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Untuk mu dari kami ...

Halo, teman teman kami di Bali..

Hong Kong mungkin satu juta mil jauhnya dari Anda hari ini berada, tapi para malaikat di sini 
hanya ingin yang terbaik untuk Anda. Ini adalah alasan mengapa kami mengumpulkan dana 
untuk membuat buku ini. Buku ini hanya untukmu!

Hari ini kita semua perlu  menyadari tentang HIV dan resikonya. Kami ingin Anda membaca buku 
ini dengan hati-hati dan berbagi informasi dengan orang lain.

Pendidikan adalah vaksin terbaik terhadap HIV dan AIDS. Bersama-sama kita bisa mengubah 
hidup.

“Malaikat tidak khawatir tentang Anda karena mereka percaya pada Anda!”

Angels For Orphans ( Hongkong )  |  Malaikat Untuk Anak Yatim (Hong Kong)

Hai adik-adik,
kesehatan adalah hal yang paling utama dan harus kita jaga. Salah satunya dengan menghindari 
HIV yang sudah ada disekitar kita.

Dengan membaca buku ini adik-adik dapat mengatahui apa itu HIV dan bagaimana penularannya.
Semoga buku ini dapat menambah wawasan kita tentang HIV dan bermanfaat untuk menjaga 
kesehatan kita.

Selamat membaca ...

Salam hangat,

Keluarga Besar Bali Kids

Hellooo
kids ! 
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Daftar Isi

SEBELUM 
DONOR DARAH

AKU IKUT 
TEST HIV

KALAU  KAMU?
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HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Virus ini dapat ditemukan di seluruh dunia, 
termasuk Bali. HIV dapat mengakibatkan kondisi yang disebut AIDS. AIDS dapat membuat Kamu sangat 
sakit dan banyak orang tidak bisa bertahan hidup.  

Orang kaya atau miskin atau dari negara manapun bisa tertular HIV. 

Apa HIV 
dan AIDS?

Semua ��g b��iko t�t�� HIV.

AKU VIRUS HIV, AKU BISA
 MEMBUAT MU

SANGAT KESAKITAN ... 
HA HA 

HA HA HA



6

Sistem  kekebalan  tubuhmu melawan hal-hal yang jahat yang masuk 
ke dalam tubuh seperti virus, penyakit dll. Sebagian besar kuman 
itu akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh dan dirimu akan 
kembali ke  kondisi sehat seperti semula. 

Apa itu Sistem 
Kekebalan 

Tubuh?

Tetapi HIV menghancurkan sistem 
kekebalan tubuhmu sehingga tidak 
bisa lagi melindungimu dari penyakit.
Setelah HIV menghancurkan sistem 
kekebalanmu, banyak penyakit yang 
akan menyerang tubuhmu. Hal ini 
dikenal sebagai AIDS. Manipestasi 
AIDS antara lain batuk lama lebih 
dari 2 minggu, diare lama dan 
penurunan berat badan tanpa sebab 
yang jelas.
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HIV menular melalui cairan tubuh seperti darah, air susu ibu dan air mani.

Banyak anak yang lahir dengan HIV. Ibu mereka yang membawa virus itu kemudian menularkan virus itu 
kepada anaknya. Hal ini terjadi sebagian besar melalui proses kelahiran dan menyusui.

Orang-orang yang membutuhkan transfusi darah untuk berbagai penyakit juga beresiko tertular HIV jika 
darah tersebut belum dilakukan tes HIV.

Bagaimana 
Kamu 

tertular HIV?

B�yak ��g y�g t�t�� 
HIV m�
ui hub�g� se�u� 
t�pa m�gg�ak� k�d�.

Cara lain yang bisa menularkan HIV antara 
lain berbagi jarum suntik saat menyuntikkan 
obat, tukang cukur yang menggunakan pisau 
cukur tidak steril dan berulang ulang pada 
banyak pelanggan atau tukang Tattoo yang 
menggunakan peralatan yang tidak steril dan 
dipakai berulang ulang.
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HIV m��� m�
ui ca�� tubuh sep�ti d�ah, a� 
su ibu d�  a� m�i.

aku darah
aku bisa 

terinfeksi
virus hiv

aku sperma
aku juga bisa 

terjangkit
virus hiv

AAAARRRRGHH ...
AKU KENA
VIRUS HIV,

KENAPA BISA?!



9

kita ikut
tes hiv dulu

yuk?

Jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah dan menggunakan kondom jika pasangan  atau diri 
kamu sendiri belum di test HIV. 

Bagaimana 
menghindari 

HIV?

Kami m�y��k� ag� c
� suami d� ��i 
di t� HIV seb�� m�ikah.
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Jangan berhubungan seksual dengan orang lain selain istri atau suamimu.

Jangan biarkan tukang cukur atau penata rambut untuk mencukur rambutmu dengan pisau kecuali Kamu 
membawa pisau cukur baru atau pisau cukurmu sendiri.

ouch!
jangan sentuh

luka atau 
darah!

J�g� m�y�tuh ��g y�g t�uka d� b�d�ah. 
M�t
ah b�tu� ��g dew�a atau petug� k�ehat�.

Jangan memakai tato.

Jangan berbagi pemotong kuku.

Jangan memakai atau menyuntikkan narkoba.

Jangan minum alkohol atau menggunakan narkoba, yang dapat mengarah pada seks yang tidak aman.
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virus HIV bisa 
masuk ketika  
berbagi jarum 

suntik saat 
menyuntikkan obat
atau menggunakan 

narkoba!

atau  berbagi jarum  
tattoo yang tidak 

steril ...
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Apa yang harus 
dilakukan jika 
Kamu merasa 

beresiko 
terkena HIV?

Lakukan tes HIV! Bicara ke perwakilan Bali Children Foundation (BCF) atau ke Bali Kids. Kami dapat 
mengusahakan tes gratis untukmu. Dan kerahasiaan identitasmu tetap terjamin.

Jika seandainya Kamu positif HIV ada obat yang dapat membantumu tetap sehat dan mencegah HIV 
menghancurkan sistem kekebalanmu. Obat ini tidak menyembuhkan HIV dan Kamu harus terus minum 
obat ini sampai obat HIV ditemukan, mungkin selama sisa hidupmu. 

Semakin awal Kamu mengkonsumsi obat ini semakin besar kesempatanmu untuk tetap sehat. Semakin 
telat Kamu di tes bisa berarti obat tidak akan efektif. Kuatlah! Lakukan sekarang!

bicaralah,
kami akan
membantu

...
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Menghormati orang dengan HIV

Orang dengan HIV tidak boleh dikucilkan atau dianggap buruk. HIV adalah sebuah penyakit yang bisa 
diibaratkan sama seperti Hepatitis, Diabetes, Kanker dll.  Orang dengan HIV aman untuk di ajak berteman 
atau untuk tinggal serumah denganmu. Dukunglah mereka sebagai sesama umat manusia. HIV dapat 
menyerang siapa saja termasuk kamu!

Kamu tidak dapat tertular HIV melalui :

• Berpelukan, berpegangan tangan, 

mencium pipi dll

• Menggunakan cangkir yang sama atau 

piring atau kamar mandi yang sama.

• Dari keringat seseorang atau air liur.

• Dari gigitan nyamuk.

Hal yang 
tidak benar 

tentang HIV ...
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