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Logoterapi Untuk Memperbaiki 
Depresi Dan Meningkatkan 
Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS

Angka insidensi infeksi HIV/AIDS  di  

Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

meningkat .  Masalah HIV/AIDS dapat 

mengancam seluruh lapisan masyarakat dari 

berbagai kelas ekonomi, usia maupun jenis 

kelamin. Berbagai komplikasi yang menyertai 

dapat mengakibatkan penurunan kualitas 

hidup  dan juga penurunan produktivitas . 

Situasi yang dihadapi penderita HIV/AIDS 

sangat kompleks, selain harus menghadapi 

p e n y a k i t n y a  s e n d i r i ,  m e r e k a  j u g a 

menghadapi stigma dan diskriminasi , 

sehingga mengalami masalah pada fisik, 

psikis, dan sosial. 

oleh dr. I�ah Qoimatun, Sp.KJ., M.Kes

Diperlukan strategi penatalaksanaan yang 

k o m p r e h e n s i f ,  p r o f e s s i o n a l  d a n 

berkesinambungan meliputi medikamentosa, 

nutrisi, dukungan sosial maupun psikoterapi 

sehingga kualitas hidup penderita dapat 

ditingkatkan, angka kesakitan dan kematian 

dapat ditekan serendah mungkin, sehingga 

memungkinkan penderita mampu bertahan 

hidup lebih lama.

Pasien terinfeksi HIV mempunyai problem 

psikosial yang sangat berat. 

 Masalah psikosial merupakan faktor 

penting yang dapat menyebabkan buruknya 

ke p a t u h a n  p e n go b a t a n  y a n g  a k a n 

mengarah pada kegagalan pengobatan dan 

resistensi. Diidentifikasi depresi dan cemas 

merupakan gangguan jiwa terbanyak pada 

pasien HIV/AIDS. Pasien dengan depresi, 

terutama perempuan, lebih mungkin berhenti 

pengobatan dan tidak mencapai viral load 

tidak terdeteksi.

Depresi sering diabaikan atau diremehkan.   

 Depresi juga dapat disalahtafsirkan 

sebagai tanda penyakit HIV lanjutan. Para 

dokter yang mengobati pasien HIV/AIDS 

hendaknya lebih perhatian terhadap problem 

psikososial pasien dan secara teratur 

melakukan skrining untuk gangguan depresi. 

Penyembuhan ODHA tidak hanya dari segi 

fisiknya saja, namun juga penyembuhan dari 

segi psikologis. 
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Ketakutan dan ketidaktahuan terhadap 

penyakit HIV/AIDS dapat berimbas pada 

kebermaknaan hidup yang merupakan 

tujuan yang harus dicapai oleh setiap 

manusia, tidak terkecuali pada ODHA .

Kebermaknaan hidup, salah satu sisi 

psikologis yang mempengaruhi kehidupan 

ODHA. 

 Kebermaknaan hidup merupakan 

keadaan yang menunjukkan sejauh mana 

t e l a h  m e n g a l a m i  d a n  m e n g h a y a t i 

kepentingan keberadaan hidupnya menurut 

sudut pandang masing-masing individu. 

Ketidakmampuan ODHA dalam mencapai 

makna dalam hidupnya akan menimbulkan 

dampak psikologis yang negatif, yaitu sulit 

merasakan kebahagiaan, merasa hidupnya 

hampa dan kosong, depresi, bahkan menuju 

tindakan bunuh diri. 

Depresi dan bunuh diri merupakan sindrom 

psikiatrik yang sering ditemukan pada 

sebagian besar ODHA .  Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa sebagian besar 

ODHA memiliki hidup yang tidak bermakna, 

dengan depresi sebagai indikator utama 

dalam mengungkapkan ketidakbermaknaan 

hidup pada ODHA.

 Hidup tetap memiliki makna (arti) 

dalam set iap s i tuas i ,  bahkan dalam 

penderitaan dan kepedihan sekalipun. 

Terinfeksi HIV/AIDS bukanlah akhir dari 

perjalanan hidup ini. Dibutuhkan upaya-

upaya untuk menemukan dan memenuhi 

makna hidup yang akan menyebabkan 

kehidupan ini berarti dan apabila berhasil 

menemukan dan mengembangkannya akan 

merasakan kebahagiaan serta terhindar dari 

keputusasaan. 
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Logoterapi satu bentuk psikoterapi dengan 

p r i n s i p  u t a m a , m a k n a  h i d u p  d a n 

pengembangan spiritual 

    Logoterapi tepat digunakan sebagai 

psikoterapi pada depresi pasien HIV/AIDS 

yang sangat berbeda dengan  depresi pada  

pasien lain dimana pasien HIV/AIDS 

merasakan kehampaan yang mendalam dan 

merasa bahwa kematian akan segera datang 

s e h i n g g a  s a n g a t  d i p e r l u k a n  u n t u k 

meningkatkan spiritualitas mereka. Di 

Indonesia dengan spiritualitas masyarakat 

yang cukup tinggi, sebagai aplikasi Pancasila 

yaitu kehidupan berbangsa berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, dibandingkan 

psikoterapi lainnya logoterapi mudah 

diterapkan.

ODHA tanpa depresi atau depresi minimal 

menunjukkan skor kualitas hidup lebih baik 

dibanding yang lain.

Depres i  merupakan faktor  pred ik t i f 

terpenting terhadap kualitas hidup ODHA 

sebagai deteksi dan pemberian tatalaksana 

yang sesuai sebagai kontrol terhadap infeksi 

H I V  s e h i n g g a  a k a n  m e m b e r i k a n 

kesejahteraan pada ODHA. 

Tujuan  logoterapi adalah agar setiap 

pribadi:

a. Memahami adanya potensi dan sumber 

    daya rohaniah yang secara  universal ada 

    pada setiap orang terlepas dari ras,  

    keyakinan dan agama yang dianutnya.

b. Menyadari bahwa sumber-sumber dan 

    potensi itu sering ditekan, terhambat dan 

    diabaikan bahkan terlupakan.

c. Memanfaatkan daya-daya tersebut untuk 

    bangkit kembali dari penderitaan untuk 

    mampu tegak kokoh menghadapi 

    berbagai kendala, dan secara sadar  

    mengembangkan diri untuk meraih 

    kualitas hidup yang lebih bermakna 

    (Bastaman  2007). 



“Tak sedikit orang yang belum 

memahami betul penyakit HIV dan AIDS. 

Padahal, penting untuk mengetahui 

gejala dan cara penularannya untuk 

mencegah dirimu sendiri dan orang 

terdekat dari penyakit ini.” 

Human immunodeficiency virus (HIV) 

merupakan sebuah penyakit yang 

merusak sistem kekebalan tubuh 

manusia sehingga mengganggu 

kemampuan tubuh dalam melawan 

infeksi. Sementara itu, acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS) 

adalah kondisi kronis yang berpotensi 

mengancam jiwa akibat infeksi HIV yang 

tidak mendapatkan perawatan dengan 

baik. 

Umumnya, HIV ditularkan melalui kontak 

seksual maupun penggunaan narkoba 

utamanya melalui jarum suntik. Meski 

begitu, kondisi ini juga dapat menyebar 

dari ibu ke anak selama kehamilan, 

persalinan, atau menyusui. Masih 

banyak informasi-informasi keliru 

tentang HIV yang sudah menyebar di 

masyarakat hingga kini. Oleh sebab itu, 

simak informasi umum seputar HIV dan 

AIDS yang perlu kamu ketahui.

oleh Dwi Purwanti ,S.Kep, Ners

Informasi
Umum 
Seputar 
HIV/Aids
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Perbedaan HIV dan AIDS

Masih banyak orang yang menganggap 

bahwa HIV dan AIDS adalah kondisi yang 

sama. Meskipun saling berhubungan, HIV 

dan AIDS adalah kondisi berbeda. Perlu 

kamu ketahui bahwa seseorang yang 

mengidap HIV belum tentu mengidap AIDS. 

Menurut pengertiannya, AIDS merupakan 

stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada 

kondisi ini, sistem kekebalan tubuh sudah 

tidak mampu lagi melawan infeksi yang 

menyerang tubuh.

Ketika seseorang terinfeksi HIV, sistem 

kekebalan tubuhnya akan menurun dari 

waktu ke waktu apabila tidak kunjung 

diobati. Misalnya, orang tersebut menjadi 

lebih mudah sakit dan sulit untuk sembuh 

kembali. Ketika sistem kekebalan tubuh ini 

sudah rusak sepenuhnya, maka orang 

tersebut telah memasuki tahap stadium 

akhir yang disebut AIDS.

5 Faktor 
Seputar 
HIV / AIDS 
Yang Jarang 
Diketahui



Penyerahan Sertifikat

Kesembuhan Pasien TB-RO

oleh Direktur Utama RSPAW
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Jalur Penyebaran HIV

Selain perbedaan antara kedua penyakit 

tersebut, banyak mitos lain seputar 

HIV/AIDS yang banyak beredar 

bermasyarakat. Bahkan, informasi yang 

keliru ini membuat para pengidap HIV/AIDS 

sering dikucilkan di masyarakat. Misalnya, 

banyak orang yang percaya bahwa 

HIV/AIDS bisa menular melalui keringat, 

dudukan toilet, berpelukan, hingga bertukar 

alat makan. Padahal, semua anggapan ini 

kurang tepat dan penularan HIV sebenarnya 

tidak semudah itu.

Virus HIV sebenarnya tidak bisa bertahan 

lama di udara terbuka, jadi kontak langsung 

dengan pengidap adalah cara penularan 

yang paling umum terjadi. Virus ini hanya 

bisa menular melalui darah, cairan alat 

kelamin wanita, air mani, dan air susu ibu 

yang sudah terinfeksi. Di Indonesia sendiri, 

penyebaran HIV disebabkan oleh hubungan 

intim yang tidak aman dan penggunaan 

obat-obatan terlarang melalui jarum suntik.

Hingga kini memang belum ada kasus 

penularan HIV yang disebabkan oleh air 

mata atau air liur. Namun hubungan intim 

secara oral atau berciuman (dengan 

adanya luka berat pada mulut atau gusi 

berdarah) diduga dapat menyebabkan 

penularan virus HIV. Ini karena ada kontak 

dengan bagian tubuh yang terbuka 

sehingga virus HIV tertular melalui darah 

dan air mani atau cairan alat vital wanita.

Kenali Gejala HIV/AIDS

Melansir dari laman WebMD, infeksi HIV 

terjadi dalam tiga tahap. Tanpa pengobatan, 

penyakit berisiko semakin parah seiring 

waktu dan mampu melumpuhkan total 

sistem kekebalan tubuh. Gejala HIV pun bisa 

berbeda-beda pada setiap orang, 

tergantung pada stadiumnya. Berikut gejala 

HIV berdasarkan tahapannya:

1. Tahap Pertama

Sebagian besar pengidap HIV tidak langsung 

tahu atau menyadari kapan dirinya telah 

terinfeksi HIV. Namun, pengidap HIV mungkin 

mengalami gejala dalam 2-6 minggu setelah  

terpapar virus. Di tahap awal ini lah sistem 

kekebalan tubuh sedang mulai melawan 

virus sehingga disebut sebagai sindrom 

retroviral akut atau infeksi HIV primer.

Gejalanya pun mirip dengan penyakit virus 

lainnya, bahkan sering dibandingkan dengan 

penyakit flu pada umumnya. Tanda dan 

gejalanya dapat berlangsung satu atau dua 

minggu dan kemudian pergi. Tanda-tanda 

awal HIV meliputi:

 * Sakit kepala.

 * Kelelahan.

 * Otot sakit.

 * Sakit tenggorokan.

 * Pembengkakan kelenjar getah bening.

 * Ruam merah di bagian tubuh yang tidak 

   gatal.

 * Demam.

 * Munculnya bisul atau di mulut, 

   kerongkongan, anus, atau alat kelamin.

 * Sakit kepala dan gejala neurologis lainnya.

Pengujian awal penting dilakukan pada 

tahap in, sebab tingkat virus dalam darah 

dan cairan tubuh masih sangat tinggi. Selain 

itu, di tahap ini virus juga sedang sangat 

menular sehingga diagnosis perlu segera 

didapatkan sebelum ia menular ke orang 

lain. Selain itu, semakin awal terdiagnosis 

maka pengobatan bisa segera dilakukan 

sehingga mampu meningkatkan sistem 

kekebalan serta menurunkan risiko 

perkembangan AIDS.



2. Tahap Kedua

Apabila sistem kekebalan tubuh sudah kalah 

dalam pertempuran dengan HIV, gejala 

seperti flu akan hilang. Dokter menyebut ini 

periode tanpa gejala atau infeksi HIV kronis. 

Meski begitu, akan ada banyak hal yang 

terjadi di dalam tubuh.

Pada tahap ini, sel yang disebut sel T CD4 

mengoordinasikan respons sistem 

kekebalan tubuh. HIV yang tidak diobati 

akan membunuh sel CD4 dan 

menghancurkan sistem kekebalan. Tanpa 

pengobatan, jumlah sel CD4 akan turun, dan 

pengidap HIV lebih rentan terinfeksi 

penyakit lainnya.

Kebanyakan orang tidak memiliki gejala 

yang dapat dilihat atau dirasakan. 

Pengidapnya mungkin tidak menyadari 

bahwa ia terinfeksi dan dapat menularkan 

HIV kepada orang lain.

3. Tahap Ketiga

AIDS adalah stadium lanjut dari infeksi HIV. 

Kondisi ini terjadi ketika jumlah sel T CD4 

turun di bawah 200 dan sistem kekebalan 

mulai rusak parah. Hal ini membuat 

pengidap AIDS rentan mendapatkan infeksi 

oportunistik, penyakit yang lebih sering 

terjadi dan lebih buruk pada orang yang 

memiliki sistem kekebalan yang lemah. 

Beberapa di antaranya, seperti sarkoma 

Kaposi dan pneumonia. Gejala yang bisa 

dikenali meliputi:

 * Sering kelelahan.

 * Pembengkakan kelenjar getah bening 

   di leher atau selangkangan.

 * Demam yang berlangsung lebih dari 10 

   hari.

 * Keringat malam.

 * Penurunan berat badan tanpa alasan 

 * Bintik-bintik keunguan pada kulit yang  

   tidak kunjung hilang.

 * Sesak napas.

 * Diare parah yang berlangsung lama.

 * Infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau 

   vagina.

 * Memar atau berdarah tanpa penyebab.

 * Gejala neurologis seperti kehilangan 

   ingatan, kebingungan, masalah 

   keseimbangan, perubahan perilaku,  

   kejang, dan perubahan penglihatan.

Pengidap AIDS yang tidak minum obat 

umumnya mampu bertahan hidup sekitar 3 

tahun atau kurang jika terkena infeksi lain. 

Meski begitu, infeksi HIV masih dapat diobati 

pada tahap ini.

Apakah HIV/AIDS Bisa Diobati?

Hingga saat ini belum ada pengobatan 

untuk menyembuhkan HIV/AIDS. Namun, 

tersedia terapi antiretroviral (ART) untuk 

AIDS  yang mampu memperpanjang usia 

pengidapnya. Cara yang paling sederhana 

untuk dilakukan agar tidak terkena AIDS 

adalah melindungi diri dari infeksi HIV. Oleh 

karena itu hindari seks bebas dan 

menggunakan jarum suntik bergantian.

ART biasanya merupakan kombinasi dari 

dua atau lebih obat dari beberapa kelas 

obat yang berbeda. Pendekatan ini memiliki 

peluang terbaik untuk menurunkan jumlah 

HIV dalam darah. Ada banyak pilihan ART 

yang menggabungkan beberapa obat HIV 

menjadi satu pil yang diminum sekali sehari.

Jika kamu mengalami tanda-tanda HIV 

namun masih ragu, jangan tunda untuk 

memeriksakannya ke dokter. Sebab, 

semakin cepat pengobatan dilakukan, risiko 

komplikasi AIDS dapat diminimalisir.karena 

HIV hanya dapat di lihat dan dipastikan 

melalui tes darah. 
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HIV 
(Human Immunodefiency Virus) 

HIV (Human Immunodefiency Virus) 

adalah virus yang menyerang sistem 

kekebalan tubuh yang dapat 

melemahkan kemampuan tubuh 

melawan infeksi dan penyakit.

HIV merupakan virus yang tergolong 

sangat mematikan. Kematian yang 

disebabkan oleh virus HIV pada 

umumnya membutuhkan jangka waktu 

sedikit  panjang dari mulai terserang 

virus  sampai terkena AIDS.  Tekanan  

social akan membuat penderita  virus 

HIV memiliki kehidupan yang kurang  

baik karena merasa terdiskriminasi.

oleh Sri Lestari, Amd.AK

Cara penularan infeksi HIV :

1. Sering berganti pasangan.

2. Melakukan hubungan seksual yang 

    beresiko baik homoseksual dan 

    heteroseksual.

3. Penggunaan jarum suntik secara 

    bergantian.

4. Penularan ibu hamil yang terinfeksi ke 

    pada janin melalui plasenta, 

    persalinan normal dan menyusui.

Gejala : 

Sariawan atau infeksi jamur di 

tenggorakan mulut dan vagina Diare 

kronis lebih dari sebulan Penurunan 

berat badan.  



| PENUNJANG

Pengobatan : 

Penderita yang telah terdiagnosa hiv 

harus segera mendapatkan pengobatan 

berupa ARV  ( Anti Retroviral) yang 

bekerja untuk memperlambat 

perkembangan virus ini.

Pengobatan bisa membuat orang yang 

terinfeksi HIV utk hidup lebih lama 

sehingga bisa menjalani hidup dengan 

lebih normal.

Cara Pencegahan Virus HIV :

1.  Setia pada pasangan 

2. Menghindari  penggunaan jarum 

    suntik bergantian.

3. Tidak melakukan hubungan seks 

    sebelum menikah.

4. Mendapatkan informasi yang  benar 

    terkait HIV, cara penularan, 

    pencegahan, dan pengobatannya. 

|
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Saat perayaan hari keagamaan biasanya 

banyak makanan menggugah selera yang 

disajikan.  Tak terkecuali dengan perayaan Idul 

Adha yang identik disebut  Lebaran Haji.  Pada 

saat Idul Adha, umat Islam yang mampu wajib 

menyembelih hewan kurban seperti kambing, 

sapi, domba yang nantinya akan dibagikan 

kepada seluruh masyarakat yang kurang 

mampu.  

Saat Idul Adha, banyak masyarakat yang 

mengonsumsi makanan olahan serba daging 

secara berlebih. Hal ini sangat berbahaya dan 

dapat meningkatkan kadar kolesterol pada 

seseorang. Melihat kondisi demikian, maka tips 

sehat bebas kolesterol saat santap hidangan Idul 

Adha menjadi penting untuk diketahui oleh 

seluruh masyarakat,

Berikut ini adalah 4 Tips sehat bebas kolesterol 

saat santap hidangan idul adha, yang wajib 

untuk kamu ketahui, diantaranya adalah:

1. Menerapkan pola makan makan sehat gizi 

   seimbang, yaitu dengan membatasi 

   konsumsi makanan yang mengandung 

   kolesterol dan memperbanyak makan 

   sayur dan buah-buahan

2. Berolahraga secara teratur dengan 

   melakukan aktivitas fisik minimal 30-60 

   menit di tengah rutinitas saat berhari raya

3. Mencegah lonjakan berat badan dengan 

   makan dengan porsi yang tidak 

   berlebihan

4. Menghentikan kebiasaan merokok

Kebahagiaan dalam menyambut Hari Raya Idul 

Adha bukan menjadi alasan bagi kita untuk 

meninggalkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS). Penerapan PHBS yang baik  menjadi 

salah satu langkah agar kita dapat terhindar dari 

berbagai macam penyakit tidak menular yang 

bahaya bagi tubuh.

Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas 

kesehatan terdekat apabila mengalami gejala 

kolesterol tinggi seperti mudah mengantuk, 

pegal pada tengkuk atau pundak, hingga nyeri 

dada agar segera mendapatkan penanganan 

dari petugas kesehatan secara cepat dan tepat.
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SPESIALIS MATA

LAYANAN KONSULTASI GIZI

LAYANAN VOLUNTARY COUNSELLING AND TESTING (VCT)

(KONSELING DAN TEST HIV)

LAYANAN CST 

(PENANGANAN BAGI PASIEN DENGAN KONDISI HIV)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- BEDAH UMUM

- BEDAH TORAKS

- BEDAH ORTHOPEDI

- BEDAH DIGESTIF

- BEDAH ONKOLOGI

LAYANAN MEDICAL CHECK UP

Kami menyediakan berbagai jenis paket pemeriksaan 
kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Paket Pribadi (Silver)

Paket Pribadi (Gold)

Paket Pribadi (Platinum)

Paket Paru Sehat

Paket Pelajar / Mahasiswa

Paket Karyawan (Basic)

Paket Karyawan (Advance)

Paket Karyawan Hotel

Paket Pranikah (Pria/Wanita)

Paket Haji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0857 4005 8522
Customer Service

0821 3778 3513
(0298) 313514

hotline igd

RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA 

Telp. (0298) 326130  |  Fax. (0298) 322703 

@rspaw_salatiga
rspariowirawan@gmail.com

humas@rspaw.or.id
@rspawsalatiga

RS Paru dr. Ario Wirawan www.rspaw.or.id rspaw salatiga

RSPAW
TIDAK HANYA 
MELAYANI
PENYAKIT PARU 
SAJA
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