kita 
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HIV

• HIV adalah virus yang berbahaya tetapi 

dapat diatasi seperti banyak penyakit khronis 

lain

• HIV belum dapat disembuhkan. Meskipun 

demikian pengobatan dapat membantu 

memperlambat perjalanan penyakit

• Orang dengan HIV dapat hidup seperti biasa 

dan tetap produktif selama bertahun-tahun
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HIV positif

• Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah 

kita tertular HIV atau tidak adalah dengan 

pemeriksaan darah.

• Jika kita tertular HIV maka kita dapat 

menjaga kesehatan dan mencegah jangan 

menulari orang lain.

• Sebagai contoh, penting untuk memberitahu 

pasangan anda bahwa anda adalah orang 

dengan HIV.
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HIV negatif

• Hasil tes negatif tidak berarti anda bebas 

HIV.

• Penting untuk menjaga diri agar anda tetap 

bebas HIV.

• Diperlukan waktu 3 – 6 bulan setelah tertular 

HIV sebelum hasil tes darah memperlihatkan 

bahwa anda adalah orang dengan HIV.
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Sesi Penularan HIV
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Tiga jalur penularan HIV

1. Hubungan seks tidak aman dengan 

pasangan yang tertular HIV

2. Melalui cairan tubuh, darah dan produk 

darah

• Transfusi dengan darah yang tercemar HIV

• Transplantaso organ tubuh

• Penggunaan jarum suntik berulang dengan jarum 

tercemar HIV 

3.Dari Ibu ke Anak

• Melalui kehamilan, persalinan dan menyusui
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Kondisi HIV terkini

• Sampaikan data tentang situasi HIV dan 

AIDS terkini

• Jumlah orang dengan HIV dan AIDS

• Cara penularan HIV

• Prevalensi pada kelompok dengan perilaku 

berisiko

• Informasi tentang pendapat masyarakat tentang 

HIV dan AIDS
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Bagaimana kita melindungi diri dari 

penularan HIV?

• Mudah sekali

• Absen seks (A)

• Baku setia (B)

• Gunakan condom (C)

• Di sarana kesehatan

• Gunakan sarung tangan

• Penggunaan alat medis yang steril

• Gunakan cairan pemutih pada waktu 

membersihkan peralatan kesehatan
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Di tempat kerja

• Penting untuk berbagi informasi

• Pembentukan Tim Inti HIV dan AIDS

(terintegrasi dengan K3 atau pelatihan)

• Penyuluhan

• Tidak mentolerir diskriminasi dan cegah rumor 

yang tidak benar

• Berikan dukungan pada orang dengan HIV

• Kebijakan Pencegahan HIV dan AIDS
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Anda butuh informasi lebih lanjut? 

• Hubungi Klinik atau Tim Inti HIV dan AIDS 

dan tim BWI di perusahaan

• Website Komisi Penanggulangan AIDS di 

www.aidsindonesia.or.id

• Yayasan Kusuma Buana melalui email: 

ykb.jakarta@gmail.com atau telpon 021-831-

4764 dan 021-829-6337
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Terima Kasih!
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