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Tujuan Penelitian

Untuk memperkuat kapasitas ODHA 
untuk mempromosikan layanan
pencegahan, perawatan, pengobatan
dan dukungan HIV yang berkualitas di 
Fast-Track Cities
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Mengadvokasi Peningkatan Akses
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Ilmu Pengetahuan dari infeksi HIV1

Topik
• Apa yang dimaksud dengan HIV? Bagaimana cara HIV 

menular? 
• Bagaimana HIV didiagnosis? 
• Bagaimana siklus hidup HIV? 
• Bagaimana tubuh merespon pada infeksi HIV? 
• Apa yang terjadi pada tubuh setelah infeksi HIV? 

Tujuan
Untuk membangun pemahaman mengenai dasar-dasar dari
infeksi HIV
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Apakah HIV itu?
HIV = Human Immunodeficiency Virus
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Protease

RNA HIV

Reverse
transcriptase

Protein 
permukaan sel

Integrase

Gambar 1: Struktur HIV

Glikoprotein HIV

Klik pada gambar untuk menjalankan video animasi

https://www.youtube.com/watch?v=s4fNZfms99g&feature=youtu.be


Bagaimana HIV ditularkan?
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Hubungan seksual
tanpa pengaman
dengan pasangan
yang terinfeksi

Penularan vertikal
(dari ibu ke anak)

• dalam kandungan
• selama persalianan
• menyusui

Penggunaan napza
suntik
(jarang: darah yang 
terinfeksi/produk darah)

Infeksi HIV

HIV menular melalui cairan tubuh seseorang: 
Darah Cairan

mani
Cairan vagina Air Susu Ibu



Hubungan seks melalui vagina atau anal 
tanpa pengaman (tanpa menggunakan
kondom) dengan seseorang yang hidup
dengan HIV. 

Ini dapat terjadi jika orang HIV-positif tidak
menggunakan pengobatan HIV, atau jika
pengobatan HIV mereka tidak berhasil.
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Bagaimana HIV ditularkan?



Bagaimana HIV ditularkan?
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• Pengobatan HIV mengurangi risiko (dari 15% - 45% 
menjadi <5%)

• Berbagi peralatan jarum suntik tidak steril, dengan
seseorang yang hidup dengan HIV 

• Menerima transfusi darah yang terinfeksi dengan HIV

• Kontak langsung dengan jarum, pisau, dan benda tajam
lainnya yang memiliki darah dari orang yang terinfeksi

Seorang ibu yang hidup dengan HIV dapat menularkan virus ke bayinya selama
kehamilan, persalinan atau menyusui.



Risiko dari infeksi HIV
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Beberapa faktor yang memengaruhi risiko infeksi seseorang

Jumlah virus dari orang yang hidup dengan HIV
Berapa jumlah virus dalam tubuh

Frekuensi pajanan
Seberapa sering pajanan terhadap risiko

terinfeksi HIV

Durasi pajanan
Berapa lama risiko HIV itu bertahan

Kondisi penghalang yang melindungi dari HIV
Seperti kulit dan jaringan di selaput vagina dan anus



Ingat bahwa HIV tidak ditularkan melalui…
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Diagnosis HIV
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Tes HIV dilakukan dengan sedikit darah atau cairan oral.

Hasil test cepat positif
berarti seseorang mungkin
memiliki HIV dan akan
membutuhkan tes
konfirmasi.

Hasil tes negatif berarti bahwa seseorang tidak
memiliki HIV, atau mereka baru terinfeksi
sehingga tubuh belum membentuk antibodi. 
(Hal ini disebut dengan “masa jendela”) Orang 
yang baru melakukan perilaku berisiko untuk
terinfeksi HIV yang memiliki hasil tes negatif
akan membutuhkan tes lanjutan.

Biasanya, seseorang bisa mendapat hasil tes
antibodi di hari yang sama ketika mereka dites, 
dimana hal tersebut mempermudah mereka untuk
langsung memulai pengobatan.

Tes antibodi (seperti tes cepat) mencari antibodi - “tanda” – yang melawan HIV:
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Masa jendela – kapan HIV bisa terdeteksi?

TES 
GENERASI KE 

EMPAT

TES CEPAT ALAT TES 
MANDIRI

TES 
GENERASI KE 

TIGA

+3 BULAN 
SETELAH PAJANAN

+4 MINGGU 
SETELAH PAJANAN

PAJANAN
HIV

Petugas kesehatan Anda akan membantu Anda 
memutuskan tes mana yang terbaik untuk digunakan



Tes HIV lainnya
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Tes Nucleic Acid (juga disebut
RNA,  PCR,  atau tes viral load) 

Mengidentifikasi keberadaan dan 
jumlah virus HIV dalam darah; tes

ini juga digunakan untuk
mendiagnosis anak-anak yang 

berusia <18 bulan (karena mereka
masih memiliki antibodi ibunya)

Kombinasi tes Antibodi
dan Antigen

Tes ini semakin umum, namun tes
ini hanya bisa digunakan dengan

darah

Terkadang, tes lain digunakan untuk mendiagnosis HIV



Memahami Tes HIV
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Komponen layanan tes HIV3
Mobilisasi Tes Rujukan

• Massal/kelompok
• Berbasis jaringan
• Notifikasi pasangan

dan pengujian
indeks

• Fasilitas kesehatan
• Fasilitas non 

kesehatan
• Komunitas
• Tes mandiri

• Rekan sebaya
• Kompensasi/

insentif
• Inisiasi ART di hari

yang sama
• Layanan ramah
• Penelusuran

*Sumber: International AIDS Society (IAS) - A Decision Framework for HIV Testing Services –
www.differentiatedcare.org  



Tes HIV
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Memahami Tes HIV
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LangsungTidak langsung

Rumah

Komunitas

Fasilitas

Fasilitas

Tes di titik
perawatan
Mengambil darah
Tusuk jari

Tes mandiri
Tes oral (ludah)
Tusuk



Tes HIV Mandiri
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TES

Hasil Reaktif Hasil Nonreaktif

Melakukan Tes Mandiri

Hasil

Rujukan
Rujukan untuk tes HIV 

lanjutan. Jika
terkonfirmasi positif, 

mulai ART dalam 7 hari

Rujukan pada layanan
pencegahan HIV.
Uji kembali jika

dibutuhkan



Siklus Hidup HIV
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Siklus Hidup HIV video animasi (Bahasa Inggris)

https://www.youtube.com/watch?v=cSNaBui2IM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cSNaBui2IM8&feature=emb_logo


Bagaimana HIV Berinteraksi dengan Tubuh? 
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Setelah HIV memasuki
tubuh seseorang, HIV 
menginfeksi sel.

Dalam beberapa jam, sel-sel
yang terinfeksi ini membawa
HIV ke kelenjar getah
bening, yang penuh dengan
sel CD4.

Sel CD4 adalah bagian yang 
penting dari sistem
kekebalan tubuh.

Mereka mengirimkan sinyal
pada sel lain yang melawan
infeksi dan mengatur untuk
melawan kuman yang dapat
membuat seseorang sakit. 



HIV dan sel CD4

Slide 20MODUL 1

Sel CD4 melawan HIV, namun mereka tidak tetapi mereka
tidak bisa menyingkirkannya. 
Saat tubuh membuat lebih
banyak sel CD4 untuk
mempertahankan dirinya, 
HIV masuk dan menginfeksi
mereka.

HIV 
menggunakan
sel CD4 baru

untuk membuat
lebih banyak

virus

Tubuh Anda 
membuat

lebih banyak
sel CD4 untuk
melawan virus

Sumber: HIV i-base: Siklus hidup HIV yang lebih detil http://i-base.info/guides/art-in-pictures/the-hiv-lifecycle-in-detail

http://i-base.info/guides/art-in-pictures/the-hiv-lifecycle-in-detail


HIV dan sel CD4
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Sel CD4 melawan HIV, tetapi mereka tidak dapat
menyingkirkannya.
Tubuh Anda membuat lebih banyak sel CD4 untuk melawan HIV, tetapi
HIV menggunakannya untuk membuat lebih banyak salinan dari dirinya
sendiri. (Setiap sel CD4 yang terinfeksi HIV dapat membuat sekitar 300 
virus HIV baru; virus baru ini memasuki aliran darah dan menginfeksi
lebih banyak sel CD4).



HIV dan sel CD4
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Sel CD4 melawan HIV, tetapi mereka tidak dapat
menyingkirkannya.

Tubuh terus
membuat sel CD4, 

namun seiring
waktu (tahun), 

HIV terus
merusaknya.

Seiring waktu, 
tanpa

pengobatan, HIV 
melemahkan

sistem kekebalan.
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Perkembangan HIV secara alami
(tanpa pengobatan)

Tanpa pengobatan, HIV akan
terus berkembang biak, 
sementara itu HIV juga 
melemahkan sistem
kekebalan dengan
membunuh sel CD4.

Hal ini disebut
perkembangan alami HIV.

Seiring waktu, karena sistem
kekebalan semakin rusak, 
seseorang tidak akan
memiliki cukup sel CD4 
untuk melawan kuman - dan 
mereka akan jatuh sakit.

Sumber: HIV Overview. AIDS Info. US Department of Health and Human Services. 
https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/19/46/the-stages-of-hiv-infection
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HIV atau AIDS tahap lanjut

TAHAP 1

TAHAP 2 

TAHAP 3 

Infeksi Kronis
Beberapa minggu sampai tahun
(rata-rata 8 tahun)

Infeksi Akut
Sampai 6 bulan

Perkembangan HIV



Perkembangan HIV
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Infeksi akut (Sampai dengan 6 bulan)

TAHAP 1

Gejala mirip flu dalam beberapa minggu pertama: sakit 
tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, 
sakit kepala, kelelahan, demam, nafsu makan hilang, muntah 
dan / atau nyeri otot.

Virus berkembang biak dengan cepat, dengan peningkatan
viral load, yang berarti risiko penularan infeksi tinggi.

Yang terbaik adalah memulai pengobatan HIV (ART) selama
fase ini.



Perkembangan HIV
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Infeksi kronis ( berminggu-minggu hingga bertahun-tahun)

TAHAP 2

Orang mungkin merasa sehat, tetapi tanpa pengobatan, virus HIV 
akan berkembang dan dapat menularkan.

Seiring waktu, HIV menghancurkan sel CD4 lebih cepat daripada
yang dapat digantikan oleh tubuh.

Pengobatan dapat menghentikan hal ini terjadi.



Perkembangan HIV

Slide 27MODUL 1

HIV atau AIDS Lanjut

TAHAP 3

Pada orang dewasa, HIV lanjut terjadi ketika jumlah CD4 turun
menjadi <200 dan/atau jika mereka menjadi sakit parah dengan
kondisi tertentu. Semua anak yang hidup dengan HIV yang 
berusia kurang dari 5 tahun dianggap mengidap HIV lanjut.

Orang dengan HIV atau AIDS lanjut berisiko mengalami penyakit
parah dan kematian, bahkan setelah mereka memulai
pengobatan HIV.

Orang dengan HIV lanjut rata-rata bertahan hidup selama 2 
tahun tanpa pengobatan.



Kelelahan yang tidak bisa

dijelaskan

Penurunan berat badan 

yang tidak bisa dijelaskan

Demam, keringat malam

dingin

Kelenjar getah bening

membengkak

Kehilangan memori / 

depresi

Diare terus menerus

Tanpa pengobatan HIV
(ART), hal-hal berikut
mungkin terjadi
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Gejala



Gejala

Slide 29MODULE 1

Infeksi Oportunistik (IO) 

dan komplikasi

Tuberkulosis (TB)

Kanker
(sarcoma Kaposi, kanker

serviks)

Meningitis

Tanpa ART, beberapa 
penyakit ini bisa
terjadi



Mengobati Infeksi HIV2

Topik
• Apa itu rangkaian pengobatan HIV?
•Bagaimana antiretroviral (ARV) menghambat siklus hidup

HIV? 
• Apa saja macam obat antiretroviral?
• Apa yang direkomendasikan pedoman WHO untuk

mengobati HIV?
• Apa efek samping pengobatan HIV?

Objektif
Untuk membangun pemahaman tentang bagaimana infeksi 
HIV diobati
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Kaskade Pengobatan HIV
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Secara holistik, pengobatan HIV 
perlu menjadi bagian dari 'paket' 
pencegahan, perawatan dan 
dukungan untuk orang yang 
hidup dengan HIV.

Paket ini mencakup dukungan
psikologis, emosional, gizi dan sosial
- yang semuanya penting untuk
pengobatan HIV yang efektif.



“Obati Semua"
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Pada 2015, Organisasi Kesehatan Dunia 
merekomendasikan bahwa semua orang dewasa, remaja, 
anak-anak dan bayi yang hidup dengan HIV memulai
terapi antiretroviral (ART) sesegera mungkin - idealnya, 
tepat setelah diagnosis, tetapi dalam maksimum 7 hari.

WHO juga merekomendasikan bahwa, sebagai prioritas, 
ART harus dimulai pada semua anak, remaja dan orang 
dewasa dengan penyakit HIV berat atau lanjut, orang 
dewasa dengan jumlah CD4 ≤ 350 dan anak-anak <5 
tahun dengan stadium klinis 3 atau 4 WHO (artinya
penyakit serius) atau jumlah CD4 ≤ 750.

Pengobatan yang efektif menghentikan reproduksi HIV, 
dan itu mengurangi jumlah virus dalam tubuh seseorang
ke tingkat yang sangat rendah sehingga tes tidak dapat
mendeteksinya. Hal ini dikenal sebagai tidak terdeteksi.
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Antiretroviral (ARV) adalah obat yang 
menghentikan penggandaan HIV — meskipun
obat tersebut tidak dapat sepenuhnya
menghilangkannya. Memblokir reproduksi HIV 
dan memungkinkan sistem kekebalan tubuh
untuk dibangun kembali.

Obat yang dapat mencegah dan/atau mengobati
infeksi oportunistik dan kanker yang 
mempengaruhi orang yang hidup dengan HIV 
juga dapat menjadi bagian dari pengobatan.

Pengobatan HIV, yang disebut terapi antiretroviral 
atau ART, dapat menyelamatkan nyawa - dan 
meningkatkan kualitas hidup orang yang hidup
dengan HIV

Apa yang dimaksud dengan pengobatan HIV?
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Tujuan dari ART
Pengobatan bisa dikelola tapi tidak menyembuhkan HIV 

Tujuan pengobatan HIV adalah menghentikan reproduksi
virus (disebut penekanan virus)

• Hal ini meningkatkan kesehatan, kualitas dan
umur hidup di antara ODHA - dan itu menutup 'kesenjangan
kelangsungan hidup’

Manfaat tambahan dari penekanan virus dari pengobatan HIV                 
adalah mencegah penularan.
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Ketika HIV berhenti berkembang
biak, sistem kekebalan memiliki
kesempatan untuk pulih, menjadi
cukup kuat untuk melawan infeksi.



ART: Mengobati Tapi Tidak Menyembuhkan

Ini karena HIV dapat bersembunyi di dalam sel sistem
kekebalan tubuh yang beristirahat, termasuk sel CD4 
(ini disebut infeksi laten).
Sel CD4 ini beristirahat sampai dibutuhkan untuk
melawan kuman tertentu - kemudian menjadi aktif.

• HIV tidak berkembang biak dalam sel CD4 yang beristirahat -
dan ART hanya menghentikan virus dalam sel CD4 yang 
diaktifkan, saat HIV berkembang biak.

Sel CD4 yang diaktifkan
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Pengobatan HIV tidak dapat
menyingkirkan semua HIV di 
dalam tubuh
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What is HIV treatment?ART: Mengobati Tapi Tidak Menyembuhkan

Saat sel istirahat menjadi aktif, HIV mulai
berkembang biak

Inilah sebabnya mengapa HIV dapat
bereplikasi kembali ketika orang berhenti
memakai ARV

Selama beberapa tahun, para peneliti telah
mempelajari obat untuk HIV - termasuk cara
untuk mengaktifkan sel istirahat

HIV dapat bersembunyi di sel yang beristirahat 
selama beberapa dekade
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Bagaimana pengobatan HIV bekerja?
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• Mereka bekerja dengan menghentikan berbagai langkah
dari siklus hidup HIV.

• Agar pengobatan HIV efektif, kombinasi ARV (biasanya tiga
obat, dari setidaknya dua kelas - kadang-kadang disatukan
dalam satu pil) harus dipakai bersama.

• Ini disebut terapi kombinasi.

Ada beberapa golongan yang berbeda dari ARV



Pengobatan yang efektif membutuhkan kombinasi obat dari kelas
yang berbeda untuk menargetkan tahapan yang berbeda dalam
siklus hidup HIV. Hal ini menghentikan virus berkembang biak.
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Sumber: HIV i-base. Treatment Training Manual. 3.5 How HIV Drugs Work – main types of drugs.
http://i-base.info/ttfa/section-3/5-how-hiv-drugs-work-main-types-of-drugs/ 

Entry Inhibitor  
Entry inhibitor 
memblokir HIV untuk
terhubung ke sel CD4. T-
20 adalah jenis
penghambat perlekatan
yang disebut
penghambat fusi. 
Penghambat CCR5 
memblokir perlekatan ke
koreseptor yang disebut
CCR5

NRTI & NNRTI Jenis obat
ini menghentikan HIV dari
mengubah untai tunggal
RNA-nya menjadi untai
ganda DNA

Integrase Inhibitors (INIs) 
memblokir HIV agar tidak
diintegrasikan ke dalam DNA sel

Penghambat protease (PI)
mencegah HIV menjadi dewasa
dan mampu menginfeksi sel
CD4 lainnya

HIV

Sel CD4

HIV Baru

http://i-base.info/ttfa/section-3/5-how-hiv-drugs-work-main-types-of-drugs/


Golongan ARV
ARV yang direkomendasikan WHO dicetak tebal
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Golongan ARV Cara Kerja Obat-obatan dalam
golongan ini

Fusion /entry inhibitors Menghentikan HIV dari menempel
atau memasuki sel CD4
(tidak umum digunakan)

enfuvirtide (T20), maraviroc (MVC)

Nucleoside/nucleotide reverse 
transcriptase inhibitors (NRTIs)

Mengganggu proses yang disebut
reverse transcriptase yang penting
untuk reproduksi HIV

abacavir (ABC), emtricitabine (FTC), 
lamivudine (3TC), tenofovir alafenamide 
(TAF)*, tenofovir disoproxil fumarate 
(TDF),
zidovudine (AZT)

Non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors (NNRTIs)

Juga mencegah reverse transcriptase doravirine (DOR), efavirenz (EFV),
etravirine (ETV), nevirapine (NVP)*
rilpivirine (RPV)

Integrase inhibitors 
(INSTIs)

Mencegah HIV berintegrasi ke dalam
DNA sel CD4

bictegravir (BIC,  
dolutegravir (DTG)
elvitegravir (EVG)
raltegravir (RAL)*

Protease inhibitors (PIs); harus
dikuatkan atau ‘boosted’ dengan
obat lain (ritonavir atau
cobicistat)

Memblokir enzim protease HIV dari
memotong HIV untuk membuat virus 
baru

atazanavir (ATV/r), darunavir (DRV/r).* 
lopinavir (LPV/r)

Direkomendasikan oleh WHO dalam keadaan tertentu seperti untuk neonatal, atau dalam rejimen lini ketiga



Populasi Rejimen Lini Pertama
Yang Disarankan

Alternatif Rejimen
Lini Pertama

Orang dewasa dan 
remaja

TDF + 3TC (atau FTC)
+ DTG

TDF + 3TC + EFV 
400mg

Pengobatan lini pertama yang 
direkomendasikan WHO
(Juli 2019)
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Sumber: Update of Recommendations on First- and Second-line Antiretroviral Regimens WHO, July 2019
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Kontrasepsi yang efektif harus ditawarkan kepada perempuan dan 
remaja putri usia subur atau potensial

DTG diresepkan untuk :

perempuan dan remaja 
putri usia subur atau 
potensial

• yang menginginkan
kehamilan atau

• yang tidak
menggunakan
kontrasepsi secara
konsisten

Mereka harus
mendapat informasi
lengkap tentang risiko
peningkatan cacat
tabung saraf (NTD) di 
antara bayi yang lahir
dari perempuan yang 
menggunakan DTG saat
pembuahan dan 
sampai akhir trimester 
pertama

Jika perempuan hamil 
sudah melewati 
trimester pertama 
kehamilan

• DTG harus dimulai
atau dilanjutkan
selama kehamilan

Pemutakhiran di Bulan Juli
Perhatian Pada Pengguna Dolutegravir (DTG)

Sumber: Update of Recommendations on First- and Second-line Antiretroviral Regimens WHO, July 2019
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Penambahan Berat dan DTG

Sumber: Venter WDF, et al.  Dolutegravir plus Two Different Prodrugs of Tenofovir to Treat HIV. 2019. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1902824; Venter WDf et al; l. The ADVANCE trial: Phase 3, randomised
comparison of TAF/FTC+DTG, TDF/FTC+DTG or TDF/FTC/EFV for first-line treatment of HIV-1 infection.
23rd International AIDS Conference Virtual. July 6-10, 2020. Abstract OAXLB0104.

Dengan DTG, penambahan berat badan lebih besar daripada dengan EFV, 
dan terus berlanjut dari waktu ke waktu, terutama pada perempuan Afrika 
berkulit hitam, dan orang yang memiliki jumlah CD4 rendah dan viral load 
tinggi sebelum memulai ART.

Dalam uji coba ADVANCE (yang 
membandingkan rejimen berbasis
DTG dengan EFV + 3TC + TDF), 
setelah 144 minggu pengobatan, 
perempuan mengalami penambahan
berat badan rata-rata 7,4 kg dengan
penggunaan DTG + TDF / FTC.

Peningkatan berat badan dapat
meningkatkan risiko penyakit
kardiovaskular, diabetes, dan 
tekanan darah tinggi

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1902824
https://www.aids2020.org/


Pengobatan HIV lini Pertama yang Direkomendasikan oleh 
WHO untuk Anak dan Bayi (Juli 2019)

Slide 43MODUL 2

Populasi Rejimen Lini Pertama
Yang Disarankan

Beberapa Alternatif
Rejimen Lini Pertama

Kondisi Khusus

Anak ABC + 3TC + DTG ABC + 3TC + LPV/r

ABC + 3TC + RAL

ABC + 3TC + EFV (atau NVP)

AZT + 3TC + EFV (atau NVP)

AZT + 3TC + LPV/r
(oatauRAL)

Bayi baru lahir AZT + 3TC + RAL AZT + 3TC + NVP AZT + 3TC + LPV/r

Hingga 50% anak yang 
lahir dengan HIV akan
meninggal sebelum usia 2 
tahun jika tidak diobati

Sebagai bagian dari kebijakan obati
semua, WHO merekomendasikan
bahwa ART harus dimulai segera
pada semua anak yang hidup
dengan HIV



Efek samping pengobatan HIV
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Sebagian besar, tetapi
tidak semua, orang 
akan mengalami
beberapa efek samping.

Kebanyakan efek
sampingnya ringan, 
sementara dan bisa
diobati.

Efek samping yang umum

dari ART adalah:

Diare
Mual
Gangguan suasana hati & 

tidur
Ruam
Kelelahan



Efek samping pengobatan HIV jangka panjang
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Ini termasuk:

Masalah ginjal

Perubahan metabolisme

Penyakit jantung

Masalah hati

Lipodistrofi

Neuropati perifer

Masalah tulang

Penambahan berat badan

Beberapa efek
samping jangka
panjang hanya
berkembang
beberapa bulan atau
tahun setelah
seseorang mulai
memakai ARV.



Memantau Efek Samping
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Pemantauan Klinis

• Amati setiap perubahan (tanda & gejala
yang berhubungan dengan penggunaan
ARV)

• Laporkan setiap perubahan kepada
petugas kesehatan Anda

Pemantauan Laboratorium

• Pemantauan fungsi hati dan ginjal

• Tes darah lengkap

• Sesuai pedoman nasional



Kuat
Kecil kemungkinan
untuk menjadi resisten

Berkhasiat 
Harus bekerja dengan 
baik

Dapat
Ditoleransi
Sedikit Efek Samping

Dapat diterima
Mudah dan nyaman
digunakan

Mudah di akses
Dekat dan mudah
dijangkau

Harganya
terjangkau
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Pengobatan HIV yang Optimal



Pemantauan pengobatan infeksi HIV3

Topik
• Bagaimana cara memantau pengobatan HIV?
• Apa yang dikatakan pedoman WHO tentang pemantauan 

HIV?
• Apa yang dimaksud dengan kaskade pengujian viral load?
• Apa yang dimaksud dengan U=U? 
• Mengapa penting untuk patuh pada pengobatan HIV? 
• Apa yang dimaksud dengan resistansi pengobatan HIV?

Tujuan
Untuk membangun pemahaman komunitas tentang tujuan
dan manfaat pengobatan HIV, pentingnya kepatuhan, 
konsekuensi dari resistansi obat, dan bagaimana
memantau efektivitas pengobatan
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Pemantauan HIV: Tes Viral Load
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Tes viral load adalah cara terbaik
untuk mengetahui apakah
pengobatan ARV berhasil

Tes viral load memberi tahu
seseorang berapa jumlah HIV yang 
ada dalam darahnya setelah
mereka mulai pengobatan dan saat
mereka memakai pengobatan HIV. Tes viral load digunakan secara

rutin di negara maju, tetapi di 
banyak negara dengan sumber
daya terbatas, pengujian ini tidak
tersedia, karena biaya dan 
hambatan lainnya

Tes viral load mengukur jumlah HIV dalam darah



Penekanan Viral
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Sumber: HIV Overview. AIDS Info. US Department of Health and Human Services. 

Viral load tidak terdeteksi adalah
jumlah virus kurang dari
200/50/40/20 salinan per mL, 
tergantung pada jenis tes dan 
mesin yang digunakan.

Itu berarti:

bahwa ada sangat sedikit HIV 
dalam sampel kecil darah Anda 
sehingga tes tidak dapat
menemukan bahwa pengobatan
Anda berhasil.

Dan, memiliki viral load tidak
terdeteksi dapat mencegah
penularan HIV ke pasangan
seksual



Apa arti hasil tes viral load?
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Viral load 1000 salinan/mL atau lebih berarti HIV masih
berkembang biak walaupun seseorang memakai ART.

Jika viral load seseorang tidak turun ke tingkat tidak
terdeteksi dalam waktu 3 sampai 6 bulan setelah memulai
pengobatan HIV, itu berarti pengobatan tidak bekerja
dengan baik.

Alasan paling umum untuk memiliki viral load> 1000 
saat menggunakan ART adalah karena orang tersebut
kesulitan untuk menggunakan pengobatannya dengan
benar (untuk tetap patuh).



Pemantauan viral load yang 
direkomendasikan oleh WHO
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ü 6 bulan setelah memulai ART, 

ü 12 bulan setelah memulai ART,

ü setiap 12 bulan sesudahnya, 
untuk orang yang menggunakan
ART secara rutin

Jika seseorang memiliki viral load> 
1000, tes harus diulang dalam 3 
bulan, dan mereka harus
mendapatkan konseling dan 
dukungan kepatuhan.

Tes Viral Load Rutin (RVLT) direkomendasikan
untuk semua orang yang memakai ART, di:



Pemantauan viral load 
ditargetkan (dugaan kegagalan

klinis atau imunologis)

Tes viral load rutin
(deteksi dini kegegalan

virologis) 

Tes viral load

Viral load >1000 salinan/ml

Evaluasi kepatuhan

Ulangi tes viral load setelah 3 – 6 bulan

Viral load >1000 salinan/mlViral load < 1000 salinan/ml

Beralih ke terapi lini keduaPertahankan terapi lini pertama

Rekomendasi WHO untuk viral load 
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WHO. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. Second Edition. June 2016. 
Tersedia di: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/9789241549684_eng.pdf?ua=1

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/9789241549684_eng.pdf?ua=1


Akses Terhadap Tes Viral Load
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• Tes viral load seringkali tidak tersedia di klinik HIV.

o Peralatan tersebut mahal dan membutuhkan
infrastruktur, kelistrikan dan teknisi laboratorium.

• Produk yang diperlukan untuk pengujian sering kali 
habis karena perencanaan dan manajemen
penyimpanan ulang yang kurang baik.

• Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang
pentingnya pemantauan viral load.

• Penting untuk memahami mengapa tes viral load 
rutin tidak tersedia di negara Anda.

• Memetakan alasan-alasan ini akan membantu 
menginformasikan prioritas advokasi.



Pengujian Viral Load di Titik Perawatan
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Kebanyakan tes viral load berbasis laboratorium
Ini dapat menunda hasil. Orang dapat mangkir atau keluar dari rangkaian
pengobatan HIV karena mereka harus kembali ke fasilitas kesehatan pada hari yang 
berbeda untuk mendapatkan hasil tes viral load.

Ada GERAKAN GLOBAL 
UNTUK MEMINTA tes
yang dapat digunakan
dan dianalisis di fasilitas
kesehatan yang 
terdesentralisasi.

Ini disebut tes viral 
load di Titik Perawatan
(POINT-OF-CARE/PoC)



Slide 56MODUL 3

Penerima
perawatan

Pengumpulan
sampel

Transportasi
Sampel

Kualitas
Sampel

Pengujian
Sampel

Menyampaikan
Hasil

Tinjauan
Manajemen

Kaskade
Pengujian
Viral Load



Hasil viral load – Pesan advokasi
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• Penting bagi orang untuk mendapatkan
hasil tes viral load mereka

• Banyak dari mereka membutuhkan 
dukungan kepatuhan dan/atau mengganti 
ARV jika viral load mereka tinggi

• Di sisi lain, penting bagi orang untuk
mengetahui kapan viral load mereka tidak
terdeteksi, jadi mereka tahu bahwa
pengobatan ART berhasil
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2 hal yang sangat penting bagi orang yang memakai ART:

Kepatuhan
pengobatan

dan akses pada pemantauan
viral load rutin

Undetectable (tidak terdeteksi) = Untransmittable (tidak dapat menularkan)

U = U 

1 2

Orang yang menggunakan ARV setiap hari, dan 
memiliki viral load HIV tidak terdeteksi (artinya kurang
dari 200 salinan/mL) selama 6 bulan, tidak menularkan
HIV ke pasangan seksualnya.
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Penelitian U = U

Kedua penelitian menemukan bahwa orang yang memakai ART dengan viral load 
tidak terdeteksi tidak menularkan HIV kepada pasangan seks mereka selama

hubungan seks tanpa kondom.

• Pada penelitian PARTNERS, setelah 58,000 kali dan 
• Pada penelitian OPPOSITES ATTRACT, setelah hampir 17,000 kali. 

Sumber: Collins S. The evidence for U=U (Undetectable = Untransmittable): why negligible risk is zero risk. HIV Treatment Bulletin. 
HIV i-base. October 2017. Tersedia di: http://i-base.info/htb/32308

Penelitian PARTNERS mengikuti hampir
900 pasangan heteroseksual dan gay 
yang salah satunya HIV positif selama

bertahun-tahun;

Studi OPPOSITES ATTRACT mengikuti
358 pasangan pria gay yang salah 

satunya HIV positif

http://i-base.info/htb/32308
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Hasil tes viral load tidak dapat
menjelaskan MENGAPA pengobatan

gagal !!!
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Kepatuhan Pengobatan HIV

Hal ini disebut dengan
kepatuhan.

ART saat ini harus digunakan
seumur hidup, jadi kepatuhan
dapat menjadi tantangan, dan 
orang mungkin membutuhkan
dukungan untuk tetap patuh.

Hal terpenting yang dapat dilakukan seseorang
untuk memastikan bahwa pengobatan HIV 
mereka berhasil adalah meminumnya setiap hari.
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Masalah kepatuhan

• Kekurangan atau kehabisan ARV dapat
membuat kepatuhan menjadi tidak
mungkin

• Pengalaman negatif dengan sistem
perawatan kesehatan dapat membuat
orang enggan mencari dukungan dan 
tetap dalam perawatan

Orang menghadapi tantangan
kepatuhan yang berbeda, karena
penggunaan ART bersifat seumur hidup.
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Masalah Kepatuhan

Terkadang, efek samping dari ARV 
membuat kepatuhan menjadi sulit.
• Beberapa efek samping berkurang atau hilang

seiring waktu.
• Efek samping lainnya bisa dikelola.
• Beberapa orang mungkin perlu mengganti ARV 

karena efek sampingnya.
• Pendukung sebaya dan petugas layanan

kesehatan dapat membantu mengatasi masalah
kepatuhan.
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Mengapa Kepatuhan Penting

Dosis Dosis MELEWATKAN Dosis

Risiko resistansi

Tingkat
minimum

Ti
ng

ka
t o

ba
t

Sumber: HIV i-base

Agar ART berhasil, obat tersebut harus diminum
setiap hari sehingga jumlahnya cukup dalam aliran
darah untuk menghentikan penggandaan HIV. Jika 
tingkat obat dalam tubuh Anda terlalu rendah, 
ART tidak akan berhasil.
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Mengapa Kepatuhan Penting

Beberapa salinan ini memiliki
perubahan, yang disebut mutasi, yang 
dapat membuat ARV tidak berfungsi
dengan baik.

Kali berikutnya seseorang memakai ARV-
nya, obat tersebut mungkin tidak dapat
menghentikan virus yang telah bermutasi
agar tidak berkembang biak. Ini disebut
resistensi obat.

Dosis Dosis MELEWATKAN Dosis

Risiko resistansi

Tingkat
minimum

Ti
ng

ka
t o

ba
t

Sumber: HIV i-base

Setiap kali seseorang melewatkan satu dosis ARV-nya, virus 
mendapat kesempatan untuk membuat lebih banyak salinan 
dari dirinya sendiri.
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Mengganggu Reproduksi Virus

Reproduksi HIV di 
dalam sel CD4

Dosis ARV diminum 
secara teratur

Obat bekerja secara
efektif

Sel CD4
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Resistensi Obat HIV

Melewatkan dosis
ARV.

Virus bermutasi

Virus yang bermutasi
RESISTAN TERHADAP 

OBAT

Dosis ARV yang 
digunakan hanya

efektif untuk
virua yang tidak

bermutasi

Reproduksi HIV di 
dalam sel CD4

Sel CD4

Resistensi obat adalah kemampuan suatu organisme untuk tumbuh walaupun seseorang
menggunakan obat yang biasanya akan membunuh atau membatasi pertumbuhan
organisme tersebut; resistansi bisa berkembang atau muncul dalam beberapa hari.
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Resistensi Obat HIV

Beberapa orang terinfeksi dengan HIV 
yang resistan terhadap obat. Ini disebut
resistensi obat yang ditularkan.

Atau, orang menjadi resistan terhadap 
obat HIV - biasanya dari penghentian 
pengobatan atau kurangnya kepatuhan.

Ini disebut resistensi obat yang didapat
(acquired drug resistance/ADR).

Melewatkan
dosis dapat

menyebabkan
virus yang 

resisten
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Resistensi Obat Sebelum Pengobatan

Resistensi Obat Sebelum Pengobatan (Pre-treatment 
Drug Resistance/PDR) dapat ditularkan atau
didapat. Hal ini menjadi lebih umum, terutama di 
antara orang yang pernah memakai ART di masa lalu
- meskipun hanya untuk waktu yang singkat - dan 
memulainya kembali.

Pemantauan viral load rutin adalah penting, untuk
mengetahui apakah pengobatan tidak berhasil, 
mungkin karena PDR - atau untuk melihat apakah
orang memerlukan lebih banyak dukungan
kepatuhan dan/atau untuk mengganti ARV.
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Konsekuensi Resistensi Obat HIV

Orang dengan resistensi obat:

• kecil kemungkinannya untuk mencapai HIV 
tidak terdeteksi

• lebih mungkin mengalami kegagalan 
pengobatan HIV

• lebih mungkin untuk meninggal

Inilah sebabnya mengapa pemantauan viral load rutin -
dan tindakan lain yang diambil oleh dan untuk orang 
dengan HIV yang terdeteksi - sangat penting.
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Membantu
mengubah

rejimen
pengobatan

Dapat 
menjelaskan 

mengapa 
pengobatan

gagal

Tes Resistensi ARV HIV

Mengonfirmasi
kegagalan

pengobatan
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Tes Resistensi ARV HIV

Genotipe
• Mencari mutasi

genetik tertentu yang 
menyebabkan
resistensi obat

• Lebih disukai untuk
mengevaluasi
kegagalan lini 1 & 2

• Hasil dalam 1-2 
minggu

Fenotipik
• Mengevaluasi kemampuan virus untuk

tumbuh (atau tidak tumbuh) dengan
penggunaan setiap obat

• Mencoba menentukan jumlah, atau
konsentrasi, obat yang dibutuhkan untuk
menghentikan reproduksi HIV

• Digunakan untuk mengevaluasi resistensi
ekstensif

• Lebih komprehensif
• Hasil dalam 2-4 minggu

Jenis



Mencegah infeksi HIV4

Topik
• Apa metode pencegahan infeksi HIV?
• Bagaimana antiretroviral digunakan untuk mencegah

infeksi HIV (PPP & PPrP)?

Tujuan 
Membangun pemahaman tentang bagaimana infeksi HIV 
dapat dicegah
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Perilaku

Biomedis

Struktural

Kombinasi pendekatan pencegahan HIV
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Pencegahan kombinasi

Intervensi biomedis, perilaku dan struktural yang 
menurunkan risiko tertular HIV

Struktural

• Kebijakan
• Hukum
• Lingkungan Peraturan
• Budaya
• Transfer Tunai

• Pendidikan
• Konseling
• Pengurangan stigma
• Pengurangan dampak buruk
• Intervensi kepatuhan

Bio`medis

• Tes HIV
• Kondom
• Sunat medis sukarela pada laki-laki
• PPIA
• Pengobatan IMS
• Terapi antiretroviral
• Profilaksis Pra Pajanan (PPrP)
• Profilaksis Pasca Pajanan (PPP)

Modul ini membahas PPrP dan PPP

Diadaptasi dari Pelatihan Pre-Exposure Prophylaxis untuk
Penyedia dalam Pengaturan Klinis. New York: ICAP di 
Universitas Columbia; 2016

Perilaku



Slide 76MODUL 4

Kombinasi pencegahan HIV

Penyediaan layanan kesehatan secara langsung :

Kondom dan pelumas
Pengurangan dampak buruk

Tes dan konseling HIV Intervensi perilaku

Sunat medis sukarela untuk laki-laki

Menggunakan ART untuk pencegahan

(PPrP, PPP, dan memulai ARV sejak dini)
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Kombinasi pencegahan HIV

Kurangi stigma dan 
diskriminasi

Peninjauan atas
hukum, kebijakan, 
dan praktik

Pemberdayaan
komunitasMencegah kekerasan

Mempromosikan lingkungan yang mendukung
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Kombinasi pencegahan HIV

Tinjau hukum, kebijakan, dan praktik
terhadap
•  dekriminalisasi perilaku di antara populasi kunci

• meningkatkan akses ke keadilan dan dukungan
hukum untuk populasi kunci

• mempromosikan praktik perpolisian yang baik
yang mendukung - dan tidak memblokir - akses
ke layanan kesehatan untuk populasi kunci

Pencegahan kekerasan
• mencegah kekerasan terhadap populasi

kunci termasuk kekerasan yang dilakukan
oleh polisi

•  mendukung orang yang mengalami
kekerasan, termasuk akses tepat waktu ke
layanan kesehatan seksual

•  memantau dan mendokumentasikan 
insiden kekerasan

Mengurangi stigma dan diskriminasi
dengan
• menerapkan, menegakkan anti diskriminasi dan 

hukum perlindungan lainnya
• memantau dan menghadapi stigma dan 

diskriminasi
• menyediakan layanan ramah populasi kunci
• melatih dan meningkatkan kepekaan perawatan

kesehatan

Critical Enablers

Berdayakan komunitas dengan
•  membina dan mendukung penyediaan

layanan yang dipimpin masyarakat
• mempromosikan partisipasi yang berarti

dari populasi kunci dalam pemrograman
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SO LET’S TALK
ABOUT

SEX BABY
PPrP
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Profilaksis pra pajanan - menggunakan
beberapa ARV yang sama serta
mengobati HIV dan mencegahnya

PPrP dipakai secara oral oleh orang HIV-
negatif untuk mengurangi risiko infeksi 
HIV

ARV yang digunakan
• tenofovir (TDF)  
• emtricitabine (FTC) /

lamuvidine (3TC)

Apa itu PPrP?
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PPrP merupakan bagian dari
kombinasi pencegahan HIV

PPrP tidak dimaksudkan sebagai
pengobatan seumur hidup

Dianjurkan untuk: Orang HIV-
negatif yang berada dalam situasi
atau waktu hidup yang membuat
mereka berisiko tinggi untuk HIV

Ini biasanya disebut situasi atau
risiko sesaat

Bagaimana PPrP
digunakan?
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Seberapa efektif
PPrP oral dalam
mencegah infeksi
HIV?

Jika diminum sesuai petunjuk, 
PPrP sangat efektif
PPrP mengurangi risiko HIV sebesar 92% -
99% untuk orang HIV-negatif yang 
meminumnya setiap hari

Orang yang menggunakan PPrP dengan
benar dan konsisten memiliki tingkat
perlindungan yang tinggi terhadap HIV
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Sumber: WHO 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1

Siapa yang layak menggunakan ED-
PPrP ?

Siapa yang layak menggunakan ED-
PPrP ?

• Laki-laki yang berhubungan seks dengan
laki-laki lain:

• Perempuan cisgender atau perempuan
transgender

• Siapa pun yang menganggap ED-PPrP lebih
efektif dan nyaman

• Pria transgender melakukan hubungan seks
vaginal/frontal

• Yang jarang berhubungan seks (misalnya, 
rata-rata berhubungan seks kurang dari 2 
kali seminggu)

• Pria melakukan hubungan seks vaginal atau
anal dengan perempuan

• Siapa yang bisa merencanakan seks
minimal 2 jam sebelumnya, atau yang bisa
menunda minimal 2 jam

• Orang dengan infeksi Hepatitis B kronis

MODUL 4

Apa itu event-driven 
(ED) PPrP untuk LSL?

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1
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Event-driven (ED) PPrP untuk LSL

Sumber: WHO 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1
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UJI AWAL
Direkomendasikan oleh WHO
• Tes HIV (wajib)
• Serum kreatinin
• Hepatitis B
• Skrining untuk IMS –

Sifilis, gonore, klamidia
• Pertimbangkan tes HCV untuk LSL

TEST LANJUTAN
Direkomendasikan oleh WHO
• Ulangi tes HIV dan skrining

IMS (setiap 3 bulan)
• Kreatinin serum (setiap 6 

bulan)

Ketidakmampuan untuk melakukan
tes yang disarankan seharusnya
tidak menjadi alasan untuk
menahan PPrP pada seseorang
yang berisiko tinggi terinfeksi HIV

Sumber: WHO Implementation tool for pre-exposure prophlaxis of HIV infection

Tes saat menggunakan PPrP
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Bagaimana PPrP
dapat mencegah
infeksi HIV?

PPrP dapat mengurangi risiko penularan HIV selama
hubungan seks anal dan vaginal

PPrP dapat mengurangi risiko HIV di antara orang 
yang menyuntikkan napza bila digunakan dengan
pengurangan dampak buruk: 

• Jarum/spuit steril dan peralatan injeksi lainnya

• Pengobatan substitusi opioid
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Apakah ini berarti saya
tidak perlu lagi
menggunakan kondom, 
mendapatkan jarum
suntik bersih, dll?

Tentu saja TIDAK! 
PPrP adalah bagian dari pencegahan
kombinasi - perlu digunakan dengan alat
pencegahan lain yang tersedia: kondom, 
jarum suntik dan jarum suntik steril, dan 
sunat medis sukarela pada pria
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PPrP oral aman! 
Satu dari 10 pengguna PPrP
melaporkan efek samping
ringan

Seberapa
amankah PPrP?



Agar PPrP efektif harus diminum
setiap hari - dan itu tidak akan
membuat kontrasepsi yang Anda 
gunakan menjadi kurang efektif

Page 89MODUL 4

Saya menggunakan
kontrasepsi hormonal.
Akankah PPrP aman dan efektif dan 
apakah itu akan mempengaruhi 
kontrasepsi yang saya gunakan?
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PPrP dan perempuan transgender

• PPrP dapat digunakan oleh perempuan
transgender yang juga menggunakan hormon
penguat gender

• PPrP tidak memengaruhi kadar hormon yang 
memperkuat gender

• Agar efektif, PPrP perlu diminum setiap hari

Bisakah perempuan transgender 
menggunakan PPrP?



Slide 91MODUL 4

Apa itu PPP?

PPP adalah profilaksis pasca pajanan
Ini adalah ART selama 28 hari setelah
kemungkinan pajanan terhadap HIV

PPP mungkin…
Berhubungan dengan pekerjaan
• Terpapar HIV saat bekerja
• Seperti dari cedera akibat tertusuk jarum

Tidak berhubungan dengan pekerjaan
• Pajanan HIV dari seks atau penggunaan napza suntikan
• Kemungkinan paparan lain (kontak dengan limbah medis)
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Profilaksis Pasca Pajanan HIV (PPP)

Sumber: World Health Organization Guidelines on Postexposure Prophylaxis for HIV: Recommendations for a Public Health 
Approach. Ford N, Mayer K  2015

• PPP harus ditawarkan sesegera mungkin setelah
terpapar
o dalam 72 jam

• Jika terpapar > 72 jam yang lalu
o PPP tidak boleh ditawarkan

• Berlanjut selama 28 hari
o WHO merekomendasikan TDF + 3TC/FTC + DTG 



Koinfeksi HIV dan TB5

Topik
• Apa yang membuat seseorang yang hidup dengan

HIV rentan terhadap infeksi lain?

• Apa itu TB dan bagaimana cara penularannya?

• Bagaimana TB didiagnosis?

• Bagaimana pengobatan TB secara umum dan pada 
Odha yang memakai ART ?

Tujuan
Untuk membangun pemahaman tentang infeksi lain pada 
orang yang hidup dengan HIV dengan melihat HIV & 
tuberkulosis (TB)

Slide 93
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Apa yang membuat ODHA rentan
terhadap infeksi lain?

Perjalanan infeksi HIV dan bagaimana viral load dan jumlah CD4 berinteraksi
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Apa itu TB?
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh 
bakteri yang menyebar dari orang ke orang melalui
udara - hal ini dapat terjadi ketika orang yang mengidap
TB aktif batuk, bersin, berbicara atau bernyanyi.

Begitu masuk ke dalam tubuh, TB bisa menjadi tidak
aktif atau aktif
• TB tidak aktif disebut infeksi TB laten
• Penyakit TB disebut juga TB aktif

TB biasanya menyerang paru-paru
• tapi bisa menyerang bagian tubuh manapun, 

termasuk ginjal, tulang belakang, atau otak, 
kecuali rambut dan kuku

Jika tidak diobati, 
penyakit TB bisa
menyebabkan

kematian

Sumber: U.S. Department of Health & Human Services May 2019
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HIV dan TB

Sumber: U.S. Department of Health & Human Services May 2019 

TB adalah infeksi
oportunistik
• memanfaatkan

sistem kekebalan
yang lemah

TB merupakan 
penyebab utama 
kematian ODHA

HIV 
melemahkan
sistem
kekebalan

Orang yang 
mengidap HIV dan 
TB harus diobati

untuk kedua
penyakit tersebut
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Penyakit TB dan TB laten

Sumber: U.S. Department of Health & Human Services May 2019



• Batuk terus menerus yang 

dapat mengeluarkan

darah atau dahak

• Sakit pada dada

• Kelelahan

• Kehilangan selera makan

• Penurunan berat badan

• Demam

• Keringat waktu malam

Orang dengan TB 
laten tidak
menunjukkan tanda-
tanda penyakit apa
pun
Tetapi jika TB laten
berkembang menjadi penyakit
TB aktif, biasanya akan
memiliki gejala

Slide 98

Apa saja gejala TB?

MODUL 5
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Bagaimana TB didiagnosis?

Sumber: U.S. Department of Health & Human Services May 2019

– Riwayat kesehatan

– Pemeriksaan fisik

– Tes untuk Infeksi TB
• Tes kulit tuberkulin Mantoux (TST) 

atau tes darah TB dapat digunakan
untuk menguji infeksi TB laten

• Tes tambahan diperlukan untuk
memastikan penyakit TB, seperti
Gene Xpert

Evaluasi medis untuk TB meliputi:

– Rontgen dada

– Mikrobiologi Diagnostik
• Adanya basil tahan asam (BTA) 

pada apusan dahak atau spesimen
lain sering menunjukkan penyakit
TB tetapi kurang dapat diandalkan
untuk ODHA. WHO 
merekomendasikan Gene Xpert.

• Kultur dilakukan untuk memastikan
diagnosis
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Apa itu GeneXpert®?

Sumber: A New Tool to Diagnose Tuberculosis: The Xpert MTB/RIF Assay CDC - National Center for 
HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention

• Mendeteksi TB dan resistansi
terhadap rifampisin (salah satu obat
yang digunakan untuk mengobati
TB) dalam waktu kurang dari 2 jam

• Kultur bisa memakan waktu 2-6 
minggu

• Pengujian Xpert menggunakan
kartrid sekali pakai dan Sistem
Instrumen GeneXpert

• Orang dengan TB yang resistan
terhadap rifampisin (RR) 
memerlukan tes resistansi obat
tambahan



Slide 101MODUL 5

Pengobatan infeksi TB laten pada ODHA

WHO merekomendasikan pengobatan infeksi TB laten 
untuk orang dengan HIV

Seseorang dengan infeksi TB laten yang tidak diobati dan 
HIV lebih dari 20 kali lebih mungkin untuk

mengembangkan penyakit TB dibandingkan seseorang
tanpa infeksi HIV.

Sumber: WHO. Operational Handbook on  Tuberculosis: Module 1: Prevention: Tuberculosis Preventive Treatment. 2020.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331525/9789240002906-eng.pdf

• Isoniazid selama 6 sampai 9 bulan pada orang 
dewasa dan anak-anak di negara dengan kejadian
TB tinggi dan rendah atau

• 3 bulan rifapentin + isoniazid atau
• 3 bulan isoniazid harian plus rifampisin

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331525/9789240002906-eng.pdf
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Pengobatan Penyakit TB yang Sensitif 
Obat pada ODHA

Pada orang dengan TB paru
• tanpa resistensi obat TB

6 bulan pengobatan
• 4 obat TB selama 2 bulan
• 2 obat TB selama 4 bulan

ART harus dimulai pada semua ODHA dengan TB

Pengobatan TB harus dimulai dulu
• diikuti dengan ART sesegera mungkin dan dalam 8 

minggu pertama mulai pengobatan TB

WHO Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update



• Isoniazid (H/INH)

• Rifampicin (R/Rif) 
(Di AS, rifampicin disebut

dengan rifampin)

• Pyrazinamide (Z/PZA)

• Ethambutol (E/EMB)

• Moxifloxacin (Mfx)

• Rifapentine (RPT)

• Rifabutin (RBT)

Jenis obat TB untuk
yang sensitif
terhadap obat
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• Intoleransi GI (H, Z, Mfx)

• Kesemutan di tangan dan 

kaki (H)

• Ruam (H, Z)

• Hepatitis (H,R,Z)

• Perubahan warna cairan 

tubuh (R)

• Nyeri sendi (Z)

• Penglihatan kabur (E)

Efek Samping
Pengobatan TB

Slide 104MODUL 5



Slide 105MODUL 5

Resistensi Obat TB

Beberapa bentuk TB menjadi resistan terhadap
satu atau lebih obat yang umum digunakan.

Orang dengan TB yang resistan
terhadap rifampisin harus dites untuk
resistansi terhadap obat TB lain. Jenis
dan lama pengobatan mereka akan
bervariasi, berdasarkan hasil dari
pengujian resistansi obat.
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Obat-obatan yang Direkomendasikan oleh 
WHO untuk TB yang Resistan Obat

• E/Emb Ethambutol

• ETO ethionamide

• Gfx gatifloxacin

• Imp–Cln imipenem –
cilastatin

• Lfx levofloxacin

• Lzd linezolid

• Mpm meropenem

• Mfx moxifloxacin

• P pretomanid*

• PAS p-aminosalicylic
acid 

• Pto prothionamide

• Z/PZA Pyrazinamide

• S streptomycin 

• Trd terizidone

• Am amikacin

• Bdq bedaquiline

• Cfz clofazimine

• Cm capreomycin

• Cs cycloserine

• Dlm delamanid

Sumber: WHO. Operational Handbook on Tuberculosis. Module 4: TreatmentD. rug-Resistant Tuberculosis Treatment  2020
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006997

* direkomendasikan sebagai bagian dari rejimen BPaL dalam kondisi operasional saja

https://www.who.int/publications/i/item/9789240006997
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Topik
• Apakah ada hak atas kesehatan dan 

kualitas hidup yang baik?
• Apa hak bagi penerima perawatan HIV?
• Peran apa yang dimainkan stigma dalam

pengaturan layanan kesehatan dalam
menghasilkan hasil perawatan yang 
buruk?

• Apa peran penerima perawatan dalam 
membantu menghilangkan stigma di 
lingkungan kesehatan?

• Bagaimana Anda mendefinisikan
perawatan HIV yang optimal?

Slide 107

Mengadvokasi peningkatan akses ke perawatan
HIV yang berkualitas dan tidak menstigmatisasi

Tujuan
Untuk membangun pemahaman tentang tantangan yang 
dihadapi oleh penerima perawatan dalam mengakses dan 
memanfaatkan layanan HIV dan mendiskusikan bagaimana ODHA 
dapat terlibat dalam meningkatkan akses perawatan.

Memahami pemberian perawatan / 
layanan yang berbeda
• Apakah 90-90-90 itu? Apa itu 

pengendalian epidemi HIV?
• Bagaimana Anda mengidentifikasi

kesenjangan dalam rangkaian
perawatan HIV - dari tes hingga
penekanan virus?

• Apa peran penerima perawatan dalam
mengadvokasi peningkatan akses ke
perawatan HIV yang berkualitas dan 
tidak menstigmatisasi?

• Apa perawatan yang dibedakan?



Hak asasi manusia dalam kesehatan
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Deklarasi Jenewa, yang diadopsi oleh Majelis Umum
Asosiasi Medis Dunia PBB pada tahun 1948, menyatakan
bahwa hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang 
mendasar bagi semua.

Kualitas hidup yang berhubungan
dengan kesehatan meliputi
kesehatan fisik dan mental
+
Sumber daya, kondisi, kebijakan, dan 
praktik tingkat komunitas yang 
memengaruhi hasil kesehatan

Deklarasi tersebut mengharuskan
profesional medis membuat janji
berikut, antara lain:

“Kesehatan pasien saya akan menjadi
pertimbangan pertama saya.”

"Saya tidak akan mengizinkan
pertimbangan agama, kebangsaan, 
ras, politik partai, atau kedudukan
sosial mempengaruhi tugas saya dan 
pasien saya.”



Ketahui hak-hak Anda
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• Layanan yang dapat diakses & berkualitas tinggi

• Non-diskriminasi & kesetaraan

• Privasi & kerahasiaan

• Menghormati martabat & otonomi pribadi

• Partisipasi yang berarti dalam perawatan Anda

• Akuntabilitas penyedia layanan Anda dalam menangani
stigma dan diskriminasi di semua tingkatan

Sebagai penerima perawatan, Anda berhak untuk…
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STIGMA DISKRIMINASI

Stigma
adalah

keyakinan
atau sikap

Diskriminasi adalah
tindakan akibat
stigma
• Orang yang hidup

dengan HIV ditolak
perawatan di fasilitas
kesehatan

• Status HIV atau
identitas seksual pasien
diungkapkan secara
publik

Diskriminasi
memiliki banyak
bentuk
• Penolakan layanan
• Pelecehan fisik atau

verbal
• Perawatan yang tidak

disengaja
• Kontrasepsi atau

aborsi paksa
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Selain hasil kesehatan yang buruk…

Yang mendorong adanya
Stigma
• Diskriminasi
• Pelecehan dan 

Perlakuan tidak baik
• Kesejahteraan sosial

dan emosional yang 
buruk

• Marjinalisasi
• Perilaku beresiko
• Penyakit dan kemiskinan

Dampak stigma
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Peran Anda membantu menghilangkan 
stigma dalam pengaturan kesehatan

Memberikan informasi
Ajarkan peserta tentang HIV dan / atau
tentang stigma, manifestasinya, dan 
pengaruhnya terhadap kesehatan

Pendekatan pembelajaran partisipatif
mengharuskan peserta (staf fasilitas
kesehatan atau klien atau keduanya) 
untuk secara aktif terlibat dalam
intervensi

Pendekatan “pemberdayaan” yang 
digunakan untuk meningkatkan
mekanisme klien untuk mengatasi
stigma di tingkat fasilitas kesehatan

Kegiatan pengembangan keterampilan
Menciptakan kesempatan bagi penyedia
layanan kesehatan untuk mengembangkan
keterampilan yang sesuai untuk bekerja
secara langsung dengan kelompok yang 
terstigma

Kontak dengan kelompok yang 
distigma bergantung pada keterlibatan
anggota kelompok yang terstigma dalam
penyampaian intervensi untuk
mengembangkan empati, memanusiakan
individu yang terstigma, dan 
menghilangkan stereotip.

Pendekatan "struktural" atau
"perubahan kebijakan" mencakup
perubahan kebijakan, penyediaan bahan
klinis, sistem ganti rugi, dan restrukturisasi
fasilitas
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Mendefinisikan Perawatan HIV yang Optimal

ü Terpusat pada penerima perawatan

ü Dapat diakses oleh semua yang membutuhkan

ü Bebas stigma dan diskriminasi

ü Berbasis komunitas dan klinik

ü Terintegrasi ke dalam perawatan primer

ü Perawatan yang dibedakan

ü Memaksimalkan perawatan yang berkelanjutan

ü Mendukung tujuan UNAIDS 90-90-90

ü Mendukung pengendalian epidemi HIV
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Apa yang dimaksud dengan Pemberian
Layanan yang Berbeda?

Penggunaan satu untuk semua perawatan HIV tidak dapat
lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang semakin
beragam di antara Odha di seluruh rangkaian pengobatan HIV.

“Perawatan yang dibedakan adalah
pendekatan [yang berpusat pada penerima] 
yang menyederhanakan dan menyesuaikan layanan HIV 
di seluruh kontinum untuk mencerminkan preferensi dan 
harapan berbagai kelompok ODHA sambil mengurangi
beban yang tidak perlu pada sistem kesehatan.”
(WHO, pedoman Konsolidasi, 2016)
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Mengapa Kita Harus Menyesuaikan 
Pemberian Layanan

Untuk meningkatkan 
kualitas hidup 

penerima perawatan

Untuk meningkatkan
efisiensi dan hasil
sistem kesehatan

Untuk membantu  
mencapai

”Obati semua"

Untuk mencapai
90-90-90

Mengapa kita harus 
membedakan 

pemberian layanan ART
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Pilar Penyediaan Layanan ARV

Siapa yang 
dapat

mengeluarkan
dan 

mendistribusika
n ART?

Dimana ART 
dapat

diberikan?

Kapan (pada 
frekuensi

berapa, jam 
berapa) ART 

dapat
diberikan?

Layanan apa
yang harus

ditawarkan?

1 2 3 4

Ada 4 pertanyaan utama di mana model penyampaian
layanan yang dibedakan dapat dibangun
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Pilar Penyediaan Layanan ARV

Kapan
Setiap 2 bulan
Setiap 3 bulan
Setiap 6 bulan

Apa
Memulai/peresepan ulang
ART, pemantauan klinis, 
dukungan kepatuhan, tes
laboratorium, perawatan dan 
dukungan psikososial

Dimana
Klinik / rumah sakit
HIV Klinik perawatan
primer Klinik lain 
Rumah Komunitas

Siapa
Dokter Petugas Klinik Perawat
Apoteker Pekerja kesehatan
komunitas Pasien / teman / 
keluarga

Sumber: Adapted from International AIDS Society Differentiated Care For HIV: 
A Decision Framework for Antiretroviral Therapy Delivery 2016 

Client
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Model Pemberian ART yang berbeda-beda

Ada empat model utama :

Model individu
berbasis
fasilitas

Model individu 
di luar fasilitas

Penerima 
model 

kelompok yang 
dikelola 

perawatan

1 2 3 4
Model kelompok / 

kelompok
kepatuhan yang 
dikelola pekerja

perawatan
Kesehatan
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Poin Penting Yang Perlu Diperhatikan

Dapat mengakomodasi 'rujukan
ke atas,' yang berarti bahwa
individu yang mungkin
menginginkan atau
membutuhkan perawatan klinis
yang lebih intensif dapat dilayani

Semua penerima perawatan
terus menjalani konsultasi
klinis sebagai bagian dari paket
perawatan mereka

Model dapat beradaptasi dan 
fleksibel - dapat bekerja
secara paralel sehingga
individu mengganti pilihan
model perawatan selama
masa hidup mereka
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Tujuan 90-90-90 UNAIDS 
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Rujukan Perawatan yang Tidak Memadai

Sumber: UNAIDS  Global AIDS Update 2020. Seizing the Moment.
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf
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Slide 122

Hidup Sehat dengan HIV

Topik
• Apa itu stigma? Bagaimana cara mengatasinya?
• Bagaimana ODHA mengungkapkan status HIV-nya? Membantu

orang lain untuk mengungkapkannya?
• Bagaimana ODHA secara aktif terlibat dalam perawatan HIV 

mereka?
• Apakah mungkin untuk hidup sehat dan berkualitas dengan HIV?
• Gaya hidup dan intervensi lain apa yang harus diupayakan oleh 

ODHA untuk hidup sehat dengan HIV?

Tujuan
Untuk membangun pemahaman tentang konsep 'hidup sehat
dengan HIV,' mengatasi stigma diri, peran ODHA dalam
perawatan HIV, mengadopsi gaya hidup dan intervensi lain untuk
memaksimalkan kualitas hidup



Stigma Diri
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Stigma diri atau stigma yang diinternalisasi

Penilaian diri yang negatif
- dapat mengakibatkan rasa malu, 

tidak berharga, dan isolasi

Masalah kesehatan mental
– seperti depresi
– umum di antara ODHA

Masalah kesehatan mental umumnya
distigmatisasi
– umum di antara ODHA
– dapat bermanifestasi sebagai depresi, kecemasan,

pikiran untuk bunuh diri, dll.



Mengatasi Stigma Diri
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ü Dapatkan ART dan tetap menggunakannya

ü Didik diri Anda sendiri tentang HIV
kemudian Anda dapat terlibat dalam perawatan
HIV Anda

ü Jangan biarkan stigma menimbulkan keraguan
dan rasa malu

ü Jangan mengisolasi diri sendiri

ü Diri Anda tidak sama dengan penyakit Anda

ü Bergabunglah dengan kelompok pendukung

ü Singkirkan kesalahan dari diskusi yang Anda 
lakukan dengan diri Anda sendiri

ü Ingatkan diri Anda bahwa HIV adalah penyakit
bukan konsekuensi moral



Pengungkapan status
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Saat Anda siap berbicara dengan teman atau keluarga, 
luangkan waktu untuk mempersiapkan diri

Pertimbangkan kemungkinan reaksi dan cara Anda 
menghadapinya

Cobalah untuk mengetahui sebelumnya bagaimana
Anda akan menjawab pertanyaan seperti,
“Bagaimana kamu tertular?”
“Kenapa kamu tidak menggunakan kondom?”
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“… proses terstruktur, didukung, bermakna, dan 
bertanggung jawab yang memastikan bahwa
orang yang hidup dengan HIV memiliki POSISI 

dan SUARA dalam pengambilan keputusan, 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi, untuk mencapai akses ke perawatan

HIV yang berkualitas untuk semua. ”

Pelibatan Komunitas



Pilar Keterlibatan Komunitas
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Berorientasi
kepada ODHA

Berarti

Konsisten

Transparan

Terstruktur

Mempraktekkan
kesetaraan

Didukung dan 
Praktis

Mempraktekkan
Akuntabilitas

Berkelanjutan



Kerangka Kerja Keterlibatan Masyarakat
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Tingkat Kebijakan Tingkat Program Tingkat Komunitas

Rancangan

Apa yang Harus
Dilakukan
ü

Apa yang harus
dilakukan
ü
ü

Apa yang harus
dilakukan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü
ü

Penerapan

Apa yang harus
dilakukan
ü
ü

Apa yang harus
dilakukan
ü
ü

Apa yang harus
dilakukan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü
ü

Pemantauan & Evaluasi

Apa yang harus
dilakukan
ü
ü

Apa yang harus
dilakukan
ü
ü

Apa yang harus
dilakukan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü
ü

Cara Melibatkan
ü

Area 
Keterlibatan

Tingkat 
Keterlibatan



90 ke Empat– Mutu Hidup
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• 90-90-90 menghentikan target untuk kualitas hidup terkait kesehatan

• Bahkan dengan penekanan virus, ODHA masih menghadapi tantangan
seperti ...

- penyakit tidak menular, mis. penyakit jantung

- depresi, kecemasan, tekanan keuangan, stigma diri terkait HIV

• 90 ke empat diajukan

Didiagnosis Dalam pengobatan Penekanan
Virus

Kualitas hidup terkait
kesehatan

90% 90% 90% 90%

Beyond viral suppression of HIV – the new quality of life frontier Jeffrey V. Lazarus, et al BMC Medicine (2016) 14:94
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Jaga kesehatan mental 
Anda

Tetapkan dan 
pertahankan pola 
makan yang sehat

Memulai program 
Olahraga

Hindari
penggunaan dan 
penyalahgunaan

zat

Berhenti
Merokok

Apa menurut Anda hidup yang sehat setelah
penekanan VL?
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