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ABSTRAK
Latar belakang: HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah retrovirus yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh. HIV 
menular melalui hubungan seks oral, atau melalui anus. Penggunaan pelindung fisik seperti kondom dianjurkan untuk mengurangi 
penularan HIV melalui seks. Tujuan: Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengupayakan penggunaan kondom pada setiap 
kegiatan seks berisiko. Telaah kepustakaan: HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah sebuah retrovirus yang menginfeksi 
sel sistem kekebalan tubuh manusia, terutama CD4+ T cell dan makrofag. Salah satu kegiatan penanggulangan HIV adalah 
mengupayakan peningkatan penggunaan kondom pada setiap kegiatan seks berisiko. Berdasar bahan dasar pembuatan kondom, 
dikenal antara lain: latex, polyuretan dan lambskin. Tingkat efektivitas kondom secara teoritis mencapai angka 98%, tetapi karena 
faktor kesalahan pemakai, efektivitasnya hanya 90–95%. Kesimpulan: Semakin tinggi penggunaan kondom pada aktivitas seks 
risiko tinggi semakin besar efeknya dalam mencegah penularan HIV. Penggunaan kondom yang benar dan bahan kondom yang 
berkualitas mengurangi risiko kegagalan penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV.

Kata kunci: kondom, transmisi HIV, efektivitas

ABSTRACT
Background: HIV is a retroviral which infected body immunity cells. HIV transmitted by oral or anal sex. The use of physical 
barrier such as condom is suggested to decrease HIV transmission through sex. Purpose: The goal of this paper is to promote 
condom usage for every risky sexual activities. Review: HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a retroviral which infect 
human immunity cells, espescially CD4+ T cell and macrofage. One of HIV management is to promote condom usage for every 
risky sexual activities. Based on condom basic material, such as: latex, polyuretan dan lambskin. Effectivity level of condom 
theoritically reach 98 & but because of user error, the effectivity is only 90–95%. Conclusion: Higher condom usage in high 
risk sexual activity cause higher effect to prevent HIV transmission. Correct condom use and high quality condom material will 
decrease condom usage failures to prevent HIV transmission.
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PENDAHULUAN

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah 
sebuah retrovirus yang menginfeksi sel sistem 
kekebalan tubuh manusia. HIV menular melalui 
hubungan kelamin dan hubungan seks oral, atau 
melalui anus, transfusi darah, penggunaan bersama 
jarum terkontaminasi melalui injeksi obat dalam 
perawatan kesehatan, antara ibu dan bayinya selama 
masa hamil, kelahiran dan masa menyusui. Penggunaan 
pelindung fisik seperti kondom dianjurkan untuk 
mengurangi penularan HIV melalui seks. Tujuan 
penulisan makalah ini adalah untuk mengupayakan 
peningkatan penggunaan kondom pada setiap 
kegiatan seks berisiko. Pengalaman di banyak negara 

menunjukkan dengan semakin tinggi penggunaan 
kondom pada kegiatan seks berisiko mampu mencegah 
penularan HIV, terlihat dengan semakin rendah kasus 
penularan infeksi yang ditularkan secara seksual, 
termasuk HIV.

TELAAH KEPUSTAKAAN

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah 
sebuah retrovirus yang menginfeksi sel sistem 
kekebalan tubuh manusia, terutama CD4+ T cell 
dan makrofag, komponen vital dari sistem kekebalan 
tubuh “tuan rumah” dan menghancurkan atau merusak 
fungsi mereka.1 Istilah HIV telah digunakan sejak 1983 
sebagai nama untuk retrovirus yang diusulkan pertama 
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kali sebagai penyebab AIDS oleh Luc Montagnier 
dari Perancis, yang awalnya menamakannya LAV 
(Lymphadenopathy-Associated Virus). Barre-Sinoussi  
dan Robert Gallo dari Amerika Serikat awalnya 
menamakannya HTLV-III (Human T lymphotropic 
virus type III).2,3 Human Immunodeficiency Virus adalah 
famili Lentivirus dari genus retrovirus. HIV dibedakan 
atas HIV-1 dan HIV-2. Penggunaan pelindung fisik 
seperti kondom latex dianjurkan untuk mengurangi 
penularan HIV melalui seks.4 Secara etimologi kata 
“kondom” diakui berasal dari bahasa latin condon 
yang berarti wadah. Seorang penulis menyebut condom 
berasal dari bahasa latin condomina yang berarti 
rumah. Kondom juga diduga berasal dari bahasa 
Italia guantone, dari kata guanto yang berarti sarung.5 
Pola epidemi HIV di negara-negara Asia memiliki 
kemiripan. Epidemi tersebut dapat terjadi pada: 
pengguna NAPZA suntik, lelaki suka seks lelaki, 
penjaja seks dan pelanggannya, pasangan tetap (istri 
atau suami) anggota kelompok berisiko tersebut.4 
Berdasarkan hasil survei perilaku pada berbagai 
kelompok rawan tertular HIV di berbagai kota di 
Indonesia, menunjukkan adanya perilaku berisiko 
pada kelompok-kelompok tersebut.

Gambar 1. Potensial perluasan jalur penularan 
HIV di Indonesia, dari satu kelompok 
ke kelompok berisiko lainnya melalui 
kegiatan seks tanpa kondom pada lintas 
kelompok tersebut. 

 (Dikutip sesuai aslinya dari kepustakaan no. 4)

Salah satu kegiatan penanggulangan HIV adalah 
mengupayakan peningkatan penggunaan kondom 
pada setiap kegiatan seks berisiko. Pengalaman di 
banyak negara menunjukkan dengan semakin tinggi 
penggunaan kondom pada kegiatan seks berisiko 
mampu mencegah penularan HIV, terlihat dengan 
semakin rendah kasus penularan infeksi yang 
ditularkan secara seksual, termasuk HIV.4

Pengalaman negara Thailand (dan juga Kambodia) 
menunjukkan bahwa keberhasilan program kondom 
100% perlu dilakukan dengan dukungan semua 

pihak. Program kampanye kondom juga tidak boleh 
terhenti. Jika peningkatan penggunaan kondom tidak 
dapat dipertahankan, maka akan terjadi kembali 
peningkatan laju penularan HIV.4 Sebagian besar 
kondom mempunyai kantong kecil diujungnya, 
sebagai tempat penampung ejakulat (sperma) pria. 
Kondom juga tersedia dalam berbagai ukuran. 
Sebagian besar kondom terbuat dari latex, tetapi 
kondom dari polyuretan dan lambskin juga tersedia 
secara luas.5 Berdasar bahan dasar pembuatan 
kondom, dikenal antara lain: latex. Kondom latex 
merupakan kondom yang paling banyak beredar 
di penjuru dunia, terdapat ribuan jenis, bervariasi 
ukuran, ketebalan dan bentuk yang bervariasi. Jenis 
kondom yang populer adalah jenis kondom yang 
bergerigi. Juga terdapat kondom yang mengandung 
bahan lubrikan seperti benzocaine, memberi sensasi 
yang lebih pada pria sehingga memperpanjang 
aktivitas seksual pria sebelum mencapai klimaks. 
Beberapa pembuatan kondom latex dilubrikasi 
dengan sedikit bahan nonoxynol-9, suatu bahan 
spermisidal. Selama ini dipercaya bahwa nonoxynol-9 
mampu mencegah infeksi saluran kencing (termasuk 
HIV) tapi penelitian terakhir justru menunjukkan 
nonoxynol-9 meningkatkan risiko penularan HIV.5,6 
Kondom polyuretan lebih tipis daripada kondom latex, 
ketebalannya 0,02 mm. Polyuretan juga merupakan 
bahan dasar pembuatan kondom wanita. Polyuretan 
lebih baik daripada kondom latex dengan beberapa 
alasan: merupakan penghantar panas yang lebih baik 
daripada latex, sehingga tidak sensitif terhadap suhu 
dan sinar UV, dapat digunakan bersama lubrikan yang 
berbahan dasar minyak, kurang bersifat alergen, tidak 
berbau.5 Pada beberapa percobaan terbukti polyuretan 
sama efektifnya dengan kondom latex, tetapi kondom 

Gambar 2. Semakin tinggi pemakaian kondom pada 
seks komersial, semakin rendah kejadian 
kasus infeksi menular seksual. 

 (Dikutip sesuai aslinya dari kepustakaan no. 4)
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polyuretan lebih mudah terlepas atau robek daripada 
latex dan lebih mahal.5 Lambskin, merupakan kondom 
yang berbahan dasar paling tua, disebut “lambskin” 
(dibuat dari usus domba). Mempunyai kemampuan 
yang lebih besar untuk menyalurkan panas tubuh dan 
sensasi raba dibanding kondom sintetis, dan kurang 
bersifat alergenik dibanding latex, tetapi berisiko 
meningkatkan penyakit menular seksual (STD). 
Oleh karena proses pembuatannya.5,6 Berdasar jenis 
pengguna kondom dibedakan menjadi:5 kondom 
untuk lelaki, yang telah luas dipasarkan, kondom 
untuk wanita dan kondom bagi pasangan lelaki yang 
enggan menggunakan kondom. Kondom untuk lelaki 
digunakan dengan cara dipasang pada batang penis, 
apabila penis tegang sebelum melakukan hubungan 
seks. Kondom untuk lelaki terdapat dalam berbagai 
jenis dan bentuk. Dua jenis utama adalah: kondom 
yang diperbuat dari getah karet dan kondom yang 
dibuat dari usus hewan.5 Kondom yang dibuat dari 
getah karet adalah lebih baik oleh karena lebih tipis, 
mampu mencegah penyebaran penyakit kelamin, 
dan lebih murah. Kondom dari getah karet juga 
mampu mencegah penyebaran penyakit kelamin 
seperti HIV/AIDS, sekiranya digunakan dengan 
betul dan kontinyu. Selain itu kondom untuk lelaki 
terdapat dalam berbagai jenis dan bentuk, termasuk 
yang bercahaya dalam gelap, berbonggol dan lain 
sebagainya.5 Kondom yang dibuat dari usus hewan 
hanya mampu menghalangi sperma, tetapi tidak 
mampu menghalangi virus penyebab penyakit 
kelamin. Ini disebabkan virus lebih kecil daripada 
pori-pori yang terdapat pada membran usus.

Kondom untuk wanita berfungsi hampir sama 
dengan kondom untuk lelaki kecuali ukurannya yang 
lebih besar. Dalam penggunaannya penting untuk 
memastikan tidak terdapat gelembung udara yang 

terperangkap apabila kondom dipasang. Kondom 
untuk wanita perlu dipasang pada liang vagina sebelum 
melakukan persetubuhan dan perlu dibuang dengan 
segera setelah hubungan kelamin untuk memastikan 
tidak ada sperma yang tumpah ke dalam vagina. 
Kondom wanita juga tidak boleh digunakan lebih 
dari sekali. Kondom baru perlu digunakan setiap kali 
melakukan hubungan seksual.5 Ketika melakukan 
hubungan seksual, penting bagi pasangan lelaki 
memastikan penis tidak berada di luar kondom. 
Penggunaan kondom wanita juga bisa mempunyai 
bahan pembunuh sperma “spermisida”. Penggunaan 
kondom lelaki dan wanita secara bersamaan tidak 
dianjurkan. Ini disebabkan gesekan antara kedua 
selaput getah akan menyebabkan kerusakan atau 
kebocoran kondom.5 Tingkat efektivitas kondom 
secara teoritis mencapai angka 98%, tetapi karena 
faktor kesalahan pemakai, efektivitasnya hanya 90–
95%. Dengan penggunaan bersama bahan spermisidal 
atau jelly efektivitasnya 95–97%. Kondom terbukti 
efektif mencegah infeksi HIV, hal ini dibuktikan pada 
suatu penelitian di Eropa pada 123 pasangan yang 
salah satunya menderita HIV dan pasangannya tidak 
menderita HIV. Mereka secara rutin menggunakan 
kondom, tak satu pun dari pasangan seksual terinfeksi 
HIV. Sebaliknya pada 122 pasangan yang tidak rutin 
menggunakan kondom, terdapat 12 orang dari pasangan 
seksualnya terinfeksi HIV.5,7,8,9 Penggunaan kondom 
secara benar dan konsisten mampu menurunkan risiko 
penyakit menular seksual (STD) dan memberi proteksi 
yang maksimal. Konsisten berarti menggunakan 
kondom mulai dari awal sampai akhir setiap kali 
berhubungan seksual. Penggunaan kondom yang benar 
antara lain: menggunakan kondom baru setiap kali 
berhubungan hubungan seksual. Gunakan kondom 
sesegera mungkin saat ereksi dan sebelum kontak 
seksual. Pegang ujung kondom dan masukkan pada 
penis yang ereksi, biarkan ruang di ujung kondom, 
pastikan tidak ada udara yang terperangkap di ujung 
kondom, dan pastikan penggunaan lubrikan yang 
tepat. Cabut dari pasangan segera setelah ejakulasi, 
pegang kondom secara kuat agar tidak terlepas.7

PEMBAHASAN

Kondom telah direkomendasikan secara luas 
untuk mencegah penyakit menular seksual (STD) dan 
terbukti efektif menurunkan tingkat infeksi baik pada 
pria maupun wanita. Walaupun tidak sepenuhnya, 
kondom efektif menurunkan penularan HIV, herpes 
genitalis, genital warts, syphilis, gonorrhoeae, chlamydia 
dan infeksi lainnya. Sesuai dengan laporan kasus 

Gambar 3. Kondom pria dengan berbagai pilihan 
warna

 (Dikutip sesuai aslinya dari kepustakaan no. 13)
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pada tahun 2000 dari National Institute of Health, 
penggunaan kondom secara benar dan konsisten 
menurunkan penularan HIV sampai 85%. Pada 
laporan yang sama ditemukan bahwa penggunaan 
kondom menurunkan risiko infeksi gonorrhoeae pada 
pria.5,10 Laporan kasus tahun 2006, penggunaan 
kondom menurunkan penularan human papilloma 
virus sampai 70%.5,10 Kondom yang ada sekarang ini 
sangat bervariasi baik dalam segi bentuk maupun rasa. 
Dalam hal bentuk, kondom bisa berupa kondom biasa, 
bergerigi, bersungut, berambut, baggy dan sebagainya. 
Sedangkan dalam hal rasa, kondom dapat memiliki 
rasa buah-buahan, mint, dan lain-lain. Semua ini tidak 
lain untuk memberikan variasi alternatif bagi pasangan 
pasutri agar tidak bosan.6,11 Penggunaan kondom 
lelaki meliputi langkah-langkah berikut ini: membuka 
bungkus kondom. Sobek pada bagian pinggir saja. Bila 
sobek, buang dan beli lagi yang baru, jangan pegang 
dengan kuku jari yang tajam, memakaikan kondom 
dengan cara menggulung lipatannya, bukan dengan 
cara dipanjangkan dulu baru dipakaikan, pakai pada 
batang penis yang tegang dengan segera, tinggalkan 
sedikit ruang pada ujung kondom untuk menyimpan 
air mani (sperma) kebanyakan kondom mempunyai 
penonjolan pada ujungnya. Pencet ketika memakai 
untuk mengeluarkan gelembung udara yang dapat 
menyebabkan kondom robek.11 Untuk hubungan 
seks anogenital, terdapat kondom yang lebih tebal 
dan tahan lama yang dibuat secara khusus. Batang 
penis perlu segera dikeluarkan setelah ejakulasi; 
walaupun masih tegang, meninggalkannya dapat 
berisiko. Kondom hanya dipakai untuk satu kali saja. 
Ikat kondom agar sperma tidak tumpah kemana-
mana. Jangan membeli kondom yang bajakan atau 
tiruan, karena bisa saja kualitasnya tidak baik yang 
nantinya bisa merugikan. Beberapa orang dapat alergi 
terhadap bahan latex, demikian juga dapat terjadi 
pada pasangan seksualnya. Beberapa kemungkinan 
efek samping penggunaan kondom antara lain: reaksi 
alergi terhadap latex antara lain kemerahan, biduran, 
bengkak, kontriksi bronchus, dan penurunan tekanan 
darah.5,11,12 Alasan utama bahwa kondom kadang-
kadang gagal untuk mencegah penularan infeksi HIV/
AIDS adalah penggunaan yang tidak benar dan tidak 
konsisten, bukan karena faktor kondom itu sendiri. 
Penggunaan lubrikan berbasis minyak dapat merusak 
latex, menyebabkan kondom robek. Kondom dapat 
juga rusak oleh karena paparan panas, matahari atau 
batas pemakaian (kadaluwarsa), atau juga bisa rusak 
oleh karena gigitan atau sentuhan kuku jari tangan.8,14 
Secara umum kegagalan pengunaan kondom oleh 

karena 2 faktor yaitu: faktor kondom (pembuatan 
yang tidak standar, penyimpanan yang salah dan 
ukuran yang tidak tepat dan faktor pengguna (cara 
memegang yang tidak tepat, tekanan yang berlebihan 
saat intercourse).7,11 

Dari makalah ini dapat disimpulkan, semakin 
tinggi penggunaan kondom pada aktivitas seks risiko 
tinggi, semakin besar efeknya dalam mencegah 
penularan HIV. Penggunaan kondom yang benar dan 
bahan kondom yang berkualitas mengurangi risiko 
kegagalan penggunaan kondom untuk mencegah 
penularan HIV.
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