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PENYAKIT MENULAR SEKSUAL ( PMS ) 

Oleh : 

ADITYA IRAWAN S.Pd 

 

SMTI TANJUNGKARANG – BANDAR LAMPUNG 

What The Meaning of PMS?   

PMS adalah singkatan dari Penyakit Menular  

Seksual, yang berarti suatu infeksi atau penyakit  

yang kebanyakan ditularkan melalui hubungan  

seksual (oral, anal atau lewat vagina). 

 
PMS juga diartikan sebagai penyakit kelamin, atau 
infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. 

Harus diperhatikan bahwa PMS menyerang sekitar 
alat kelamin tapi gejalanya dapat muncul dan 

menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, 
otak, dan organ tubuh lainnya. 
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Mengapa Kita Perlu Tahu??? 

Jika kita melakukan 
hubungan seksual 
dengan orang lain, 

walaupun hanya sekali, 
kita dapat terkena 

PMS.Dan PMS dapat 
menyerang kita semua  

TANPA TERKECUALI 

I’m an ODHA 

Bahaya PMS 
• Beberapa PMS dapat menyebabkan 

kemandulan 

• Beberapa PMS dapat menyebabkan keguguran 

• PMS dapat menyebabkan kanker leher rahim 

• Beberapa PMS dapat merusak penglihatan, otak 
dan hati 

• PMS dapat menular kepada bayi 

• PMS dapat menyebabkan kita rentan terhadap 
HIV/AIDS 

• Beberapa PMS ada yang tidak bisa disembuhkan 

• Beberapa PMS seperti halnya HIV/AIDS dan 
Hepatitis B dapat menyebabkan kematian. 
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Apa saja tipe-tipe PMS?   

• Gonore 

• Klamidia 

• Herpes Kelamin 

• Sifilis 

• Hepatitis B 

• HIV/AIDS 
 

Apakah HIV Itu ?? 
Human – Immuno Deficiency – Virus 

 

Virus yang menyebabkan kekebalan 
tubuh seseorang melemah serta 

mengakibatkan AIDS 
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Apakah AIDS itu? 

A Aquired Bukan Keturunan 

I Immune Sistem Kekebalan Tubuh 

D Deficiency Tidak Berfungsi 

S Syndrome Memiliki Banyak Gejala 

AIDS ( Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) adalah 

suatu penyakit yang 
menghancurkan sistem 

kekebalan tubuh manusia. AIDS 
disebabkan oleh masuknya virus 

yang bernama HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) ke 

dalam tubuh manusia. 

Cara Penularan AIDS 
AIDS adalah salah satu penyakit yang 
menular. Namun penularannya tak 
semudah seperti virus influenza atau 
virus-virus lainnya. Virus HIV dapat hidup 
di seluruh cairan tubuh manusia, akan 
tetapi yang mempunyai kemampuan 
untuk menularkan kepada orang lain 
hanya HIV yang berada dalam: darah, 
cairan vagina dan sperma.  
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Cara penularan HIV/AIDS yang 
diketahui adalah melalui:  

 • Transfusi darah dari pengidap 
HIV;   

• Berhubungan seks dengan 
pengidap HIV; 

• Sebagian kecil (25-30%) ibu hamil 
pengidap HIV kepada janinnya.  

• Alat suntik atau jarum suntik/alat 
tatoo/tindik yang dipakai bersama 
dengan penderita HIV/AIDS; serta  

• Air susu ibu pengidap AIDS 
kepada anak susuannya.  

 

Namun AIDS Tidak Menular Secara 

• Makan, minum bersama  

• Memakai peralatan makan/minum mereka  

• Bersentuhan, berjabat tangan  

• Berpelukan, “berciuman” 

• Hidup serumah  

• Menggunakan wc/toilet bersama  

• Berenang bersama  

• Bergantian pakaian, handuk, saputangan  

• Hubungan sosial lainnya  

• Gigitan serangga  

• HIV tidak mudah menular  
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Gejala AIDS 

1. Saluran pernafasan. 

• Penderita mengalami nafas pendek, henti nafas sejenak, 
batuk, nyeri dada dan demam seprti terserang infeksi 
virus lainnya (Pneumonia). Tidak jarang diagnosa pada 
stadium awal penyakit HIV AIDS diduga sebagai TBC. 

2. Saluran Pencernaan. 

• Penderita penyakit AIDS menampakkan tanda dan gejala 
seperti hilangnya nafsu makan, mual dan muntah, kerap 
mengalami penyakit jamur pada rongga mulut dan 
kerongkongan, serta mengalami diarhea yang kronik. 

 

 

Gejala AIDS 

3. Berat badan tubuh. 

• Penderita mengalami hal yang disebut juga wasting 
syndrome, yaitu kehilangan berat badan tubuh hingga 
10% dibawah normal karena gangguan pada sistem 
protein dan energy didalam tubuh seperti yang dikenal 
sebagai Malnutrisi termasuk juga karena gangguan 
absorbsi/penyerapan makanan pada sistem pencernaan 
yang mengakibatkan diarhea kronik, kondisi letih dan 
lemah kurang bertenaga. 
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Gejala AIDS 

4. System Persyarafan. 

• Terjadinya gangguan pada persyarafan central yang 
mengakibatkan kurang ingatan, sakit kepala, susah 
berkonsentrasi, sering tampak kebingungan dan respon 
anggota gerak melambat. Pada system persyarafan ujung 
(Peripheral) akan menimbulkan nyeri dan kesemutan pada 
telapak tangan dan kaki, reflek tendon yang kurang, selalu 
mengalami tensi darah rendah dan Impoten. 

Gejala AIDS 

5. System Integument (Jaringan kulit). 

• Penderita mengalami serangan virus cacar air (herpes 
simplex) atau carar api (herpes zoster) dan berbagai 
macam penyakit kulit yang menimbulkan rasa nyeri pada 
jaringan kulit. Lainnya adalah mengalami infeksi jaringan 
rambut pada kulit (Folliculities), kulit kering berbercak 
(kulit lapisan luar retak-retak) serta Eczema atau psoriasis. 
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Gejala AIDS 

6. Saluran kemih dan Reproduksi pada wanita. 

• Penderita seringkali mengalami penyakit jamur pada 
vagina, hal ini sebagai tanda awal terinfeksi virus HIV. Luka 
pada saluran kemih, menderita penyakit syphillis dan 
dibandingkan Pria maka wanita lebih banyak jumlahnya 
yang menderita penyakit cacar. Lainnya adalah penderita 
AIDS wanita banyak yang mengalami peradangan rongga 
(tulang) pelvic dikenal sebagai istilah ‘pelvic inflammatory 
disease (PID)’ dan mengalami masa haid yang tidak 
teratur (abnormal). 

 

KOMPLIKASI 

• Syaraf 

• Mata 

• Paru-Paru 

• Kulit 

• Pencernaan 
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Sistem Tahapan Infeksi 

• Stadium I: infeksi HIV asimtomatik dan tidak 
dikategorikan sebagai AIDS  

• Stadium II: termasuk manifestasi membran 
mukosa kecil dan radang saluran pernafasan 
atas yang berulang  

• Stadium III: termasuk diare kronik yang tidak 
dapat dijelaskan selama lebih dari sebulan, 
infeksi bakteri parah, dan tuberkulosis.  

• Stadium IV: termasuk toksoplasmosis otak, 
kandidiasis esofagus, trakea, bronkus atau paru-
paru, dan sarkoma kaposi. 

PENCEGAHAN  HIV/AIDS 

• Cara Pencegahan : 
• Gunakan selalu jarum suntik yang steril dan baru setiap kali 

akan melakukan penyuntikan atau proses lain yang 
mengakibatkan terjadinya luka 

• Selalu menerapkan kewaspadaan mengenai seks aman 
(artinya : hubungan seks yang tidak memungkinkan 
tercampurnya cairan kelamin, karena hal ini memungkinkan 
penularan HIV) 

• Bila ibu hamil dalam keadaan HIV positif sebaiknya 
diberitahu tentang semua resiko dan kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya sendiri dan 
bayinya, sehingga keputusan untuk menyusui bayi dengan 
ASI sendiri bisa dipertimbangkan.  

 
 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asimtomatik
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_mukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_mukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Saluran_pernafasan_atas
http://id.wikipedia.org/wiki/Saluran_pernafasan_atas
http://id.wikipedia.org/wiki/Diare
http://id.wikipedia.org/wiki/Kronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Toksoplasmosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Otak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kandidiasis
http://id.wikipedia.org/wiki/Esofagus
http://id.wikipedia.org/wiki/Trakea
http://id.wikipedia.org/wiki/Bronkus
http://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
http://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
http://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarkoma_kaposi
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PENCEGAHAN  HIV/AIDS 
• Ada tiga cara:  

• Abstinensi (atau puasa, tidak melakukan hubungan 
seks)  

•  Melakukan prinsip monogami yaitu tidak berganti-ganti 
pasangan dan saling setia kepada pasangannya  Untuk 
yang melakukan hubungan seksual yang mengandung 

risiko, dianjurkan melakukan seks aman termasuk 
menggunakan kondom 

• Ada dua hal yang perlu diperhatikan:   
• Semua alat yang menembus kulit dan darah (jarum 

suntik, jarum tato, atau pisau cukur) harus 
disterilisasi dengan benar   

• Jangan memakai jarum suntik atau alat yang 
menembus kulit bergantian dengan orang lain 

 
 

PADA INTINYA 
HIV / ADIS TIDAK AKAN MENYERANG 
SIAPAPUN ASALKAN KITA MENJALANI 

HIDUP SEWAJARNYA 
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Matur Nuwun 
Terima Kasih 

Thank You 


