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ABSTRAK 

Kem enteri an Kesehatan RI mencatat total orang ter infeksi HIV dan kasus AIDS hingga 
Iuni 2010 seba nya k 21.770 orang dan menin gkat menjadi 26.483 orang pada akhir luni 20 11. 
Komisi Penanggula ngan AIDS Nasional mem proyekslkan di tahun 2014 prevalensi HIV pada 
populasi usia 15-49 tahun akan men capai 0.37% dan kasus kumu latif pada anak -anak sebanyak 
34.287 d i se luruh Indon esia. Melihat data tersebut. usaha preventif untuk mencegah epid emi 
HI V perlu diimba ngi dengan usaha kuratif bagi pasien terin fekst IIIV. Paper ini bert ujuan 
menjabarkan aplika si intcrvensi holistik yang dapat dit crap kan psikolog kepada pasien HIVdan 
AIDS. Mcnurut HIM PSI, mt ervenst adalah suatu kegiatan yang dtlakukan secara sistemat is dan 
terencana bcrdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang atau 
masyarakat yang men uju kepada perbaikan atau mencegah memb uruknya suatu keadaan. 
Sementara holisti k ada lah sesuatu yang bersifat menyeluruh, dalam hal ini ada lah paradigma 
biopsikososia l spir itual. Telab terbukt l bahwa keem pat hal te rsebut sallng mempengaruhi 
sehingga penanganan pasien HIV dan AIDS perlu mer nakai paradi gr na biopsikososial spir itual. 
Pada bidang biologi, psikolo g dapa t berperan antara lain den gan konsultas t gaya hidu p; 
kepatuhan meminum obat ; psikcedukasi tentang fase, pen ularan. dan pencegahan HIV. Secara 
psikologi, psikoJog berperan melalui men ingkat kan penerirnaan diri pasien dan ma nagemen 
stress. Di bidang sosial. peran psikolog antara lain dengan member! psikoedukasi pada keluarga 
pasien agar dapa t menjadi support system; rnernbuat kelompok dukungan sebaya: dan 
mendorong petugas kcsehatan lainn ya mcnggunakan parad igma biopsikososial sp iritual. Oleh 
karena itu. holtstlk juga dapat diarti kan pelibatan seluruh orang yang ter kait dengan pasien 
tertnfeksi HIV. Sementara secara spiritual, psikolog memfasilitasi pasien untu k menem ukan 
makna dan tujuan hidup; mend orong melakukan praktik keagamaan sepert i ber doa dan 
membaca kttab sud ; se rta mengajarkan meditasi mindfuln ess dan relaksasi yang terbukt i 
berpenga ruh dengan kekebalan tubuh. Dap at dlslmpulkan bahwa pstkolog dapat berperan 
dalam intervensi pasicn terinfeksi HIV melalui pengap likas ian paradigma biopsikososial 
spiritua l dan bekerja santa dengan pro fesi atau petugas kesehatan lainnya, serta keluarga dan 
ternan pasien te rinfeksi HIV. 
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LATAR BELAKANG 
Di Indonesia kasus lIIV (Human Immun odefi ciency Virus) ka li pertama d ila porkan 

pad a ta hun 1987 di Bali [Kom isi Penanggulangan AIDS Nastona l [K f~AN ], 2010). [umlah 

kasus IIIV dan AIDS (AcqUired Immunodeficiency Syndrome) di Ind ones ia cend erung 

mengal a mi pen ingk atan da r t tahun ke tahun. Prevalensi HIV pe nduduk berusi a 15 ·49 

tahun pada tahun 200B sebesar 0,2 2% diproyeks ika n men ingk at menjad i 0,37% pada 
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