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INDONESIA sedang mengalami potensi pergeseran epidemi, awalnya didominasi oleh 
penularan melalui jarum suntik pada kelompok pengguna narkoba suntik (penasun), 
kemudian penularan seksual pada populasi wanita penjaja seks (WPS); kini didominasi 
oleh penularan seksual pada WPS dan laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) termasuk 
waria, yang mencapai 90% dari proyeksi infeksi baru HIV-AIDS 70,000 – 80,000/tahun 
sepanjang 2014-2019. Sebuah model intervensi spesifik pencegahan penularan seksual 
kepada populasi kunci, yakni program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS), 
telah dikembangkan sejak tahun 2010 sebagai respons terhadap perkembangan 
epidemi HIV di Indonesia. Sayangnya program tersebut lebih banyak mengandalkan 
dukungan finansial mitra internasional.

Penelitian hasil kerjasama PKMK FK UGM dengan Department of Foreign Affairs 
(DFAT) ini menghasilkan usulan model layanan yang terintegrasi agar PMTS dapat terus 
berlangsung di tingkat pelayanan kesehatan dasar (primary health care, PHC), serta 
model kebijakan operasional yang mendukung terlaksananya integrasi. Penelitian 
ini memilih layanan primer sebagai fokus pelayanan PMTS karena posisi, peran, dan 
kontribusinya dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia telah teruji. 

Metode yang digunakan merupakan kombinasi berbagai pendekatan. Utamanya 
adalah desk review, yang disusun menjadi kertas kerja model pelayanan PMTS, dan 

RINGKASAN EKSEKUTIF



vi   |   MODEL PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL DI TINGKAT PELAYANAN PRIMER PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA

kuesioner yang digunakan untuk survei Delphi. Usulan model yang ditampilkan dalam 
laporan ini telah mendapatkan dukungan/konsensus dari responden survei Delphi 
yang terdiri dari para pakar dan praktisi penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. 

Secara ringkas, hasil desk review terhadap berbagai dokumen ilmiah dan 
kebijakan terkait penanggulangan HIV-AIDS di tingkat nasional maupun internasional 
mendukung strategi pencegahan yang komprehensif, meliputi pencegahan dengan 
pendekatan biomedik seperti penyediaan kondom, sirkumsisi, testing, dan konseling 
HIV, yang dilanjutkan dengan pengobatan antiretroviral (ARV) jika positif, penanganan 
infeksi menular seksual (IMS), dan pencegahan berbasis ARV lainnya. Selain itu, 
pencegahan dengan pendekatan perilaku juga penting dilakukan melalui berbagai 
upaya promosi kesehatan, baik individual maupun masyarakat. Di sisi lain, diperlukan 
dukungan struktural berupa reformasi kebijakan dan peraturan yang menghambat 
pelayanan, serta gerakan pemberdayaan baik berbasis gender, ekonomi, dan 
pendidikan masyarakat. Disadari bahwa di tingkat layanan primer, pendekatan 
struktural lebih bergantung pada upaya lintas sektor instansi atau organisasi terkait 
lainnya.

Jika dilihat dari berbagai dokumen kebijakan program penanggulangan dari 
tingkat internasional maupun nasional, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh 
komponen layanan di atas dimaksudkan untuk dapat dilakukan di tingkat primer, yaitu 
puskesmas dan jejaringnya, kecuali, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, 
khusus untuk dukungan struktural diperlukan peran lebih aktif lintas sektor. Secara 
praktis, model pelayanan yang ada saat ini juga telah menunjukkan peran puskesmas 
yang penting dan bermakna dalam pelayanan PMTS kepada kelompok berisiko tinggi, 
meski kemudian masih dominan didorong oleh kebijakan global dalam bentuk 
dukungan finansial donor internasional. Peran penting puskesmas terutama dalam 
pendistribusian kondom pada populasi berisiko tinggi, promosi kesehatan terarah 
kepada kelompok populasi berisiko tinggi, serta pelayanan antiretroviral therapy (ART) 
masih harus ditingkatkan. Sementara peran lainnya, kendati sudah berjalan, namun 
masih memerlukan penguatan kapasitas dalam distribusi kondom dalam gedung, 
penatalaksanaan IMS, dan juga konseling dan testing sukarela (KTS/VCT).

Selanjutnya dari kedua tahapan survei Delphi dan diskusi pasca Delphi yang 
dilakukan pada praktisi dan pakar terkait PMTS terhadap pendefinisian PMTS, dapat 
disimpulkan bahwa dalam model PMTS yang dikembangkan harus memperhatikan 
pendefinisian program yang komprehensif, melibatkan seluruh kelompok populasi 
berisiko tinggi di luar WPS dan pelanggannya, yaitu LSL dan waria. Lebih lanjut 
kegiatan PMTS harus disusun dengan memperhatikan perbedaan kondisi epidemi, 
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kemampuan pemberi layanan, dan setting daerah kelompok berisiko. Dalam jangka 
pendek, peran donor internasional dalam pendanaan kegiatan PMTS, terutama 
pengadaan kondom, distribusi kondom, kegiatan penjangkauan dan edukasi kelompok 
berisiko tinggi masih cukup besar. Pengintegrasian harus dilakukan bertahap dengan 
melihat kemampuan finansial dan komitmen penyelenggara layanan. Selanjutnya, 
dari hasil survei dan diskusi pasca Delphi juga dapat disimpulkan, terdapat 11 
isu spesifik terkait pelaksanaan kegiatan atau komponen PMTS yang dijadikan 
pertimbangan dalam penentuan model, terutama dalam tingkatan integrasi layanan 
yang terjadi saat ini, dan bagaimana harapan tingkat integrasi layanan di masa depan, 
meliputi: pengadaan kondom, distribusi kondom, diagnosis dan pengobatan IMS pada 
pelayanan perorangan, skrining dan pengobatan presumtif berkala (PPB) pada penjaja 
seks, sirkumsisi lelaki dewasa sebagai layanan kesehatan perorangan dan masyarakat, 
kegiatan tes HIV di dalam gedung puskesmas, baik melalui klinik KTS maupun 
provider-initiated counseling and testing (PITC) serta mobile KTS sebagai perwujudan 
upaya kesehatan masyarakat (UKM) menyasar kelompok risiko tinggi, layanan ART, 
promosi kesehatan reproduksi dan HIV-AIDS pada masyarakat umum, dan, terakhir, 
promosi kesehatan terkait HIV-AIDS pada kelompok berisiko tinggi sebagai UKM. 

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan desk review dan juga survei Delphi serta 
diskusi pasca Delphi dapat diusulkan tingkatan integrasi layanan, sebagai berikut: (1) 
layanan terintegrasi yang sebagian dilakukan pihak lain di dalam koordinasi penuh 
puskesmas, dengan menyediakan sebagian sarana/prasarana adalah distribusi 
kondom dan layanan promosi kesehatan pada kelompok risiko tinggi; (2) layanan 
terintegrasi yang sebagian dilakukan puskesmas bersama pihak lain, dengan 
pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, adalah penyediaan kondom; (3) layanan 
terintegrasi yang sudah menjadi layanan rutin puskesmas, dengan bantuan SDM dan 
pendanaan dari pihak lain di luar mekanisme pendanaan regulernya, adalah mobile 
KTS dan layanan ART; dan (4) layanan terintegrasi penuh yang merupakan layanan 
rutin puskesmas dengan perencanaan, pendanaan, dan layanan yang terintegrasi 
penuh dengan mekanisme yang ada di dalamnya, adalah diagnosis dan pengobatan 
IMS dalam upaya kesehatan perorangan (UPK), penapisan dan pengobatan IMS 
pada WPS sebagai UKM, sirkumsisi lelaki dewasa dalam UKP serta terakhir, layanan 
promosi kesehatan pada masyarakat umum.
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PENGANTAR

INTEGRASI layanan HIV dan AIDS dengan layanan kesehatan lain telah menjadi perhatian dari 
pelaksana program, lembaga donor maupun peneliti sebagai konsep dan strategi yang tepat 
untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kepuasan pemanfaat program dan keberlanjutan 
layanan. Namun secara operasional konsep ini tidak mudah direalisasikan karena pada 
integrasi menyangkut negosiasi kepentingan yang dimiliki oleh berbagai pihak. Program 
Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) merupakan salah satu contoh program 
yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap 
pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual. Namun dalam pelaksanaannya PMTS 
masih menghadapi tantangan baik untuk membangun lingkungan yang kondusif, memastikan 
pasokan kondom, mendorong perubahan perilaku maupun melakukan pemeriksaan dan 
pengobatan IMS dan HIV. Oleh karena itu, kinerja PMTS dalam penanggulangan HIV dan AIDS 
di Indonesia perlu dikaji secara terus menerus agar mampu mencapai kinerja yang semakin 
optimal.

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyambut gembira keluarnya hasil 
penelitian tentang permodelam program PMTS pada tingkat layanan primer dan jejaringnya. 
Fokus integrasi pada layanan primer ini merupakan hal yang strategis karena dalam sejarahnya 
peran layanan primer di Indonesia telah berjalan dengan baik dalam melibatkan masyarakat 
dan sektor non-kesehatan dan juga berhasil memicu munculnya praktek-praktek yang baik 
dalam membangun kerjasama lintas sektor dan integrasi layanan. Satu catatan penting adalah 
bahwa model yang direkomendasikan ini telah memperhitungkan prinsip desentralisasi 
urusan kesehatan dan kapasitas daerah dalam menyediakan pelayanan dasar. Orientasi pada 
karakteristik daerah menjadikan model ini bersifat dinamis di mana integrasi PMTS akan 
bervariasi di tingkat daerah karena ditentukan kebutuhan pengguna layanan, kemampuan 
organisasi pemberi layanan, situasi epidemi dan fungsi-fungsi sistem kesehatan yang berlaku 
di sebuah daerah.

Permodelan ini menggarisbawahi bahwa integrasi bukanlah tujuan layanan tetapi sebagai 
cara untuk menghasilkan layanan yang dapat diakses, berkeadilan dan juga memenuhi 
kebutuhan dasar semua pihak dan tentunya berkelanjutan. Dengan pengertian integrasi yang 
demikian maka secara strategis upaya untuk memperkuat PMTS di tingkat layanan primer 
dapat berkontribusi besar pada upaya penanggulangan epidemi HIV baik dari sisi efektivitas, 
efisiensi maupun keberlanjutannya. Di tingkat daerah, hasil penelitian ini diharapkan bisa 
memberikan arahan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan PMTS. 
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SUDAH menjadi tujuan bersama untuk mengakhiri epidemi HIV di dunia dengan 
memperkuat kemampuan sistem kesehatan di tiap negara, termasuk Indonesia, 
dalam fungsinya untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program 
penanggulangan HIV-AIDS (Yu et al., 2008; WHO, 2007; UNAIDS, 2015). Belakangan 
upaya penguatan sistem kesehatan nasional untuk penanggulangan HIV-AIDS 
semakin kencang disuarakan, terutama akibat mulai berkurangnya bantuan finansial 
mitra pembangunan internasional (International Development Partner–IDP) dalam 
pelaksanaan intervensi kesehatan spesifik HIV-AIDS. Akibatnya, untuk menjamin 
keberlanjutan program dan layanan, integrasi intervensi spesifik HIV-AIDS ke dalam 
pelayanan kesehatan mainstream menjadi sebuah kebutuhan (UNAIDS, 2015).

Latar Belakang dan Rasional

Keberlanjutan program pencegahan melalui transmisi seksual adalah kunci keberhasilan 
memerangi epidemi HIV di Indonesia

Epidemi HIV yang berlangsung lebih dua dekade di Indonesia menunjukkan 
pergeseran yang berarti; setelah berkembang pesat di kalangan pengguna napza 
suntik (penasun), ini kemudian meledak di kelompok wanita penjaja seks (WPS) yang 
dikhawatirkan berperan sebagai jembatan epidemi ke populasi yang lebih umum 
(Riono and Jazant, 2004; NAC of Indonesia, 2012). Belum reda kekhawatiran kita akan 

PENDAHULUAN
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potensi pergeseran epidemi yang didorong oleh penularan pada kelompok WPS, 
berbagai data surveilans dan juga pemodelan matematika menunjukkan peningkatan 
yang bermakna kejadian infeksi HIV pada kelompok laki-laki seks dengan laki-laki 
[LSL] (MOH of Indonesia, 2008; MOH of Indonesia, 2013). Jika dilihat dari akumulasi 
jumlah penderita HIV-AIDS dan faktor risikonya yang didominasi oleh kelompok WPS 
dan LSL termasuk waria, maka jelas terlihat bahwa upaya penanggulangan epidemi 
HIV pada kelompok ini adalah kunci keberhasilan menanggulangi epidemi HIV di 
Indonesia.

Selama ini, penanggulangan HIV-AIDS pada populasi WPS, LSL, dan waria 
terutama berkat dorongan inisiatif global, berupa bantuan finansial yang 
berkonsekuensi berwarna dan dinamisnya perkembangan kebijakan dan program 
penanggulangan HIV-AIDS pada populasi ini (Yu et al., 2008; PKMK FK UGM, 2015). Di 
Indonesia, pengaruh ini jelas terlihat dari kampanye utama program penanggulangan 
yang sejalan dengan kampanye utama dari pemberi bantuan dana. Pada tahun 1990-
an, program penanggulangan difokuskan pada penguatan peran masyarakat sipil 
yang ditandai dengan tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak 
dalam penanggulangan HIV-AIDS. Pada tahun 2000-an, mulai terjadi penguatan 
institusi pemerintah untuk berperan lebih besar dalam kegiatan penanggulangan 
HIV-AIDS, terutama dalam penyediaan layanan pencegahan di tingkat primer dan 
lanjutan seperti klinik infeksi menular seksual (IMS), layanan konseling, dan testing 
sukarela (KTS/VCT), serta antiretroviral therapy (ART). Belakangan, konsep layanan 
komprehensif berkelanjutan, yang di dalamnya juga melekat pendekatan test and 
treat, menjadi kampanye utama program penanggulangan HIV-AIDS pada populasi 
kunci yang tidak jauh dari kampanye “90-90-90”nya UNAIDS (PKMK FK UGM, 2015).

Apapun warna dan dinamika program penanggulangan HIV-AIDS pada kelompok 
WPS, LSL dan waria, hampir seluruhnya merupakan intervensi kesehatan spesifik yang 
bertujuan mencegah penularan HIV melalui transmisi seksual dengan komponen 
utama berupa perubahan perilaku berisiko, terutama penggunaan kondom serta akses 
dini terhadap diagnosis dan pengobatan IMS dan HIV. Hanya saja, meski intervensi 
kesehatan spesifik yang berfokus pada kelompok populasi kunci terbukti lebih efisien 
diterapkan terutama pada negara-negara dengan keterbatasan sumber daya. Namun 
disebut-sebut pula beberapa kelemahannya di antaranya: 1) berkembangnya sistem 
ganda atau paralel dalam sistem kesehatan, 2) kekhawatiran akan tergerusnya sumber 
daya dari sistem kesehatan kepada intervensi kesehatan spesifik yang memiliki 
skema pendanaan berbeda, serta yang paling ditakutkan adalah 3) lemahnya 
insentif dan adopsi sistem kesehatan, terutama di daerah untuk mendukung upaya 
penanggulangan yang kemudian mengancam keberlanjutan program (Atun et al., 2010; 
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Suharni et al., 2015). Untuk itu, diperlukan cara sistematis untuk mengintegrasikan 
upaya kesehatan spesifik pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS), terutama 
pada populasi berisiko tinggi pada tatanan keorganisasian sistem kesehatan pada 
umumnya, dengan memperhatikan aspek struktural dan fungsional yang mampu 
secara optimal menjamin keberlangsungan layanan di tingkat akar rumput (Suharni 
et al., 2015; PKMK FK UGM, 2015; Atun et al., 2010).

Kebutuhan pengembangan model layanan dan kebijakan program pencegahan melalui 
transmisi seksual (PMTS) ke dalam sistem kesehatan nasional

Apakah integrasi menjadi kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan program 
dan pelayanan kesehatan, konsep dan bagaimana pola atau model integrasinya ke 
dalam sistem kesehatan yang ada masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab 
(Atun et al., 2010; Frenk, 2009). 

Secara umum, hasil kajian dari rangkaian penelitian I dan II Kebijakan dan 
Program HIV dan AIDS dalam Kerangka Sistem Kesehatan di Indonesia, yang 
merupakan program kerjasama antara PKMK FK UGM dengan Department of 
Foreign Affairs (DFAT), menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat integrasi dan 
efektivitasnya terhadap cakupan layanan kesehatan. Variasi tersebut terutama berada 
dalam konteks perbedaan kemampuan daerah, khususnya pendanaan dan kapasitas 
SDM, serta besarnya masalah atau perbedaan tingkat epidemi. Hasil kajian I dan II juga 
menunjukkan bahwa tatanan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS, termasuk untuk 
program PMTS, telah tersusun dari tingkat nasional dan juga daerah; hanya saja dalam 
tatanan pelaksanaan ditemukan banyak masalah (PKMK FK UGM, 2015; Suharni et al., 
2015). Diperlukan upaya sistematis dalam kerangka penelitian ilmiah untuk menyusun 
model layanan dan kebijakan dan program PMTS yang sesuai dengan perbedaan 
kapasitas daerah dan situasi epidemi berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini 
adalah kegiatan ketiga (III) dari rangkaian penelitian Kebijakan dan Program HIV 
dan AIDS dalam Kerangka Sistem Kesehatan di Indonesia, yang merupakan program 
kerjasama antara PKMK FK UGM dengan DFAT.

Tujuan
Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua pertanyaan utama berikut:
1. Model layanan yang terintegrasi seperti apakah yang bisa digunakan untuk 

menjamin keberlangsungan PMTS di pelayanan kesehatan dasar (primary health 
care, PHC)?

2. Model kebijakan operasional seperti apakah yang dibutuhkan untuk menjamin 
terlaksananya integrasi program PMTS di tingkat layanan dasar?
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TERDAPAT dua asumsi utama yang digunakan dalam menentukan pengembangan 
model PMTS di tingkat layanan primer. Pertama, posisi dan peran penting pelayanan 
kesehatan primer dalam sistem kesehatan nasional, dengan layanan primer 
ditempatkan sebagai ujung tombak layanan kesehatan yang mampu memberikan 
pelayanan komprehensif dan esensial, meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan 
masyarakat dari aspek promosi, pencegahan, pengobatan dan pelayanan rehabilitatif.1 
Dengan posisi dan peran seperti itu, penguatan PMTS di tingkat layanan primer 
diharapkan berkontribusi lebih besar pada upaya penanggulangan epidemi HIV. Yang 
kedua, dalam sejarahnya, peran layanan primer di Indonesia, terutama puskesmas, 
dalam memberikan pelayanan yang melibatkan masyarakat dan sektor non-kesehatan 
telah berjalan cukup baik dan berhasil memicu munculnya beberapa best practice 
kerjasama lintas sektor dan integrasi layanan. 

Berdasarkan dua asumsi utama di atas, pengembangan model PMTS yang 
terintegrasi di tingkat layanan primer akan memicu terjadinya peningkatan efektivitas 
layanan yang dapat digambarkan dalam kerangka sistem pada Gambar 1, yang dengan 
integrasi fungsi-fungsi sistem kesehatan nasional dan daerah akan mendorong 
terlaksananya pilar layanan PMTS untuk mencapai output yang diinginkan, berupa 

1 Peraturan Presiden No.72 tahun 2012 tentang SKN memberikan penekanan pada upaya revitalisasi 
pelayanan kesehatan dasar (PHC) untuk mencapai keadilan dan peningkatan kualitas layanan komprehensif.

KERANGKA KERJA INTEGRASI 
DI TINGKAT LAYANAN PRIMER
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peningkatan akses layanan, peningkatan cakupan program, dan, tentu saja, 
peningkatan kualitas layanan. Perbaikan output ini yang kemudian akan mendukung 
perubahan perilaku untuk menurunkan risiko penularan IMS dan HIV yang berujung 
pada penurunan infeksi baru IMS dan HIV.

Lebih lanjut, secara khusus terdapat 6 alasan utama yang mendasari pentingnya 
pengembangan model integrasi program PMTS di tingkat layanan dasar:

1. Beban penyakit HIV-AIDS sangat besar. Dampaknya tidak hanya dari sisi kesehatan 
penderita, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi keluarganya. Dampak sosial 
dan ekonomi dapat diminimalisir jika penularan HIV dapat ditekan. Jika pun sudah 
terjadi, penanganan dapat dilakukan sedini mungkin di tingkat layanan paling 
dasar/primer.

2. Masalah IMS dan HIV-AIDS secara nyata memiliki singgungan dengan berbagai 
masalah kesehatan lain yang sering dilaporkan pada layanan mainstream, semisal 
pelayanan TB dan pelayanan antenatal care (ANC) di puskesmas.

3. Kesenjangan cakupan layanan atau kaskade pelayanan IMS dan HIV-AIDS di 
Indonesia masih lebar. Beberapa data surveilans dan hasil studi menunjukkan, 
salah satu penghalang utama kesinambungan pelayanan pasien HIV adalah 
sumber daya yang diperlukan untuk mengakses layanan yang berbeda lokasi. 
Bahkan budaya kerja, semisal layanan KTS di puskesmas dan layanan ART di rumah 
sakit, memberikan ruang waktu dan tempat bagi ketidaksinambungan akses 
ke masing-masing pemberi layanan. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan 
layanan PMTS ke dalam layanan dasar akan membantu mengurangi kesenjangan 
tersebut.

4. Layanan dasar mainstream, terutama puskesmas, tersebar merata di hampir 
seluruh wilayah Indonesia, bahkan jauh lebih baik di beberapa daerah dengan 
pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas. Pelayanan PMTS yang baik akan 
membantu meningkatkan akses ke layanan.

5. Pemberian layanan di tingkat yang paling dasar diharapkan mampu mengurangi 
stigma dan diskriminasi. Terdapat beberapa bukti awal yang menyebutkan, 
pengkhususan layanan atau penamaan layanan yang secara spesifik menyasar 
kondisi tertentu dan bahkan kelompok tertentu dikhawatirkan justru meningkatkan 
stigma dan diskriminasi terhadap kelompok terdampak.

6. Integrasi layanan PMTS di tingkat layanan dasar dapat meningkat cost-effectiveness 
program.

Meski memiliki asumsi dan alasan yang cukup kuat untuk mengembangkan 
pelayanan PMTS di tingkat layanan primer, namun harus disadari bahwa terdapat 
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beberapa kendala utama yang harus diperhatikan agar model yang diusulkan memiliki 
landasan kuat agar berhasil diimplementasikan. Kendala utama pengembangan 
model layanan PMTS yang terintegrasi adalah cukup besarnya dominansi dana donor 
atau dana bantuan mitra pembangunan internasional (MPI), seperti Global Fund (GF), 
membiayai pelayanan atau kegiatan PMTS. Salah satu komponen terbesar pembiayaan 
kegiatan yang didanai GF adalah pembiayaan SDM kesehatan yang terlibat dalam 
layanan PMTS. 

Terdapat dua jenis SDM kesehatan yang didukung pendanaan secara terpisah. 
Pertama, mereka yang telah bertugas dalam sistem layanan kesehatan milik 
pemerintah tetapi kemudian menerima honor atau gaji tambahan sebagai pengelola 
kegiatan dan pelaksana kegiatan penanggulangan HIV-AIDS. Kedua, SDM non-PNS 
yang umumnya direkrut sebagai pelaksana kegiatan penanggulangan pada organisasi 
masyarakat sipil (OMS) atau LSM yang terpilih. Perbedaan ini menimbulkan sekat 
di dalam organisasi, baik di tingkat pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan 
atau implementasi penanggulangan, yang selama ini melalui bantuan MPI layanan 
PMTS, khususnya pilar komunikasi perubahan perilaku di tingkat primer, seolah-olah 
berada dalam sistem yang terpisah dengan sistem pendidikan kesehatan mainstream 
(Suharni et al., 2015). 

Ini tidak hanya menimbulkan perbedaan di tingkat layanan primer. Dalam 
sistem pendukung pelayanan seperti sistem logistik alat kesehatan, pengadaan 
kondom dan lubrikan sebagai alat kesehatan yang efektif dan murah dalam PMTS, 
justru dikendalikan secara dominan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 
(KPAN), yang secara organisasional bukan merupakan penyelenggara layanan 
teknis pemerintah. Seolah-olah pengadaan dan distribusi kondom berada di luar 
sistem pengadaan alat kesehatan umumnya (Suharni et al., 2015). Contoh lainnya di 
tingkat sistem pendukung keberhasilan layanan adalah terpisahnya sistem informasi 
pelayanan penjangkauan dan pendidikan kesehatan pada populasi kunci dari sistem 
informasi kesehatan mainstream di sistem kesehatan daerah dan nasional. Diketahui 
dalam program The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) 
sebelumnya ada begitu banyak informasi kesehatan yang dikumpulkan dari kegiatan 
penjangkauan dan distribusi kondom serta lubrikan. Tetapi ini hanya berhenti sebagai 
validasi pertanggungjawaban keuangan dan tidak dimanfaatkan untuk perencanaan 
program kesehatan. Secara umum, manajemen informasi-informasi ini belum 
dikelola dengan baik dan jarang terjadi pemanfaatan bersama informasi yang efisien 
antara sektor terlibat (Suharni et al., 2015).

Dengan memperhatikan kendala utama itu, pengembangan model PMTS 
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didasarkan pada pendekatan atau kerangka kerja yang dianggap mampu mengelola 
potensi dan kendala tersebut. Pendekatan yang dianggap mampu menerjemahkan 
kesinambungan dukungan dari sistem kesehatan, situasi epidemi, organisasi 
layanan, dan kemudian pelaksanaan layanan primer adalah pendekatan continuum 
of integration (Blount, 2003; Doherty et al., 1996). Fokus utama dari kerangka kerja ini 
adalah untuk memetakan tingkat integrasi layanan atau kegiatan di tingkat layanan 
primer puskesmas dan jejaringnya. Pendekatan ini dipilih dengan tidak semata-mata 
memandang integrasi sebagai keberhasilan dari proses perbaikan layanan, melainkan 
sebagai metode untuk menghasilkan layanan yang dapat diakses, berkeadilan, dan 
juga memenuhi kebutuhan dasar semua pihak, dan, tentunya, berkelanjutan. Hal 
ini berarti pengintegrasian layanan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna 
layanan, kebutuhan organisasi pemberi layanan, situasi epidemi, dan, sistem 
kesehatan yang berlaku.

Definisi operasional continuum of integration yang digunakan dalam model 
ini diadopsi dari Doherty et al. (1996) dan Blount (2003) dengan membagi tingkatan 
integrasi layanan menjadi coordinated services, co-located services, dan integrated 
services. Kotak berikut menampilkan definisi operasional masing-masing tingkatan 
integrasi layanan dan kegiatan yang digunakan dalam model ini:

1. Coordinated services/layanan terkoordinasi

• Level 1 – Kolaborasi minimal (Minimal collaboration)
Pelayanan atau kegiatan dilakukan di fasilitas terpisah dan sistem yang 
berbeda dengan penyelenggaraan layanan puskesmas. Penyelenggara 
layanan atau kegiatan berkomunikasi secara minimal atau cukup jarang 
dengan pihak puskesmas. Komunikasi dilakukan tergantung kebutuhan 
pelayanan bagi individu atau kelompok masyarakat.

• Level 2 – Kolaborasi dasar secara terpisah (basic collaboration at distance)
Pelayanan atau kegiatan dilakukan di fasilitas yang terpisah dengan 
puskesmas serta menggunakan sistem yang berbeda, tetapi keduanya 
memandang satu sama lainnya sebagai sumber informasi sehingga 
berkomunikasi secara periodik tentang kelompok atau individu yang 
dilayani.

2. Co-located services/layanan di lokasi yang sama

• Level 3 – Kolaborasi dasar di lokasi yang sama (basic collaboration onsite)
Layanan berada di dalam lokasi yang sama dengan layanan mainstream, 
tetapi dapat berbagi atau tidak berbagi ruang yang sama. Sistem yang 
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digunakan masih terpisah tetapi komunikasi menjadi sangat intens karena 
berada di lokasi yang sama. Saling rujuk layanan atau kegiatan sangat 
mungkin terjadi karena berada dalam lokasi yang sama. Pemberi layanan 
merasa sebagai bagian dari sebuah tim, kendati belum jelas bagaimana 
mekanisme kerjanya sehingga keputusan terhadap kelompok atau individu 
yang dilayani masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing 
pemberi layanan.

• Level 4 - Kolaborasi erat dengan beberapa komponen sistem terintegrasi 
(Close collaboration with some system integration) 

 Mulai ada beberapa sub-sistem layanan atau kegiatan yang diintegrasikan 
dengan layanan mainstream, pembagian tugas, dan kewenangan antar-
pemberi layanan dalam satu lokasi sudah jelas.

3. Integrated services/layanan yang terintegrasi

• Level 5 – Pendekatan kolaborasi dan terintegrasi (Close collaboration 
approaching an integrated practice)
Level kolaborasi dan integrasi layanan/kegiatan cukup tinggi, masing-
masing provider jelas merupakan anggota dari satu kesatuan layanan 
dengan komunikasi personal yang cukup intens. Tujuannya adalah 
efisiensi dan efektivitas layanan dengan peran dan fungsi yang jelas, 
meskipun beberapa komponen sistem masih sulit diintegrasikan misalnya 
rekam medis pasien.

• Level 6 – Transformasi kolaborasi penuh (Full collaboration in a transform-
ed/merged practice)
Tingkatan integrasi tertinggi, layanan, dan kegiatan diselenggarakan dalam 
satu kesatuan layanan (transformed-merged) terhadap kelompok atau 
perseorangan secara menyeluruh (as a whole). Prinsip layanan berlaku 
untuk semua kelompok atau individu pasien tidak hanya kelompok atau 
individu spesifik.

Selanjutnya definisi operasional integrasi layanan di atas diterjemahkan ke 
dalam definisi integrasi model layanan PMTS dengan layanan kesehatan individu dan 
masyarakat yang dilakukan oleh puskesmas beserta tingkat integrasi dari unsur-unsur 
utama dalam sub-sistem upaya kesehatan. Dengan merujuk pada hasil penelitian 
PKMK sebelumnya tentang tingkat integrasi layanan HIV-AIDS dengan unsur utama 
dalam sub-sistem upaya kesehatan (Pembiayaan, Sumber Daya Manusia, Layanan, 
Sarana, Manajemen, Regulasi, dan Sistem Informasi) yang dikategorikan menjadi 
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3 kelompok, yaitu terintegrasi penuh ( ), sebagian ( ), dan tidak terintegrasi sama 
sekali ( ), maka disusunlah definisi kategori integrasi model layanan PMTS dengan 
layanan puskesmas sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kategori Integrasi Unsur Sub-Sistem Upaya Kesehatan pada Definisi Level 
Integrasi Layanan Kesehatan Menurut Continuum of Integration

Sehingga definisi praktis integrasi model layanan PMTS dengan layanan kesehatan 
individu dan masyarakat yang dilakukan oleh puskesmas disimpulkan sebagai 
berikut:

• Level 1: Jika layanan dilakukan pihak lain, di luar koordinasi puskesmas dan 
puskesmas hanya menerima informasi yang tidak rutin. Pada level ini, layanan 
dilakukan di tempat terpisah, dengan regulasi, manajemen, SDM dan pembiayaan 
yang juga tidak terintegrasi sama sekali dengan sistem puskesmas, serta 
komunikasi horizontal yang jarang dilakukan atau bersifat ad-hoc saja sehingga 
dapat dikategorikan sebagai terintegrasi sebagian.

• Level 2: Jika layanan dilakukan pihak lain yang berkoordinasi dengan puskesmas 
yang secara regulasi dan manajemen puskesmas juga diminta terlibat aktif. 
Pada level ini, layanan dilakukan di tempat terpisah dengan sarana, SDM, dan 
pembiayaan yang tidak terintegrasi sama sekali dengan sistem puskesmas. 
Walau demikian, dari segi regulasi dan manajemen, puskesmas berperan dalam 
pelaksanaan layanan dan terjadi pertukaran informasi secara tertulis dan berkala, 
sehingga setidaknya status integrasi unsur manajemen, regulasi, dan informasi 
adalah terintegrasi sebagian.

• Level 3: Jika layanan dilakukan pihak lain di dalam koordinasi penuh puskesmas 
sebagai pihak penyedia sebagian sarana/prasarana. Pada level ini layanan 
disediakan bersamaan atau melalui koordinasi dengan layanan puskesmas, 
kendati pembiayaan dan SDM layanan tersebut tidak terintegrasi sama sekali 
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dengan sistem puskesmas. Oleh karena itu, setidaknya membutuhkan komunikasi 
dan pertukaran informasi yang lebih intensif serta sarana, manajemen, dan 
regulasi teknis yang terintegrasi sebagian dengan sistem puskesmas.

• Level 4: Jika layanan dilakukan puskesmas bersama dengan pihak lain, dengan 
pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Pada level ini layanan disediakan 
bersama oleh puskesmas dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar 
gedung puskesmas, meski pembiayaan layanan belum terintegrasi sama sekali 
dengan mekanisme pembiayaan layanan puskesmas. Oleh karena itu, setidaknya 
semua unsur utama dalam sub-sistem layanan kecuali unsur pembiayaan, sudah 
terintegrasi sebagian dengan sistem puskesmas. 

• Level 5: Jika layanan sudah menjadi layanan rutin puskesmas dengan bantuan SDM 
dan pendanaan dari pihak lain di luar mekanisme pendanaan reguler puskesmas. 
Pada level ini, setidaknya unsur teknis layanan, regulasi, manajemen, dan sarana 
harus sudah terintegrasi penuh dengan sistem puskesmas walaupun unsur SDM 
dan pembiayaan tidak termasuk. 

• Level 6: Jika layanan sudah menjadi rutin puskesmas dengan perencanaan, 
pendanaan, dan layanan yang terintegrasi penuh dengan mekanisme yang ada 
di puskesmas. Pada level ini, layanan sudah menjadi bagian dari layanan wajib 
yang disediakan oleh puskesmas terpilih, sehingga semua unsur utama dalam 
sub-sistem upaya kesehatan untuk layanan ini sudah terintegrasi penuh dengan 
sistem puskesmas.

Lebih lanjut model yang disusun juga memperhatikan hal-hal yang dapat 
memengaruhi bagaimana tingkat integrasi di layanan primer dapat dilaksanakan. Yang 
pertama adalah bagaimana tingkat integrasi pilar-pilar sistem kesehatan nasional 
dan daerah dalam mendukung penyelenggaraan layanan. Contoh, dalam sub-sistem 
pembiayaan kesehatan, bagaimana kebijakan pembiayaan nasional dan perbedaan 
kemampuan finansial daerah dalam memberikan dukungan terhadap SDM dan 
fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan layanan primer yang minimal. Contoh 
berikutnya adalah bagaimana peta dan dukungan pemangku kepentingan lokal dalam 
pelaksanaan PMTS. Peta ini akan menentukan siapa yang menjadi pelaksana ideal dan 
pelaksana praktis dalam sistem ketatanegaraan yang lebih besar dari sistem kesehatan 
Contoh, jika idealnya petugas penjangkau populasi berisiko tinggi adalah petugas 
profesional yang terlatih dalam social work yang didanai negara, tetapi secara realistis 
sangat mungkin dalam beberapa waktu ke depan masih dilakukan dalam model 
pendanaan MPI. Tetapi ini harus disusun bagaimana integrasi perencanaan kegiatan, 
pelaksanaan, dan evaluasinya di tingkat layanan primer. Penggambaran keterkaitan 
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sistem kesehatan, situasi epidemi, organisasi dan bentuk layanan dalam model PMTS 
dapat dilihat pada Gambar 1.

1. Sistem Kesehatan

2. Situasi epidemi 
dan konteks layanan

3. Organisasi
layanan

1. SDM
1.1. Komposisi profesional kesehatan
1.2. Pelatihan

2. Infrastruktur puskesmas
2.1. IT
2.2. Teknologi kedokteran/kesehatan
2.3. Ketersediaan space-ruangan

3. Struktur organisasi
3.1. Tugas dan kewenangan
3.2. SOP termasuk SOP klinik
3.3. Budaya organisasi

4. Logistik pencegahan dan alat kesehatan

1. Pembiayaan kesehatan
2. SDM kesehatan
3. Sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan makanan
4. Manajemen, informasi, dan 

regulasi kesehatan
5. Pemberdayaan masyarakat

1. Epidemi terkonsentrasi/meluas
2. Kondisi stigma dan diskriminasi
3. Struktur lokal populasi kunci

 

 

MODEL LAYANAN (Health Service Delivery Model)

Domain PMTS
Continuum of integration*

Co-ordinated Co-located Integrated

.
DOMAIN KINERJA LAYANAN

Akses
Hubungan penyedia-

populasi kunci
Kesinambungan 

layanan (continuity)
Kepuasan layanan

1. Keterse diaan
2. Cakupan
3. Keberlang-

sungan

1. Komunikasi 
interpersonal

2. Respectfulness 
3. Trust
4. Kompetensi kultural

1. Kesinambungan 
hubungan (relational 
continuity) 

2. Kesinambungan 
informasi

1. Indeks/skor kepuasan 
pelanggan

2. Indeks/skor kepuasan 
stakeholders

Gambar 1. Kerangka kerja integrasi layanan PMTS di tingkat primer
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Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods ( Johnson and 
Onwuegbuzie, 2004; Creswell, 2008) dalam mengumpulkan informasi mendalam 
dan bervariasi serta berasal dari berbagai sumber. Pendekatan utama yang digunakan 
adalah metode desk review untuk menghasilkan narasi isu dan strategi pelayanan 
pencegahan melalui transmisi seksual yang sesuai dengan konteks masalah, 
kebijakan, struktur, dan organisasi layanan kesehatan di Indonesia. Hasilnya 
kemudian disusun menjadi sebuah technical brief atau kertas kerja model pelayanan 
pencegahan melalui transmisi seksual serta kuesioner yang digunakan dalam survei 
Delphi, survei yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan atau konsensus dari 
praktisi dan pakar dalam pencegahan melalui transmisi seksual terhadap model 
yang dikembangkan. Pendekatan pengumpulan data secara berurutan di mana 
hasil sebelumnya menginformasikan langkah selanjutnya dikenal sebagai squential 
design (Creswell, 2008), dengan salah satu tahapan berperan lebih dominan dalam 
memberikan arahan pada hasil kajian. Dalam penelitian ini, desk review merupakan 
bagian utama dari keseluruhan metode pengumpulan data. 

PENDEKATAN PENGEMBANGAN MODEL
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Strategi Desk Review

Kajian pustaka terhadap model integrasi pencegahan melalui transmisi seksual 
dilakukan untuk memperoleh informasi terhadap empat hal pokok. Pertama, terkait 
peran transmisi seksual dalam perkembangan epidemi HIV-AIDS di Indonesia serta 
berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi dampak dari epidemi HIV-
AIDS. Kedua, tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang 
berbagai model pencegahan melalui transmisi seksual yang dilakukan di berbagai 
negara di dunia serta mengkaji bagaimana peran integrasi di dalam keberhasilan 
pelaksanaannya. Ketiga, bagaimana perkembangan kebijakan PMTS di Indonesia. 
Keempat, kajian model praktis PMTS di Indonesia dengan segala keunggulan dan 
kelemahannya.

Untuk dapat menyajikan empat pokok kajian di atas, pencarian dan analisis 
diarahkan untuk menemukan literatur terkait kegiatan dan dampak PMTS di 
Indonesia, model PMTS di berbagai negara dan faktor-faktor yang berkaitan dengan 
keberhasilannya dilihat dari pengorganisasian pelayanan, termasuk peran integrasi 
dalam sistem pelayanan kesehatan, serta strategi kajian dokumen kebijakan PMTS di 
Indonesia. 

Strategi pencarian dan analisis literatur peer reviewed kegiatan PMTS di Indonesia

Untuk mengkaji cakupan dan distribusi pelaksanaan program penanggulangan 
di Indonesia, review dilakukan pada publikasi peer reviewed di jurnal internasional 
dari hasil kajian atau penelitian nasional terkait penularan melalui transmisi seksual. 

Pencarian artikel peer reviewed dilakukan di database PubMed dengan 
menggunakan kata kunci: ((HIV[MeSH Terms]) OR (STDs[MeSH Terms])) AND 
((care[Title/Abstract]) OR (program*[Title/Abstract]) OR (service*[Title/Abstract]) OR 
(prevent*[Title/Abstract])) AND (Indonesia[Title/Abstract]) Filters: Humans. 

Pencarian ini menemukan 108 artikel yang kemudian diskrining untuk melihat 
apakah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tahap pertama, skrining dilakukan 
pada judul artikel dan menghasilkan 58 artikel yang kemudian dilanjutkan dengan 
skrining abstrak. Tahap ini menghasilkan 36 artikel untuk diunduh full text-nya. 
Keseluruhan full text kemudian dinilai kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan. 
Terdapat 33 artikel yang kemudian dianalisis hasilnya dalam laporan ini. Secara 
umum, terdapat dua kelompok artikel yang dikumpulkan yaitu kelompok artikel 
yang hanya membahas besaran masalah HIV dan risiko penularan melalui transmisi 
seksual melalui berbagai pendekatan baik kuantitatif maupun kualitatif. Kelompok 
kedua adalah artikel yang membahas intervensi spesifik untuk mengurangi risiko 
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penularan melalui transmisi seksual pada populasi kunci di Indonesia.  

Cakupan kajian pada kedua kelompok literatur tersebut meliputi:
• Tingkat epidemi yang dilaporkan pada populasi kunci; 
• Besaran masalah dan gambaran risiko penularan melalui transmisi seksual; 
• Kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan yang berpengaruh 

terhadap masalah dan gambaran risiko penularan melalui transmisi seksual;
• Jika ada setting intervensi untuk mengurangi atau mencegah risiko penularan 

melalui transmisi seksual meliputi:
• Intervensi spesifik yang dilakukan, deskripsi, durasi, perbandingan, dan ada 

tidaknya ko-intervensi;
• Karakteristik studi seperti rancangan dan durasi;
• Partisipan studi yang meliputi unit analisis, jumlah partisipan dalam kelompok 

intervensi dan pembanding;
• Dampak atau outcomes dari studi dan intervensi yang dilakukan;

Untuk melengkapi hasil kajian terhadap artikel peer reviewed yang berhasil 
diidentifikasi, laporan penelitian PMPK ketiga berupa studi kasus kegiatan PMTS 
di beberapa kota di Indonesia digunakan untuk menambahkan informasi terbaru 
terhadap kegiatan dan dampak atau outcomes dari kegiatan PMTS di Indonesia. 
Studi kasus PMTS tersebut dilakukan di Medan, Surabaya, Bali, Surabaya, dan Papua. 
Menjadi menarik karena studi kasus di 5 (lima) kota tersebut dilakukan pada kelompok 
populasi kunci yang berbeda, yaitu LSL dan WPS.

Strategi pencarian dan analisis literatur PMTS di negara lain

Untuk memperoleh bukti ilmiah terkait integrasi intervensi kesehatan spesifik 
berupa pencegahan melalui transmisi seksual ke dalam sistem kesehatan di tingkat 
delivery of care, literature review dilakukan dengan melakukan pencarian artikel 
peer reviewed di database PubMed dengan menggunakan kata kunci: ((vertical[Title/
Abstract]) OR (horizontal[Title/Abstract]) OR (integrat*[Title/Abstract]) OR 
(coordinat*[Title/Abstract]) OR (co-ordinat*[Title/Abstract]) OR (link*[Title/Abstract])) 
AND ((program*[Title/Abstract]) OR (care[Title/Abstract]) OR (service*[Title/Abstract]) 
OR (delivery of health care, integrated[MeSH Terms])) AND ((HIV[MeSH Terms]) OR 
(STDs[MeSH Terms])). 

Pencarian menemukan 3524 artikel potensial untuk dikaji untuk melihat apakah 
memenuhi kriteria yang diinginkan peneliti. Tahap pertama peneliti melakukan 
skrining judul dan menghasilkan 861 artikel yang dilanjutkan dengan analisis abstrak 
untuk melihat apakah memiliki kriteria yang diinginkan. Tahap ini kemudian 
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menghasilkan 28 artikel yang dilanjutkan dengan mengunduh full text artikel untuk 
dikaji kelayakannya masuk dalam review final. Setelah melewati kajian terhadap full 
text yang berhasil diunduh, peneliti melakukan review final pada 22 artikel.

Cakupan kajian meliputi tiga topik utama yaitu:

• Setting daerah atau area intervensi, setting pemberian pelayanan (care delivery 
system), dan populasi atau kelompok target;

• Intervensi spesifik yang diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan, deskripsi, 
durasi, perbandingan, dan ada tidaknya ko-intervensi;

• Dampak atau outcomes dari studi dan intervensi yang dilakukan;

• Tingkat dan kualitas dari integrasi meliputi kepemimpinan dan tata kelola, 
pembiayaan, perencanaan, pemberian pelayanan, monitoring dan evaluasi;

• Faktor lingkungan kebijakan atau contextual factors: kesinambungan atau 
sustainability, peluang atau opportunities, dan keinginan/kemauan untuk integrasi 
atau desirability.

Strategi kajian dokumen kebijakan PMTS di Indonesia

Untuk menemukan dokumen kebijakan yang sesuai pendekatan yang 
dilakukan adalah dengan menelusuri berbagai situs lembaga penentu kebijakan dan 
penyelanggara layanan kesehatan di Indonesia. Berbeda dengan penelusuran artikel 
peer reviewed yang menggunakan pendekatan pencarian sistematis, penelusuran 
dokumen kebijakan dan program dilakukan secara tidak terstruktur dengan lebih 
menekankan pada pengetahuan dan jaringan peneliti terhadap dokumen yang 
tersedia di tingkat publik.

Kajian terutama difokuskan pada upaya menganalisis bagaimana perkembangan 
kebijakan PMTS berlangsung di Indonesia, bagaimana kesinambungan kebijakan atau 
peraturan yang ada dengan kapasitas organisasi pemberi layanan, khususnya masalah 
pembiayaan, sumber daya manusia, dan alat kesehatan.
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Peran transmisi seksual dalam perkembangan epidemi HIV di Indonesia

Perkembangan epidemi HIV-AIDS melalui transmisi seksual di Indonesia pada 
awalnya lebih banyak dilaporkan berkembang pada kelompok WPS, publikasi secara 
beruntun terkait epidemi HIV pada WPS dari dekade sembilan puluhan sampai dekade 
dua ribuan menyajikan peningkatan yang berarti, dengan prevalensi HIV pada tahun 
sembilan puluhan sempat tidak terdeteksi dalam laporan Surabaya (Joesoef et al., 1997) 
dan hanya ada pada kisaran 0,2% pada laporan yang disajikan oleh Ford et al. (2000a), 
hingga kemudian dilaporkan cukup tinggi pada studi oleh Januraga et al. (2013) dengan 
prevalensi mencapai lebih dari 15% pada WPS langsung (WPSL) dan mencapai 6% 
pada WPS tidak langsung (WPSTL) di Bali pada tahun 2010.

Meski pada awal perkembangan epidemi prevalensi HIV pada WPS dilaporkan 
sangat rendah, namun demikian sudah cukup banyak studi yang melaporkan adanya 
potensi ledakan epidemi pada kelompok ini, terutama akibat tingginya kejadian IMS 
seperti Syphilis dan Gonorrhoea (Joesoef et al., 1997; Joesoef et al., 1998; Ford et al., 
2000a). Selain tingginya kejadian IMS, studi di tahun sembilan puluhan dan awal dua 
ribuan juga melaporkan jamaknya perilaku berisiko terutama pada kelompok WPSL, 
seperti cukup tingginya jumlah klien per hari dan rendahnya pemakaian kondom 
(Wirawan et al., 1993; Fajans et al., 1995; Ford et al., 1995; Ford et al., 1998; Sedyaningsih-

DESK REVIEW MODEL INTEGRASI PMTS 
KE DALAM LAYANAN PRIMER
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Mamahit, 1999; Ford et al., 2000a; Basuki et al., 2002). Yang cukup mengejutkan, 
publikasi yang lebih baru oleh Tanudyaya et al. (2010) masih melaporkan tingginya 
kejadian IMS di sembilan provinsi di Indonesia dengan angka pemakaian kondom 
yang tidak konsisten cukup tinggi pada kisaran 70%. Masih pada tahun yang sama, 
Majid et al. (2010) melaporkan peningkatan kejadian Syphilis pada WPSL di sembilan 
kota di Indonesia dari tahun 2005 ke 2007 (8%-14%).

Meski awalnya fokus pelaporan atau publikasi perkembangan atau potensi 
ledakan epidemi HIV dilakukan pada kelompok WPSL, kajian terhadap peran 
pelanggan WPS mulai dilaporkan pada awal tahun sembilan puluhan oleh Fajans et al. 
(1994), Fajans et al. (1995), dan Sedyaningsih-Mamahit (1997). Ketiga studi ini sepakat 
melaporkan rendahnya pengetahuan pelanggan terhadap IMS dan HIV, tingginya 
jumlah pasangan berbayar, dan masih rendahnya angka pemakaian kondom serta 
cukup seringnya laporan bahwa responden mengalami gejala dan tanda menderita 
IMS. Menariknya, tidak banyak atau tidak ditemukan dalam kajian ini publikasi yang 
melaporkan perkembangan epidemi atau peran klien dalam transmisi seksual yang 
berpengaruh terhadap perkembangan epidemi HIV di Indonesia setelah dekade 
sembilan puluhan. Penelusuran hanya menemukan satu studi terkait oleh Davies et 
al. (2007) yang melaporkan cukup tingginya temuan antibodi positif HSV-2 pada laki-
laki yang mengunjungi klinik IMS di Indonesia.

Lebih lanjut dalam perkembangan epidemi dan pelaporannya, baru awal 
tahun dua ribuan muncul publikasi yang melaporkan perkembangan epidemi pada 
kelompok LSL dan waria di antaranya oleh Joesoef et al. (2003) yang melaporkan 
tingginya kejadian IMS pada waria di Jakarta yang diikuti oleh studi yang dilaporkan 
Pisani et al. (2004). Studi terakhir melaporkan tingginya kejadian HIV pada waria 
dan mulai munculnya epidemi HIV pada LSL di Indonesia khususnya Jakarta. Studi 
yang secara khusus melaporkan tingginya prevalensi HIV (24%), Syphilis (27%) dan 
Rectal Gonorrhea dan atau Chlamydia (47%) dilakukan di Jawa oleh Prabawanti et al. 
(2011). Studi yang lebih baru terkait peningkatan kejadian HIV yang terkait dengan 
perkembangan transmisi seksual pada LSL dan waria baru dilaporkan kembali oleh 
Januraga et al. (2013) di Bali dan kemudian oleh Safika et al. (2014) di Jakarta. Jika 
penelitian di Bali hanya melaporkan peningkatan prevalensi HIV pada LSL dan juga 
waria, maka penelitian di Jakarta juga melaporkan bagaimana pola perilaku berisiko 
LSL dan waria. Penggunaan kondom pada LSL dan waria cukup tinggi bervariasi antara 
66% sampai 84% untuk kelompok yang berbeda. Meski demikian, ditemukan fakta 
bahwa terdapat densitas jaringan seksual yang cukup padat sehingga tetap menjadi 
perhatian yang serius dalam perencanaan penanggulangan pada kelompok ini.
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Dalam perjalanannya, pola transmisi seksual terus mendominasi penularan 
HIV di Indonesia dengan indikasi peningkatan prevalensi HIV pada populasi LSL 
dan pasangan discordant couple (pasangan risti) – proyeksi infeksi baru, laporan 
kasus, surveilans. Penularan HIV melalui transmisi seksual merupakan jalur utama 
penyebaran HIV di Indonesia. Estimasi dan proyeksi epidemi HIV menunjukan 90% 
dari 70,000 – 80,000 infeksi baru HIV per tahun pada tahun 2014 -2019 terjadi melalui 
hubungan seks, sedangkan penularan melalui pertukaran alat suntik tidak steril 
hanya 3% dan 7%, lainnya adalah penularan dari ibu kepada bayinya.2 Estimasi ini 
konsisten dengan persentase faktor risiko kasus AIDS yang dilaporkan hingga akhir 
2015 yaitu 80% heteroseksual, 8% homoseksual (LSL), 4% ibu positif HIV ke anaknya, 
dan 3% penasun.3 Sehingga model program PMTS terkini yang dikembangkan bagi 
kelompok risiko tinggi dan rentan (pedoman PMTS KPAN, Permenkes 21 Tahun 2013, 
serta pedoman layanan komprehensif berkesinambungan [LKB] tahun 2014).

Tabel 2. Pemodelan jumlah infeksi baru HIV di Indonesia

Populasi 
Jumlah Infeksi HIV Baru 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wanita Penjaja Seks Langsung 3,854 3,853 3,850 3,851 3,858 3,869 

Wanita Penjaja Seks Tidak Langsung 897 898 899 901 904 909

Pria Penjaja Seks 1,327 1,449 1,576 1,708 1,844 1,983 

Pelanggan Penjaja Seks 16,056 16,040 16,038 16,051 16,079 16,123 

Laki-laki Seks dengan Laki-laki (LSL) 14,526 15,908 17,352 18,855 20,411 22,013

Pengguna Napza Suntik (Penasun) 2,197 2,210 2,264 2,315 2,362 2,405 

Waria 723 744 771 803 835 869

Laki-laki Risiko Rendah 5,391 5,512 5,647 5,785 5,920 6,050

Perempuan Risiko Rendah 20,786 20,603 20,460 20,408 20,448 20,576 

Anak-anak 4,653 4,865 5,018 5,154 5,248 5,309

Fokus perhatian selanjutnya dari kajian kepustakaan terhadap publikasi peer 
reviewed yang berasal dari Indonesia adalah pada intervensi yang dikembangkan 
untuk mengendalikan epidemi pada WPS, LSL, dan waria. Dalam perkembangannya, 
program PMTS di Indonesia diawali dengan dua pendekatan utama, yaitu upaya 
perubahan perilaku (behavioral intervention) dan pengobatan IMS secara massal pada 
kelompok WPS melalui pendekatan gejala simptomatis (keluhan dan tanda fisik), 

2 KPAN (2014). The Case for Increased and More Strategic Investment in HIV in Indonesia.
3 Kemenkes RI (2016). Laporan Perkembangan HIV-AIDS Triwulan IV Tahun 2015.
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kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan lab sederhana agar pengobatan lebih tepat 
sesuai jenis bakteri/virus yang ditemukan. 

Pengembangan intervensi perubahan perilaku dengan menggunakan pendekatan 
penjangkauan langsung pada populasi WPS dan pelanggannya dilaporkan cukup 
banyak pada studi yang dilakukan di Bali, terutama dengan Yayasan Kerti Praja, sebuah 
LSM lokal yang termasuk pelopor dan masih berpengaruh hingga kini dalam upaya 
penanggulangan HIV bahkan terlibat dalam banyak aktivitas perumusan kebijakan 
baik di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan penjangkauan dengan melibatkan 
petugas lapangan memberikan edukasi dan mendistribusikan kondom pada WPS, 
klien, dan mucikari pertama kali dilaporkan oleh Ford et al. (1996) yang dilanjutkan 
dengan pembaharuan pelaporan oleh Ford et al. (2000a). Penambahan yang dilakukan 
adalah pada data terkait kejadian IMS dan HIV pasca intervensi perubahan perilaku 
yang diikuti dengan diagnosis dan pengobatan IMS, di antaranya Syphilis, Chlamydia, 
Gonorrhea, Herpes dan Human papillomavirus(HPV). Studi ini melaporkan terjadi 
peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku pemanfaatan kondom, meski 
masih cukup rendah, di bawah 60%. Dilaporkan juga kondisi IMS yang masih cukup 
tinggi pada WPS di Bali dengan prediktor jumlah pasangan yang lebih banyak dan 
mobilitas yang lebih tinggi.

Terkait dengan strategi perubahan perilaku, beberapa model yang dilaporkan, 
selain dengan menggunakan petugas penjangkau lapangan sebagai ujung tombak 
layanan, adalah melalui pendekatan pendidik sebaya atau peer educator sebagaimana 
dilaporkan dari hasil evaluasi intervensi di Denpasar Bali (Ford et al., 2000b). 
Intervensi yang melibatkan pendidik sebaya yang direkrut dari WPS aktif di lokasi 
dan disupervisi secara reguler ini untuk memberikan edukasi dan mendistribusikan 
kondom menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemakaian kondom secara 
konsisten pada lokasi yang pendidik sebayanya bertahan lebih dari 6 bulan. Hambatan 
utama dari strategi intervensi ini adalah tingginya proporsi (50%) pendidik sebaya 
yang sudah tidak berada lagi di lokasi setelah 6 bulan intervensi. Tidak disebutkan 
bagaimana proses pelaporan kinerja pendidik sebaya dimonitoring dan dievaluasi.

Tantangan dan hambatan dalam pengembangan intervensi perubahan perilaku 
dan manajemen IMS pada WPSL juga dilaporkan pada dua publikasi oleh penulis 
yang sama di Jakarta (Sedyaningsih-Mamahit, 1997; Sedyaningsih-Mamahit, 1999). 
Kedua artikel ini menjelaskan secara detail lingkungan sosial lokasi dan struktur serta 
relasi kuasa yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mengakses 
layanan dan berperilaku pencegahan pada WPS. Dijelaskan juga peran faktor agensi 
(seperti motivasi personal untuk memasuki industri prostitusi) dan berbagai masalah 
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pribadi (termasuk hubungan dengan pasangan tetap atau pacar) yang berpengaruh 
dalam pengambilan keputusan untuk berperilaku pencegahan. Peran struktur sosial 
dan faktor agensi terhadap perilaku pencegahan IMS dan HIV juga dilaporkan oleh 
penelitian yang lebih baru di Bali oleh Januraga et al. (2014), bagaimana struktur 
sosial lokasi serta mobilitas WPS ikut berperan dalam meningkatkan kerentanan 
WPS terhadap penularan IMS dan HIV. Peran struktur sosial lingkungan kerja yang 
berbeda-beda juga dilaporkan oleh Safika et al. (2013) berhubungan dengan perbedaan 
pemakaian kondom oleh WPS di Mataram, Lombok.  

Selain melaporkan manajemen IMS berupa diagnosis dan pengobatan IMS, 
terdapat artikel yang melaporkan hasil dari startegi pengobatan presumtif berkala 
(PBB). Bollen et al. (2010) melaporkan bahwa kejadian IMS, yaitu Gonorrhoea dan 
Chlamidia, ditemukan lebih rendah pada WPS yang menerima minimal satu dosis 
PBB. Selain mengimplementasikan PPB, studi pada dua daerah di Jawa Tengah dan 
Bintan ini menerapkan manajemen IMS dengan pendekatan sindrom. Laporan lainnya 
berasal dari hasil survei biologi di sepuluh kota di Indonesia yang menyebutkan 
hubungan bermakna antara rendahnya prevalensi Syphilis dengan penerimaan PPB 
(Majid et al., 2010).

Hasil penelusuran artikel peer reviewed yang dipublikasikan internasional 
memang tidak menemukan kajian terkait intervensi untuk mengintegrasikan kegiatan 
PMTS ke dalam pelayanan kesehatan dasar atau primer. Hal ini terjadi karena memang 
penelusuran dibatasi pada database internasional berbahasa Inggris. Sesungguhnya 
terdapat cukup banyak laporan penelitian atau evaluasi kegiatan PMTS tetapi memang 
lebih banyak tersimpan sebagai kelompok grey literature yang memang tidak dicari 
dalam kajian literatur ini.

Secara umum, hasil penelusuran pada kelompok publikasi internasional ini 
memperkuat asumsi dasar peneliti bahwa transmisi seksual memegang peranan utama 
dalam perkembangan epidemi HIV di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan 
intervensi yang berbasis bukti serta efektif untuk mengendalikannya. Berbagai laporan 
dan hasil evaluasi intervensi juga mendukung asumsi peneliti bahwa diperlukan 
peningkatan kapasitas dan kualitas layanan primer dalam program penanggulangan 
HIV di Indonesia. Keberhasilan program edukasi melalui penjangkauan, diagnosis, 
dan pengobatan IMS serta distribusi kondom di akar rumput menunjukkan pentingnya 
penguatan pelayanan kesehatan primer dalam menyelenggarakan kegiatan PMTS.

Model PMTS yang diintegrasikan ke dalam layanan mainstream di negara-negara Lain
Hasil penelusuran menunjukkan, memang tidak banyak publikasi internasional 

yang khusus menyajikan hasil suatu kegiatan atau strategi atau model mengintegrasikan 
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pelayanan pencegahan ke dalam layanan kesehatan primer mainstream. Bila pun 
tersedia, publikasi yang melaporkan hasil integrasi layanan maka informasi yang 
disajikan berasal dari kegiatan mengintegrasikan dua atau lebih layanan intervensi 
spesifik, misalnya mengintegrasikan layanan IMS, HIV, dan Hepatitis ke dalam 
satu layanan yang terintegrasi, sebagaimana dilaporkan oleh Flanigan et al. (2010); 
Chow et al. (2009); dan Fenton et al. (2014). Contoh publikasi lain yang membahas 
dua atau lebih intervensi kesehatan spesifik adalah layanan kesehatan seksual atau 
kesehatan reproduksi dengan layanan tes HIV dan atau pengobatan HIV adalah 
Phakathi (2009); Lusti-Narasimhan et al. (2014); Delvaux et al. (2011) dan publikasi yang 
melaporkan integrasi layanan skrining Syphilis dengan layanan HIV dalam program 
berskala besar yang didanai donor (Avahan) di India (Parthasarathy et al., 2013). Ada 
juga publikasi yang melaporkan upaya integrasi layanan keluarga berencana (KB) 
dengan pencegahan HIV dengan indikator peningkatan penggunaan kontrasepsi dan 
penurunan kehamilan yang tidak diinginkan (Kosgei et al., 2011).

Kajian terhadap artikel yang berhasil disaring dan dianalisis hanya menemukan 
tiga artikel yang secara khusus melaporkan bagaimana integrasi layanan IMS dan atau 
HIV ke dalam layanan mainstream kesehatan primer atau PHC (Banwat et al., 2009; 
Pfeiffer et al., 2010; Price et al., 2009). Keempat publikasi tersebut seluruhnya berasal 
dari setting negara atau wilayah epidemi meluas atau generalised di Afrika. Dari ketiga 
artikel tersebut, hanya satu yang kemudian melaporkan kegiatan integrasi satu jenis 
intervensi kesehatan khusus berupa penanganan IMS berbasis gejala (syndoromic case 
management) dengan layanan primer pada umumnya (Banwat et al., 2009).

Bentuk dari intervensi kegiatan integrasi layanan di tingkat layanan primer 
dilakukan utamanya melalui pelatihan staf klinik untuk manajemen IMS dan HIV, 
manajemen klinik, memperkuat laboratorium, dan sistem rujukan dan integrasi 
dengan pelayanan ANC. Yang menarik dari model integrasi ke layanan primer PHC 
dari keempat publikasi tersebut adalah adanya ketakutan akan bertambahnya beban 
layanan primer secara tidak proporsional, yang berakibat pada penurunan kualitas 
dan akses ke layanan yang ada. Hal ini tidak terbukti karena melalui penguatan 
kapasitas internal, layanan justru semakin banyak diakses karena perluasan area 
geografis layanan, perbaikan prosedur layanan, dan peningkatan daya tanggap 
petugas kesehatan terhadap masalah yang dihadapi pasien, serta perbaikan sistem 
rujukan yang memperlancar perpindahan pasien antar-layanan (Pfeiffer et al., 2010; 
Price et al., 2009).

Jika dilihat dari komponen sistem kesehatan, maka dapat diamati bahwa untuk 
mendukung keberhasilan integrasi program penanggulangan HIV ke dalam pelayanan 
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kesehatan primer maka diperlukan peningkatan kinerja komponen sistem kesehatan 
seperti pembiayaan (Price et al., 2009) dan kemudian sumber daya manusia serta obat 
dan alat kesehatan serta keterlibatan lintas sektor terutama LSM yang selama ini telah 
bergerak lebih dulu dalam pemberian pelayanan HIV-AIDS (Pfeiffer et al., 2010). Hasil 
kajian tidak menemukan laporan terkait bagaimana tingkat dan kualitas dari integrasi 
dari komponen sistem kesehatan yang mendukung keberhasilan integrasi layanan 
meliputi kepemimpinan dan tata kelola, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi. 
Publikasi yang dianalisis juga tidak melaporkan aspek lingkungan kebijakan dan isu 
kesinambungan atau sustainability, dari intervensi yang dianalisis.

Mengingat keterbatasan publikasi yang melaporkan kegiatan integrasi intervensi 
kesehatan khusus untuk mencegah penularan melalui transmisi seksual ke dalam 
pelayanan mainstream kesehatan primer, maka hasil kajian diarahkan pada upaya 
untuk menggali tentang efektivitas layanan dan intervensi program PMTS di tingkat 
global. Kajian menyimpulkan setidaknya ada 11 jenis layanan dan intervensi yang 
terbukti efektif dalam menurunkan risiko penularan HIV melalui transmisi seksual 
yang dapat dilaksanakan di tingkat layanan primer. Kesebelas jenis layanan tersebut 
dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori sebagaimana berikut:

Kategori layanan intervensi perubahan perilaku dalam program PMTS

1. Intervensi perubahan perilaku (IPP) yang berdiri sendiri untuk mengurangi 
risiko penularan melalui transmisi seksual dan meningkatkan proteksi melalui 
beberapa kanal komunikasi seperti: 

• Media massa, hasil beberapa penelitian secara umum menunjukan dampak 
IPP melalui media massa yang positif walaupun sedikit terhadap pengetahuan, 
persepsi risiko, dan indikator self-efficacy.

• IPP di tingkat komunitas seperti kampanye dan mobilisasi menunjukan 
hubungan yang positif dengan cakupan testing HIV dan penggunaan kondom.

• Komunikasi interpersonal baik dengan teman sebaya, petugas kesehatan 
maupun tenaga penjangkau, sebuah meta-analysis yang baru-baru 
ini dilakukan menemukan cakupan komunikasi interpersonal memiliki 
hubungan yang signifikan dengan peningkatan pengetahuan dan penggunaan 
kondom. 

• Fokus perilaku yang menjadi topik utama intervensi ini umumnya adalah 
hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan, hubungan seks komersial 
dan antar generasi, usia hubungan seks pertama, dan dampak konsumsi 
alkohol dan napza.
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Kategori layanan intervensi perubahan perilaku dalam program PMTS

2. Intervensi perubahan perilaku untuk memaksimalkan layanan pencegahan 
biomedis, seperti menciptakan kebutuhan terhadap layanan pencegahan 
biomedis, meningkatkan kepatuhan, dan edukasi pasien setelah layanan 
pencegahan biomedis.

Dukungan struktural untuk program PMTS

1. Reformasi peraturan dan kebijakan untuk menurunkan stigma dan diskriminasi 
terhadap ODHA dan populasi paling berisiko yang termajinalkan.

2. Program kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender.

3. Pemberdayaan ekonomi dan pendekatan multi-sektoral lainnya, dan 

4. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat.

Hasil kajian dokumen kebijakan PMTS

Prasyarat bagi efektifnya pengendalian HIV-AIDS adalah adanya arah dan 
komitmen politik yang tecermin pada kebijakan baik yang konstitusional, 
perundangan, peraturan daerah, maupun kebijakan eksekutif dan unsur sektoral. 
Tanpa ada kebijakan yang jelas, maka tidak ada norma yang dapat digunakan untuk 
menentukan tujuan, menetapkan kaidah tentang cara-cara mencapai tujuan tersebut, 
dan memotivasi perilaku politis-birokratis untuk mencapainya. Komitmen pemerintah 
terhadap pengendalian HIV-AIDS dapat dinilai dari kodifikasi dan pelafalan kebijakan-
kebijakannya sehubungan dengan risiko penularan HIV yang ada.

Di Indonesia, belum ada kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang yang 
secara koheren mengatur dan menetapkan strategi penanggulangan HIV-AIDS. 
Secara materi, kebijakan-kebijakan yang ada bersifat sektoral, vertikal, dan sangat 
dipengaruhi oleh program bantuan hibah luar negeri. Sebagian peraturan juga masih 
bergantung pada kebijaksanaan eksekutif atau kebijakan oleh pemegang kekuasaan 
pemerintahan dalam wujud pimpinan nasional dan daerah serta pimpinan lembaga. 
Lebih lanjut, paradigma yang digunakan masih terfokus pada penanggulangan HIV-
AIDS sebagai masalah kesehatan semata. Oleh karena itu, dilakukan kajian dan 
analisis untuk meninjau kebijakan dan pedoman teknis serta referensi lainnya yang 
menyangkut model pelayanan efektif dalam program PMTS.

Kajian dan analisis peraturan serta pedoman tentang penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan bertujuan mendapatkan gambaran tentang kebijakan umum dan khusus 
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sektor kesehatan pada sistem dan pengorganisasian penyelenggaraan berbagai 
pelayanan kesehatan yang efektif dalam program PMTS di pelayanan kesehatan 
primer. Kajian ini dilakukan dengan mereview dokumen-dokumen berikut secara 
berurutan dari yang tertinggi status hukumnya dan sesuai dengan kerangka kerja 
pengembangan model layanan program PMTS dalam penelitian ini.

Status epidemi HIV merupakan prasyarat pertama dalam mengembangkan strategi 
dan program pengendalian HIV, di samping konteks epidemi, respons yang sudah 
dilakukan, dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target tertentu dalam upaya 
penanggulangan HIV-AIDS. Di dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 pasal 7 dan 8 
menegaskan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah adalah 
menetapkan status epidemi HIV di wilayahnya. Sedangkan di tingkat negara, dengan 
mengacu pada kriteria UNAIDS-WHO beberapa dokumen yang dikeluarkan Kemenkes 
dan KPAN telah mengindikasikan epidemi HIV pada sebagian wilayah Indonesia 
adalah terkonsentrasi pada beberapa populasi kunci setidaknya sejak tahun 20024,5 
dan memasuki tahap generalized epidemic di 2 provinsi di Papua sejak tahun 2006.6 

Berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS telah dicanangkan 
pemerintah Indonesia, mulai dari inovasi pencegahan penularan dari jarum suntik yang 
disebut Harm Reduction pada tahun 20067; pencegahan Penularan Melalui Transmisi 
Seksual (PMTS) mulai tahun 20108; penguatan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak 
(PPIA) pada tahun 20119; pengembangan Layanan Komprehensif Berkesinambungan 
(LKB) di tingkat Puskesmas pada tahun 201210; hingga terobosan paling baru yang 
disebut Strategic Use of ARV (SUFA) dimulai pada pertengahan tahun 2013.11 Beberapa 
pedoman layanan IMS dan HIV yang terintegrasi dengan layanan kesehatan lainnya 
juga sudah dikeluarkan oleh Kemenkes seperti Petunjuk Teknis Tata Laksana Klinik Ko-
Infeksi TB-HIV Tahun 2012 beserta Rencana Aksi Nasional TB-HIV 2011-2014 dan 2015-
2019; Program Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Integratif di Tingkat Pelayanan 
Dasar Tahun 2001; dan Panduan Layanan Integrasi Infeksi Saluran Reproduksi 
(ISR)/IMS, Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara Tahun 2014.

4 Kemenkes RI (2003). Laporan Estimasi Nasional Infeksi HIV pada Orang Dewasa Indonesia Tahun 2002. 
5 KPA (2005). Country Report UNGASS 2003-2004.
6 KPAN (2007). Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia 2007-2010.
7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 567/Menkes/SK/VIII/2006.
8 KPAN (2010). Pedoman Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS). 
9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013.
10 Kemenkes (2012). Pedoman Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan (LKB). 
11 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengendalian HIV-AIDS 

dan IMS.
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Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 masih menempatkan 
HIV dan AIDS sebagai salah satu prioritas dalam pengendalian penyakit menular 
dengan indikator serta target kinerja terkait sebagai berikut:12

1. Indikator dampak berupa a) meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; 
dan b) meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Indikator outcome berupa prevalensi HIV dari 0,46 % (2014) menjadi <0,50 (2019)

3. Indikator kinerja berupa persentase angka kasus HIV yang diobati (Jumlah ODHA 
yang masih mendapatkan pengobatan ARV) / (jumlah ODHA yang memenuhi 
syarat untuk memulai terapi ARV) x 100 %) meningkat dari 42 % (2014) menjadi 
55 % (2019).

Permenkes Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dalam 
BAB IV menyatakan bahwa kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:
1. Promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan komprehensif, pencegahan 

penularan, dan menghilangkan stigma diskriminasi melalui kegiatan iklan, 
kampanye penggunaan kondom, promosi kesehatan pada remaja, dan promosi 
kesehatan lainnya yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan remaja, pelayanan 
kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, pemeriksaan asuhan ANC, 
pelayanan infeksi menular seksual, rehabilitasi napza, dan tuberkulosis (TB).

2. Pencegahan penularan
• PMTS dengan 4 kegiatan yang terintegrasi: i). peningkatan peran pemangku 

kepentingan untuk menciptakan lingkungan kondusif; ii). intervensi 
perubahan perilaku untuk mengurangi kerentanan; iii). manajemen pasokan 
perbekalan kesehatan pencegahan untuk menjamin ketersediaan; dan iv). 
penatalaksanaan IMS (pelayanan diagnosis, pengobatan, dan konseling 
perubahan perilaku).

• Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non-seksual.
• Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.

3. Pemeriksaan diagnosis HIV
4. Pengobatan dan perawatan, dan
5. Rehabilitasi

Merujuk pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 maka dapat disimpulkan bahwa 
indikator kegiatan dalam Pedoman Program PMTS KPAN tahun 2010 masih terbatas 
untuk pelayanan dan kegiatan program PMTS bagi populasi WPS yang terlokalisasi 

12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK 02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.



MODEL PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL DI TINGKAT PELAYANAN PRIMER PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA   |   27

saja. Komponen/pilar utama program PMTS dalam pedoman tersebut, beserta tujuan, 
dan indikator utamanya meliputi: 
1. Meningkatkan peran pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan 

yang kondusif, dengan indikator utama “berfungsinya pokja lokalisasi” yang bisa 
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) dalam penyediaan kondom dan pelicin.

2. Komunikasi perubahan perilaku untuk mengubah perilaku sehingga kerentanan 
terhadap HIV berkurang dengan indikator utama “bekerjanya pendidik sebaya” 
yang cakap melakukan komunikasi perubahan perilaku.

3. Manajemen pasokan kondom untuk menjamin agar kondom dan pelicin selalu 
tersedia dengan indikator utama adanya “kemudahan akses dan tersedianya 
kondom dan pelicin”.

4. Penatalaksanaan IMS untuk menyediakan layanan diagnosis dan pengobatan, 
serta konseling dalam menyembuhkan IMS dengan indikator utama adanya 
“kemudahan akses layanan IMS bermutu”.
Keberhasilan program PMTS bagi WPS yang terlokalisasi saja diperkirakan hanya 

akan memberi dampak pada sepertiga proyeksi infeksi baru HIV tahun 2014-2019. 
Hasil pemodelan epidemi HIV tahun 2012 serta integrated biological and behavioural 
surveillance (IBBS) tahun 2011 dan 2013 mengindikasikan bahwa penularan HIV melalui 
transmisi seksual akan lebih banyak terjadi pada kelompok LSL.

Semua komponen/pilar dalam pedoman PMTS KPAN tahun 2010 sudah 
diakomodasi di dalam jenis layanan komprehensif berkesinambungan pada Pedoman 
LKB IMS-HIV Kemenkes tahun 2012. Pedoman LKB juga sudah mencakup hampir 
semua pelayanan kesehatan dan kegiatan yang direkomendasikan WHO sebagai 
intervensi prioritas sektor kesehatan.13 Daftar jenis layanan dalam Pedoman LKB 
beserta analisis statusnya dalam program prioritas PMTS menurut rekomendasi WHO 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Analisis perbandingan layanan PMTS, LKB dan rekomendasi WHO

Jenis Layanan di Pedoman LKB
Analisis Perbandingan dengan Rekomendasi 
WHO untuk Program Prioritas PMTS

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi 
masyarakat

Tidak termasuk dalam rekomendasi program prioritas 
PMTS yang lebih fokus kepada promosi dan dukungan 
penggunaan kondom 

Konseling dan testing HIV Merupakan bagian dari rekomendasi program prioritas 
PMTS dalam komponen “deteksi dan manajemen IMS” 
dan “intervensi populasi kunci” (WPS, LSL, dan waria).

13 WHO (2009). Priority Intervention HIV/AIDS prevention, treatment and care in the health sector.
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Jenis Layanan di Pedoman LKB
Analisis Perbandingan dengan Rekomendasi 
WHO untuk Program Prioritas PMTS

Layanan program PMTS sesuai pedoman PMTS 
KPAN 2010

Merupakan bagian dari rekomendasi program prio-
ritas PMTS dalam komponen “promosi dan dukungan 
penggunaan kondom”, “deteksi dan manajemen IMS”, 
dan “intervensi khusus populasi kunci (WPS saja)”.

Layanan pencegahan infeksi HIV dan kesehatan 
reproduksi bagi pasangan diskordan

Merupakan bagian dari rekomendasi program prio-
ritas PMTS dalam komponen “konseling hubungan 
seks aman dan pengurangan risiko”, dan “pencegahan 
pada ODHA”.

Pengurangan dampak buruk bagi populasi kunci 
meliputi: 
a. Distribusi kondom dan pelicin serta kon

seling mengurangi pasangan seks; 
b. Konseling dan distribusi Layanan Jarum 

dan Alat Suntik Steril (LJASS) dan Program 
Terapi Rumatan Metadon (PTRM); dan 

c. Penjangkauan sebaya dan komunikasi per-
ubah an perilaku 

Poin a dan c merupakan bagian dari rekomendasi 
program prioritas PMTS dalam komponen “intervensi 
populasi kunci (WPS, LSL dan waria)”.
Konseling pada poin b merupakan bagian dari reko-
men dasi program prioritas PMTS dalam komponen 
“konseling hubung an seks aman dan pengurangan 
risiko”.

Layanan PPIA Tidak menjadi bagian dari rekomendasi program prio-
ritas PMTS.

Perawatan dan pengobatan HIV (opportunistic 
infections – OI, ART, TBHIV, dukungan gizi, 
perawatan paliatif)

Tidak menjadi bagian dari rekomendasi program prio-
ritas PMTS.

Dukungan ODHA (kelompok pendukung ODHA, 
dukungan psikososial, orphans and vulnerable 
childrenOVC)

Sebagian dari layanan merupakan bagian dari reko-
mendasi program prioritas PMTS dalam komponen 
“konseling hubung an seks aman dan pengurangan 
risiko”, dan “pencegahan pada ODHA”.

Daftar yang lebih terperinci dari jenis layanan komprehensif dan berkesinam-
bungan dalam pedoman LKB juga dikelompokkan berdasarkan tiga domain/tempat 
layanan/kegiatan dan menurut status epidemi HIV di kabupaten/kota. Walaupun 
demikian, pengelompokan jenis layanan tersebut kurang terstruktur dan belum ada 
referensi pendukung efektivitasnya dalam mengurangi kemungkinan penularan HIV 
serta deskripsi detail layanannya. Pengelompokan layanan program pencegahan 
dalam pedoman tersebut juga belum memisahkan jenis layanan untuk pencegahan 
melalui transmisi seksual dan non-seksual, sehingga pemilihan jenis layanan yang 
terkait dengan program PMTS dilakukan menggunakan kesesuaian nama jenis layanan 
dengan jenis pelayanan kesehatan dan kegiatan yang direkomendasikan WHO sebagai 
intervensi prioritas sektor kesehatan dalam program PMTS. Daftar jenis layanan 
komprehensif dan berkesinambungan dalam pedoman LKB yang terkait dengan 
program PMTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4. Jenis layanan dalam domain layanan LKB terkait PMTS

Domain Layanan Jenis Layanan

Penjangkauan 
populasi kunci

•	 Penjangkauan populasi kunci, rentan, bridging population*, remaja**
•	 Penyampaian informasi dan edukasi oleh kelompok sebaya
•	 Promosi dan program kondom
•	 Layanan IMS pada kelompok sasaran dan remaja
•	 Rujukan ke layanan pencegahan yang sesuai

Intervensi berbasis 
komunitas dan 
perawatan di rumah 

•	 Pengetahuan pencegahan HIV bagi masyarakat
•	 Pengurangan risiko pasangan diskordan
•	 Layanan KB masyarakat oleh bidan di desa
•	 Advokasi mengurangi stigma, diskriminasi, dan kriminalisasi populasi 

kunci***
•	 Dukungan sebaya untuk pencegahan penularan bagi ODHA**
•	 Promosi dan penyediaan kondom***
•	 Konseling perubahan perilaku

Layanan kesehatan 
primer: Puskesmas 
dan klinik rawat jalan 
di rumah sakit

•	 Promosi dan distribusi kondom bagi populasi kunci
•	 Diagnosa dan pengobatan IMS
•	 Konseling pengurangan faktor risiko pasangan diskordan**
•	 Layanan kesehatan reproduksi dan KB ramah populasi kunci dan remaja **
•	 Konseling kesehatan seksual dan reproduksi pada ODHA***
•	 PEP korban pemerkosaan*
•	 Sirkumsisi laki-laki dan penyembuhan luka ***

Catatan: *Epidemi terkonsentrasi saja; ** Epidemi terkonsentrasi dan meluas; ***Epidemi meluas saja

Menyusul kampanye pelaksanaan LKB dan SUFA pada tahun 2014, KPAN 
memperbaharui pedoman pelaksanaan PMTS melalui penerbitan pedoman PMTS 
paripurna yang bertujuan mengantisipasi perkembangan epidemi dan konteks 
sosial yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan. Belum optimalnya program 
PMTS, yang dibuktikan dengan rendahnya pemakaian kondom secara konsisten, 
tingginya IMS, dan terjadinya penularan baru pada populasi berisiko tinggi, menjadi 
alasan utama pengembangan model atau pendekatan yang lebih komprehensif, 
integratif, dan efektif pada semua populasi kunci. Ini dilakukan dengan menggerakkan 
pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sektor swasta, dan 
komunitas untuk pemberdayaan laki-laki berisiko tinggi (LBT) di tempat kerja dan 
komunitas, WPS (lokasi dan non-lokasi), LSL (non penjaja seks terorganisir dan 
penjajaseks terorganisir), dan waria untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam 
menurunkan perilaku berisiko. 

Beberapa hal baru yang dimasukkan dalam pedoman PMTS paripurna di antaranya 
komponen perubahan perilaku yang memasukkan mobile KTS. Selain itu, kampanye 
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massal menjadi salah satu media penyampaian pesan perilaku seksual aman secara 
lebih luas dibandingkan hanya one to one approach maupun melalui teman sebaya 
dan kader. Logistik kondom dalam PMTS paripurna menambah alternatif pengelolaan 
secara mandiri oleh kelompok kunci bekerja sama dengan distributor kondom. Selain 
KPAN (sebagai stimulan), menariknya, dalam pedoman ini tidak disebutkan potensi 
peran jajaran Kemenkes termasuk Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, 
dan, tentu saja, BKKBN. Terakhir, adanya penambahan layanan pada komponen 
penatalaksanaan IMS menjadi tatalaksana IMS dan HIV dalam PMTS paripurna, meski 
kemudian lebih banyak menjelaskan tatalaksana HIV dengan jargon program yang 
sudah dikampanyekan sebelumnya yaitu LKB dan SUFA.

PMTS paripurna juga telah memasukkan payung hukum pendukung, meski 
masih berkisar di komponen peningkatan peran positif pemangku kepentingan 
dan komponen penatalaksanaan IMS dan HIV; sementara komponen lain dan 
kelompok kunci selain LBT di tempat kerja pada komponen peningkatan peran positif 
pemangku kepentingan belum didukung oleh peraturan yang memadai. Peraturan 
yang disebutkan antara lain Kebijakan Kementerian dan Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja No. 68/IV/ 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di 
tempat kerja yang dapat mendukung intervensi bagi LBT karyawan perusahaan serta 
Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Tata Laksana IMS dan HIV serta SUFA berbasis 
LKB.

Secara lebih terperinci perbedaan dan persamaan sekaligus variasi komponen 
program/kegiatan antar-populasi kunci dapat dijelaskan dalam kotak berikut:

Peningkatan peran positif pemangku kepentingan agar tercipta lingkungan 
kondusif untuk upaya pencegahan HIV

Persamaan: 

Untuk semua populasi kunci, tahapan pertama yang dilakukan adalah membentuk 
kelompok kerja (pokja) PMTS di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, yang 
merupakan tim kerja terdiri dari sekelompok individu/instansi yang dipilih oleh 
KPAP dengan anggota KPA, LSM, SKPD terkait, sektor swasta. Tokoh kunci dari 
komunitas diharapkan menjadi roda penggerak (pokja HIV-AIDS) yang dapat 
menyusun dan menginisiasi suatu peraturan lokal di antara anggota komunitas 
terkait komitmen moral penanggulangan HIV-AIDS, kewajiban menjaga perilaku 
aman, tidak diskriminatif terhadap ODHA, serta lainnya yang sesuai situasi lokal. 
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Peningkatan peran positif pemangku kepentingan agar tercipta lingkungan 
kondusif untuk upaya pencegahan HIV

Perbedaan:

LBT karyawan perusahaan dan WPSTL merupakan populasi yang terorganisir, 
dan masih di bawah pengawasan dinas terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Dinas 
Pariwisata), yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan (LBT karyawan) 
atau tempat hiburan (WPSTL). Hubungan vertikal (fungsi pengawas) antara dinas 
(sebagai anggota pokja PMTS paripurna kabupaten/kota) dengan perusahaan 
dan pengelola tempat hiburan diharapkan dapat mengakselerasi terbentuknya 
kebijakan penanggulangan HIV di tempat LBT dan WPSTL bekerja. Dengan 
meminta perusahaan dan pengelola tempat hiburan menyusun program kerja 
dan melakukan kegiatan pencegahan HIV bagi pekerjanya (terutama karyawan, 
bisa menjadi bagian dari pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
perusahaan), serta membentuk tim inti HIV-AIDS di perusahaan dan tempat 
hiburan. Sebaliknya, jika kedua SKPD tidak berperan sebagaimana yang diharapkan, 
maka pergerakan PMTS paripurna menjadi terhambat di kedua sub-populasi kunci 
tersebut (LBT karyawan dan WPSTL).

Komunikasi perubahan perilaku untuk mendorong praktik perilaku aman

Komunikasi perubahan perilaku di semua populasi kunci masih mengandalkan 
one to one approach melalui pendidik sebaya atau kader, penyuluhan, dan edukasi 
massal melalui kampanye (dalam bentuk edutainment, edusportainment, dan lain-
lain), serta pembuatan dan distribusi materi KIE. Hal baru dalam pedoman PMTS 
paripurna adalah dimasukkannya komponen mobile KTS dan integrasi informasi 
HIV-AIDS (termasuk promosi layanan IMS dan HIV) di dalam kegiatan rutin atau 
insidentil menjadi salah satu kegiatan yang dianjurkan terkait promosi perubahan 
perilaku. Anjuran intensitas mobile KTS disebutkan antara 1 -2 bulan sekali, atau 
sesuai kebutuhan.

Manajemen pasokan kondom sehingga kondom dan pelicin mudah diakses

Persamaan:
Khusus komunitas LBT, disebutkan bahwa pengadaan, penyimpanan, sistem 
distribusi kondom/pelicin dilakukan oleh KPA. Namun tidak demikian halnya 
dengan populasi kunci lain (lihat perbedaan). Tidak disebutkan alasan mengapa 
terjadi perlakuan yang berbeda untuk logistik kondom pada komunitas LBT ini.
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Distribusi kondom ke populasi kunci dilakukan oleh tim inti HIV-AIDS, pendidik 
sebaya, outlet kondom, dan lain-lain. Outlet kondom bisa berasal dari pendidik 
sebaya, klinik perusahaan, dan lain-lain.  

Perbedaan: 

Pada LBT karyawan perusahaan, LSL penjaja seks terorganisir, LSL penjaja seks 
tidak terorganisir, WPSL dan WPSTL, kondom/pelicin yang didistribusikan melalui 
jalur KPA hanya dimaksudkan sebagai buffer stock atau peralihan dari kondom 
bersubsidi menjadi kondom mandiri. Karyawan perusahaan memiliki akses dan 
dana ke kondom market bebas (lebih mandiri). Pengelola tempat hiburan dianggap 
telah mampu melakukan kontak dengan distributor dalam pengadaaan kondom 
dan pelicin.  

Penatalaksanaan IMS dan HIV untuk mendorong tersedianya layanan IMS, HIV 
dan AIDS yang mudah diakses

Dinas Kesehatan merupakan SKPD kunci untuk memastikan rumah sakit dan 
puskesmas yang menyediakan layanan IMS, KTS, HIV dan AIDS dapat diakses oleh 
populasi kunci. 

Tambahan dalam PMTS paripurna

Jenis tatalaksana yang disebutkan meluas sampai KTS dan care, support and 
treatment (CST), dan penjelasan lebih lanjutnya mengacu pada Permenkes No. 
21 Tahun 2013. Hal ini merefleksikan bahwa komponen tatalaksana IMS dan HIV 
dalam pedoman PMTS paripurna sudah diakomodasi dan merupakan domain dari 
Kemenkes.

Dilihat dari analisis perbandingan di atas, meski ditujukan untuk mengantisipasi 
perubahan konteks sosial terutama kelompok berisiko tinggi tidak hanya pada 
kelompok WPS lokasi, secara umum, pengelolaan PMTS paripurna masih diarahkan 
terutama pada upaya mengorganisasikan pelayanan pencegahan pada populasi 
kunci yang terorganisir, dengan pendekatan utama melalui penggerakan pokja 
penanggulangan yang berbasis wilayah, tempat kerja, dan kelompok komunitas. 
Pendekatan model ini lebih bersifat top down mengikuti pola kerja dari masing-masing 
instansi pemerintahan yang terlibat seperti KPAP/K, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, 
Dinas Ketenagakerjaan, Satpol PP, serta beberapa instansi formal lainnya. Puskesmas 
dan jejaring layanan primer hanya diposisikan sebagai unsur pelaksana kegiatan 
layanan yang dikoordinasikan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan kabupaten/
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kota. Kenyataan ini memperkuat asumsi dasar peneliti bahwa diperlukan 
pengembangan model PMTS di tingkat layanan primer.

Lebih lanjut, semua jenis layanan dan intervensi dalam keempat komponen 
kegiatan PMTS di atas sudah tercakup dalam salah satu dari tujuh sub-sistem (upaya 
kesehatan; penelitian dan pengembangan; pembiayaan; sumber daya manusia; 
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; manajemen, informasi, dan 
regulasi; dan pemberdayaan masyarakat) dalam sistem kesehatan nasional (SKN) 
di Indonesia yaitu sub-sistem upaya kesehatan.14 Sedangkan layanan/intervensi 
dukungan struktural sebagian besar berada di luar SKN dan perlu dikoordinasikan 
pelaksanaannya dengan penanggung jawab sistem tersebut. Paragraf 83 lampiran SKN 
menyebutkan, “SKN akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi 
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS), baik antar pelaku, antar 
sub-sistem SKN, maupun dengan sistem serta sub-sistem lain di luar SKN”

Sub-sistem upaya kesehatan dalam SKN berfungsi untuk menyelenggarakan 23 
kegiatan, yang dua di antaranya berhubungan langsung dengan program PMTS, yaitu 
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, serta pencegahan, pengendalian, 
dan pemberantasan penyakit menular. Sub-sistem upaya kesehatan dilakukan 
dengan prinsip terpadu, berkesinambungan, dan paripurna; bermutu, aman, dan 
sesuai kebutuhan; adil dan merata; non-diskriminasi; terjangkau; teknologi tepat 
guna; dan bekerja dalam tim secara cepat dan tepat.  Sub-sistem upaya kesehatan 
meliputi unsur: 

1. Pelayanan kesehatan untuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi.

2. Fasilitas pelayanan untuk upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya 
kesehatan masyarakat (UKM) yang masing-masing terdiri dari 3 tingkat yaitu:
• Upaya Kesehatan Primer (Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer [PKPP], dan 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer [PKMP] oleh Puskesmas).
• Upaya Kesehatan Sekunder (Pelayanan Kesehatan Perorangan Sekunder [PKPS] 

oleh rumah sakit dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sekunder [PKMS] oleh 
Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau provinsi).

• Upaya Kesehatan Tersier (Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersier [PKPT] oleh 
tenaga spesialis/rumah sakit dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tersier 
[PKMT] oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kementerian Kesehatan).

3. Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia; fasilitas kesehatan; 
pembiayaan; sarana dan prasarana; manajemen, informasi, dan regulasi 
kesehatan.

14 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
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4. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang melalui stan-
darisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum oleh pemerintah, 
organisasi profesi dan masyarakat.

Dengan merujuk pada SKN 2012, maka arah kebijakan Rencana Strategis Kemen-
terian Kesehatan 2015-2019 mengacu pada 3 hal penting yaitu:12

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer melalui: 
a. Peningkatan SDM; 
b. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; 
c. Peningkatan pembiayaan; 
d. Peningkatan sistem informasi puskesmas (SIP); dan 
e. Pelaksanaan akreditasi puskesmas.

2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continuum of care).
3. Intervensi berbasis risiko kesehatan.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba membangun model layanan dalam 
program PMTS yang dapat dilakukan oleh puskesmas dengan mempertimbangkan 
berbagai peraturan, kebijakan, dan pedoman yang telah ada. 

Hasil kajian terhadap model praktis PMTS

Dalam menyusun usulan model PMTS di tingkat pelayanan primer puskesmas 
dan jejaringnya, tim melakukan kajian terhadap model praktis yang berlaku saat 
ini, dengan pembagian pilar atau komponen layanan yang sesuai dengan hasil 
kajian literatur sebelumnya. Kemudian kajian juga dilakukan terhadap berbagai 
masalah organisasional, termasuk dukungan kebijakan yang membuat model praktis 
tersebut tidak mampu secara optimal menjamin ketersediaan, keterjangkauan, 
keadilan, dan kesinambungan layanan pencegahan. Salah satu sumber utama kajian 
terhadap model praktis PMTS saat ini adalah laporan studi kasus PMTS di lima kota 
di Indonesia yang dilakukan oleh PKMK UGM bekerjasama dengan lima universitas 
lokal di Medan (USU), Denpasar (UNUD), Surabaya (UNAIR), Kupang (UNDANA), dan 
Merauke (UNCEN). 

Berikut adalah hasil dari kajian per kelompok layanan atau kegiatan:

Manajemen IMS 

Dukungan regulasi: Permenkes 21-2013, Surat Edaran Menkes 129-2013, Pedoman 
IMS-2011, Surat Edaran Dirjen P2PL 823-2013.

Kegiatan yang saat ini tersedia di tingkat layanan primer:
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Manajemen IMS 

1. Pelayanan kesehatan perorangan primer berupa pemeriksaan dan pengobatan 
IMS baik di dalam gedung maupun dengan mobile klinik.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat primer berupa skrining dan surveilans IMS.

Masalah di tingkat sistem, organisasi, dan layanan:

1. Layanan ini sudah terintegrasi baik secara kebijakan, manajemen pengelolaan, 
maupun teknis pelayanan ke dalam PKPP puskesmas yang ditunjuk dan 
terlatih. Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan ini meningkat dari 
92 (2010) menjadi 801 (2015), dengan hasil cakupan puskesmas untuk kasus 
IMS dengan gejala pada semua populasi kunci meningkat dari 11%-40% (2011) 
menjadi 12% -54% (2015).

2. Belum ada kebijakan, sistem, dan mekanisme pelayanan IMS dalam PKMP 
yang jelas walau beberapa model pelayanan, seperti PPB Gonore dan Klamidia 
serta penapisan pada WPS dan waria pernah atau masih dilakukan.

3. Sarana, prasarana dasar untuk menyediakan layanan ini sudah masuk dalam 
standar puskesmas tetapi operasional PKMP berupa layanan mobile masih 
sebagian besar didukung dana GFATM dan sekarang GFNFM.

4. Ada beberapa klinik non-puskesmas yang menyelenggarakan PKPP dan PKMP, 
misalnya di Jakarta dan Bali. Layanan ini untuk populasi tertentu dengan hasil 
yang cukup baik.

Pencegahan berbasis ART termasuk di dalamnya perluasan tes HIV

Dukungan regulasi: Permenkes 74-2014, Pedoman LKB-2012, Surat Edaran Dirjen 
P2PL 823-2013, Peraturan Presiden 76-2012, Permenkes 21-2013, Keputusan Menkes 
1190-2004, Surat Edaran Menkes 129-2013, Pedoman ART-2011.

Kegiatan yang saat ini tersedia di tingkat layanan primer:

1. Tes HIV dalam bentuk KTS (mobile dan dalam gedung), provider-initiated 
counseling and testing (PITC), PPIA.

2. Pengobatan ARV.

Masalah di tingkat sistem, organisasi, dan layanan:

1. Layanan tes HIV ini sudah cukup terintegrasi baik secara kebijakan, organisasi 
maupun teknis pelayanan ke dalam PKPP dan PKMP Puskesmas yang ditunjuk 
dan terlatih. Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat yang menyediakan
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Pencegahan berbasis ART termasuk di dalamnya perluasan tes HIV

layanan ini meningkat dari 385 (2010) menjadi 1,391 (2015) dan mulai terintegrasi 
dengan layanan ANC dan TB.

2. Penyediaan 95% sarana layanan tes disediakan oleh pemerintah dan sisanya 
oleh GFATM. Model pembiayaan sebagian besar operasional PKMP berupa 
layanan mobile sebagai salah satu layanan KTS HIV yang cukup efektif 
menjangkau populasi kunci yang sulit, masih berasal dari dana GFATM dan 
sekarang GFNFM.

3. Ada beberapa klinik non-puskesmas yang menyelenggarakan PKPP layanan tes 
untuk populasi tertentu dengan hasil yang cukup baik.

4. Cakupan layanan tes meningkat pada semua populasi kunci kecuali LBT dari 
19-64% (2007) menjadi 50-89%.

5. Layanan pengobatan ART sebagai pencegahan dan PEP akibat kecelakaan di 
tempat kerja sudah terintegrasi secara kebijakan dengan PKPP di puskesmas, 
sedangkan integrasi sistem dalam mendukung layanan dan integrasi pelayanan 
masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan. Hingga 2014, sebanyak 333 
puskesmas sudah menyediakan layanan ini dan ditargetkan menjadi 1,558 
puskesmas pada tahun 2019.

6. Sistem pembiayaan dan distribusi ART belum dapat terintegrasi penuh dengan 
sistem manajemen logistik puskesmas dan masih bersifat vertikal dikelola oleh 
Kemenkes. 

7. 95% kebutuhan ART lini pertama ditanggung oleh APBN, sedangkan lini kedua 
dan 5% lini pertama masih dibantu GFATM.

8. Belum ada kebijakan PrEP.

Penguatan peran lintas sektor di tingkat layanan primer

Dukungan regulasi: Pedoman LKB 2012, Permenkes 21-2013.
Kegiatan yang saat ini tersedia di tingkat layanan primer:
1. Pokja lokasi pada WPS yang berbasis lokalisasi
2. Pokja tempat kerja untuk WPS yang berbasis tempat kerja (WPSTL)
3. Pokja berbasis wilayah 
Masalah di tingkat sistem, organisasi dan layanan:
1. Dukungan pendanaan, sumber daya, dan teknis operasional pokja masih 

berasal dari utamanya sistem kesehatan melalui jejaring KPA dan OMS 
yang bergantung pada pendanaan bersumber donor. Belum terlihat peran
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pendanaan, sumber daya, dan teknis operasional dari instansi lintas sektor 
seperti Dinas Sosial dan Satpol PP.

2. Target penutupan lokalisasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi 
ancaman serius bagi keberlanjutan kinerja pokja lokasi, pergeseran pola kerja 
WPSL ke WPSTL sangat mungkin terjadi, dan keberadaan pokja berbasis tempat 
kerja masih sulit dibentuk karena rendahnya keterlibatan instansi terkait 
seperti Dinas Sosial, Pariwisata, Perizinan, dll.

Kesimpulan desk review model integrasi PMTS di tingkat layanan primer

Secara ringkas, hasil desk review terhadap berbagai dokumen ilmiah dan 
kebijakan terkait penanggulangan HIV-AIDS di tingkat nasional maupun internasional 
menunjukkan, peran penting transmisi seksual dalam perkembangan epidemi HIV 
dan potensinya sebagai jembatan penghubung epidemi dari kelompok berisiko 
tinggi ke kelompok populasi yang lebih umum (general population). Melihat peran 
penting transmisi seksual ini, diperlukan strategi yang komprehensif nan terfokus, 
mulai dari tingkatan pelayanan terdepan atau primer, untuk mampu mengendalikan 
epidemi secara lebih efektif. Strategi pencegahan harus meliputi pencegahan dengan 
pendekatan biomedik, seperti penyediaan kondom, sirkumsisi, testing dan konseling 
HIV yang dilanjutkan dengan pengobatan ARV jika positif, penanganan IMS, dan 
pencegahan berbasis ARV lainnya. Selain itu, pencegahan dengan pendekatan perilaku 
juga penting dilakukan melalui berbagai upaya promosi kesehatan baik individual 
maupun masyarakat. Di sisi lain, diperlukan dukungan struktural berupa reformasi 
kebijakan dan peraturan yang menghambat pelayanan, serta gerakan pemberdayaan 
baik berbasis gender, ekonomi dan pendidikan masyarakat. Disadari bahwa di tingkat 
layanan primer, pendekatan struktural lebih bergantung pada upaya lintas sektor oleh 
instansi atau organisasi terkait lainnya.

Jika dilihat dari berbagai dokumen kebijakan program penanggulangan dari 
tingkat internasional maupun nasional, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh 
komponen layanan di atas dimaksudkan untuk dapat dilakukan di tingkat primer yaitu 
puskesmas dan jejaringnya, kecuali, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, 
khusus untuk dukungan struktural diperlukan peran lebih aktif lintas sektor. Secara 
praktis model pelayanan yang ada saat ini juga telah menunjukkan peran penting dan 
bermakna puskesmas dalam memberikan pelayanan PMTS kepada kelompok berisiko 
tinggi, meski kemudian masih cukup bermakna didorong oleh kebijakan global dalam 
bentuk dukungan finansial donor internasional. Peran penting puskesmas, terutama 
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dalam pendistribusian kondom pada populasi berisiko tinggi, promosi kesehatan 
terarah kepada kelompok populasi berisiko tinggi, serta pelayanan ART, masih harus 
ditingkatkan. Sementara itu, kendati sudah cukup berjalan, kapasitas puskesmas 
dalam distribusi kondom dalam gedung, penatalaksanaan IMS, dan juga mobile KTS 
masih perlu diperkuat.

Berdasarkan hasil kajian berbagai dokumen tersebut di atas, tim peneliti 
mengusulkan pengembangan lima komponen layanan yang dapat dirinci menjadi 
11 jenis satuan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur oleh puskesmas 
dan jejaringnya, dengan memperhatikan potensi sumber daya dan dukungan berbagai 
peraturan dalam sistem kesehatan nasional. Perlu dicatat komponen peningkatan 
peran lintas sektor yang selama ini merupakan salah satu pilar layanan PMTS tidak 
dimasukkan ke dalam model layanan yang dilakukan puskesmas, karena, secara ideal, 
memang lebih tepat dilakukan oleh institusi atau organisasi yang memiliki jangkauan 
koordinasi lebih luas serta lintas batas lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan KPAP/K 
atau bahkan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Satpol PP. 

Komponen layanan atau pilar utama kegiatan PMTS

1. Penyediaan dan distribusi kondom termasuk lubrikan
 1. Pengadaan kondom dan lubrikan
 2. Pendistribusian kondom dan lubrikan

2.. Manajemen IMS termasuk sirkumsisi
 1. Manajemen IMS sebagai UKP
 2. Manajemen IMS terutama pada kelompok berisiko tinggi sebagai upaya 

UKM
 3. Pelayanan sirkumsisi sebagai UKP
 4. Pelayanan sirkumsisi sebagai UKM

3. Pencegahan berbasis ART termasuk di dalamnya perluasan tes HIV
 1. Pelayanan KTS di dalam gedung puskesmas
 2. Pelayanan mobile KTS
 3. Pelayanan ART

4. Pendidikan kesehatan dan pemberdayaan komunitas
 1. Promosi kesehatan pada masyarakat umum
 2. Promosi kesehatan pada kelompok berisiko tinggi
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DARI hasil kajian literatur, termasuk dokumen kebijakan dan model praktis program 
PMTS di Indonesia, peneliti mengembangkan instrumen kuesioner Delphi yang 
kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok utama, yaitu (1) reliability, kelompok pernyataan 
yang ditujukan untuk mengukur tingkat keyakinan responden terhadap kebenaran 
konsep-konsep program pencegahan melalui transmisi seksual, (2) desirability, 
kelompok pernyataan yang ditujukan untuk mengukur tingkat kepentingan aktivitas, 
kegiatan, atau strategi dari program pencegahan melalui transmisi seksual, dan 
(3) feasibility, kelompok pernyataan yang ditujukan untuk mengukur tingkat 
kemungkinan implementasi dari aktivitas, kegiatan, atau strategi program pencegahan 
melalui transmisi seksual. Selain dibagi menjadi tiga kelompok tersebut, pernyataan 
dalam kuesioner Delphi juga dikelompokkan berdasaran definisi umum PMTS, 
pernyataan terkait kondom, pernyataan terkait intervensi IMS, pernyataan terkait tes 
dan pengobatan HIV, dan peryataan terkait perubahan perilaku. 

Studi Delphi kepada praktisi dilakukan di 7 kota (Medan, Jakarta, Surabaya, 
Denpasar, Kupang, Makassar dan Merauke) melalui lokakarya selama 2 hari di setiap 
kota, tanggal 4 – 15 April 2016.  Pada hari pertama lokakarya, responden Delphi praktisi 
diminta mengisi dua kali kuesioner Delphi secara mandiri, sebelum dan setelah 
presentasi hasil kajian literatur model PMTS. Pada hari kedua, peneliti menyajikan 

PENGEMBANGAN KONSENSUS 
MODEL MELALUI STUDI DELPHI
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hasil pengisian kuesioner tersebut dan mendiskusikannya dengan responden praktisi. 
Ada 144 orang yang berpartisipasi menjadi responden Delphi praktisi kuesioner 
pertama dan 132 orang mengisi keduanya dengan distribusi asal lembaga responden 
adalah 35 orang (27%) dari puskesmas dan rumah sakit, 18 orang (14%) dari dinas 
kesehatan, 29 orang (22%) dari Sekretariat KPAP/K, 32 orang (24%) dari LSM, dan 18 
orang (14%) dari lembaga lainnya.

Delphi kepada 26 pakar terpilih di tingkat nasional dilakukan melalui pengisian 
kuesioner mandiri yang dikirim secara elektronik bersama, dengan technical brief 
model PMTS di tingkat pelayanan primer puskesmas dan jejaringnya pada tanggal 27 
April 2016. Hingga tanggal 20 Mei 2016 atau batas akhir pengisian kuesioner tersebut, 
tercatat hanya 15 pakar yang mengembalikan kuesioner yang sudah terisi dengan 
distribusi asal lembaga adalah 3 orang dari Kementerian Kesehatan, 2 orang dari 
Sekretariat KPAN, 1 orang dari BKKBN, 3 orang dari UN Agencies, 2 orang dari lembaga 
pendidikan, dan 4 orang dari LSM lokal dan internasional.

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari hasil survei Delphi kepada praktisi 
yang kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan hasil pada kelompok pakar.

Konsensus konsep dan strategi PMTS pada kelompok praktisi

Pendefinisian PMTS

Hasil survei (Gambar 2) menunjukkan, setiap kelompok responden menyepakati 
bahwa pencegahan melalui transmisi seksual adalah kunci keberhasilan 
penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman 
responden terhadap peran penting transmisi seksual dalam perkembangan epidemi 
di Indonesia. Berbagai laporan survei dan surveilans juga menunjukkan masih 
terkonsentrasinya epidemi HIV-AIDS pada kelompok WPS, LSL, dan waria, dengan 
transmisi seksual berperan penting dalam perkembangannya. Dalam beberapa diskusi 
pasca Delphi, diakui bahwa transmisi seksual juga berperan dalam perkembangan 
epidemi pada kelompok penasun, meski lebih banyak dikaitkan dengan perannya 
sebagai jembatan epidemi antara kelompok penasun dan kelompok berisiko tinggi 
WPS dan LSL.

Lebih lanjut, pasca Delphi cukup banyak muncul diskusi terkait semakin 
berkembangnya epidemi pada kelompok LSL dan mulai diwaspadainya perkembangan 
epidemi pada WPSTL akibat berbagai kebijakan dan isu terkait penutupan lokasi. 
Terkait ini, ada hal menarik karena sebagian besar responden sepakat bahwa model 
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Gambar 2. Reliability pendefinisian PMTS
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praktis PMTS saat ini masih menekankan pada pelayanan pencegahan berbasis lokasi 
pada WPSL, sehingga kemudian menyatakan konsensus terhadap perlunya upaya 
pendefinisian dan perluasan operasional model PMTS pada kelompok populasi kunci 
lainnya, yaitu WPSTL, LSL dan waria. Meski sepakat bahwa ada upaya pendefinisian 
dan operasionalisasi PMTS pada WPSTL, LSL dan waria, rupanya pokja penanggulangan 
masih cukup populer bagi para praktisi, paling tidak pada para petugas teman-teman 
di dinas kesehatan dan puskesmas, sebagian dari mereka masih yakin bahwa pokja 
dapat secara efektif diterapkan di kelompok non-WPSL. Contoh pokja desa atau daerah 
sebagaimana disampaikan dalam diskusi pasca Delphi di Medan adalah bentuk 
pelaksanaan inovatif dari konsep pokja lokasi.

Selanjutnya terkait komponen pendanaan penyelenggaraan kegiatan PMTS, pada 
semua kelompok responden Delphi, hasil survei menunjukkan adanya konsensus 
bahwa kegiatan PMTS masih bergantung pada donor. Persepsi ini tentunya sangat 
berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam beberapa tahun terakhir dukungan dana 
GF memang sangat menonjol dalam kegiatan PMTS, terutama dalam hal pengadaan 
dan distribusi kondom, pendanaan untuk kegiatan edukasi dan perubahan perilaku 
serta pelibatan pemangku kepentingan. Pelayanan IMS, meski telah banyak mendapat 
dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, dalam pelaksanaan mobile 
KTS pada kelompok berisiko tinggi masih bergantung pada pendanaan GF. Menariknya, 
hasil survei menunjukkan bahwa kelompok pelaksana memiliki konsensus lebih 
tinggi terhadap pernyataan dominansi donor dalam PMTS dibandingkan kelompok 
KPA sendiri.

Setelah mendapatkan gambaran konsensus terhadap pendefinisian PMTS, fokus 
Delphi selanjutnya diarahkan pada upaya untuk mendapatkan konsensus terhadap 
komponen strategi utama PMTS yang dimulai dari beberapa pernyataan strategis 
terkait pengadaan dan distribusi kondom. Hasil survei selengkapnya dapat dilihat 
pada Gambar 3. 
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Konsensus terhadap model pengadaan dan distribusi kondom

Pernyataan pertama terkait kondom diarahkan untuk mengetahui respons peserta 
survei terhadap model praktis pengadaan dan distribusi kondom untuk populasi kunci 
saat ini masih dikoordinir oleh KPAN, sebagaimana diduga setiap kelompok responden 
memberikan konsensusnya. Yang menjadi menarik untuk didiskusikan adalah masih 
bervariasinya respons responden terhadap apakah model praktis yang berlaku saat 
ini tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan. Meskipun lebih banyak 
responden meyakini model ini tidak akan berkesinambungan, proporsinya belum 
melewati angka 60%, kecuali pada kelompok KPAP/K yang mencapai angka 70%. 
Hasil diskusi pasca Delphi memberikan penjelasan yang menarik terhadap variasi ini 
karena, ternyata, kelompok KPAP/K cukup menyadari bahwa peran pengadaan dan 
distribusi kondom seharusnya berada pada institusi teknis, seperti jajaran Kemenkes 
atau BKKBN. Sementara itu, kelompok responden lainnya ternyata cenderung memilih 
untuk berada pada posisi nyaman, yaitu pengadaan dan distribusi kondom yang 
dikendalikan terpusat oleh KPAN dipandang telah berlangsung dengan baik dan 
diharapkan terus berkesinambungan.

Terkait pola pendistribusian kondom hingga ke tingkat akar rumput di populasi 
berisiko tinggi, secara umum, sebagian besar responden memang meyakini bahwa 
penyelenggaraannya sangat bergantung pada peran OMS atau LSM, melalui petugas 
lapangannya. Juga diyakini masih sangat besarnya hambatan sosial dan budaya, 
bahkan agama, dalam pendistribusian kondom pada kelompok populasi kunci, 
termasuk masih diyakininya hambatan hukum kondom sebagai barang bukti 
prostitusi, kecuali pada kelompok dinas kesehatan yang masih terpecah antara yakin 
dan tidak. Yang menarik terkait pendistribusian, ternyata cukup banyak responden 
yang tidak sepakat dengan pernyataan bahwa distribusi kondom di dalam puskesmas 
belum dapat dilakukan, diskusi pasca Delphi menyebutkan distribusi kondom di 
dalam puskesmas dilakukan secara pasif dan juga aktif pada klinik IMS dan KTS. 

Pada segmen berikutnya dari survei Delphi, praktisi di daerah dimintakan 
konsensus terhadap usulan model penyelenggaraan pengadaan dan distribusi kondom, 
hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4. Sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya, 
sebagian besar responden lebih memilih untuk melanjutkan model pengadaan dan 
pendistribusian kondom bagi populasi berisiko tinggi yang terpusat di KPAN, tetapi 
ternyata juga menginginkan agar BKKBN lebih berperan optimal dalam pemenuhan 
kebutuhan di lapangan. Hanya kelompok KPAP/K yang belum mencapai konsensus 
di atas 60% terhadap keinginan ini, meski kemudian mengamini kemungkinan 
atau fisibilitas penyelenggaraannya. Terkait kemungkinan aplikasi di lapangan, 
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Gambar3. Reliability strategi pengadaan dan distribusi kondom
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diskusi pasca Delphi menghasilkan informasi yang beragam dari pengalaman nyata 
praktisi di lapangan; pihak dinas kesehatan yang paling banyak menyampaikan 
keluhan akan sulitnya pemenuhan kebutuhan kondom dari jalur BKKBN semata-
mata akibat kebijakan kondom untuk KB. Pihak BKKBN yang terlibat dalam diskusi 
juga menyampaikan pendapat yang bervariasi bahwa implementasi di lapangan 
akan sangat bergantung pada keluwesan dan kerjasama atau koordinasi antar pihak; 
sementara dari pihak pengguna, keluhan terbanyak terkait kondom BKKBN adalah 
pada kualitas produk yang dianggap lebih buruk dibandingkan KPAN. 

Jalur pengadaan alternatif lainnya yang muncul dari hasil kajian dokumen 
kebijakan adalah melalui puskesmas. Hanya saja, hampir sebagian besar responden 
tiap kelompok menyatakan bahwa model ini tidak diinginkan dan kurang atau 
bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Hambatan utama yang muncul dari 
diskusi pasca Delphi adalah terkait ketidakjelasan aturan pengadaan yang dipahami 
di tataran pelaksana dan masih adanya prioritas lain yang lebih membutuhkan 
dukungan pendanaan dari dana BOK, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan 
jaminan kesehatan nasional (JKN). Hasil diskusi justru memunculkan informasi 
baru yang belum dimintakan konsensus, yaitu kemungkinan pengadaan oleh dinas 
kesehatan. Dalam praktiknya, model ini sangat mungkin dilakukan karena posisi 
dan kewenangan dinas selaku penyelenggara teknis kegiatan pelayanan kesehatan, 
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termasuk pengadaan alat kesehatan berupa kondom. Hanya saja, selama ini cukup 
jarang dilakukan karena ketersediaan kondom oleh KPAN dan suplementasi oleh 
BKKBN masih terjadi. Diyakini jika memang pengadaan dan distribusi kondom lewat 
KPAN dan BKKBN terhambat, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dapat 
mengambil alih.

Gambar 4. Desirability dan feasibility pengadaan dan distribusi kondom

Pernyataan Program Kondom Responden
Tota l  (n=132) 67% ve 67%

PKM (n=35) 76% 65%

Dinkes  (n=18) 61% 56%

KPA (n=29) 52% 60%

LSM (n=32) 72% 75%

Lainnya (n=16) 73% 86%

Tota l  (n=132) 48% 45%

PKM (n=35) 35% 41%

Dinkes  (n=18) 39% 33%

KPA (n=29) 33% 24%

LSM (n=32) 72% 59%

Lainnya (n=16) 67% 71%

Tota l  (n=132) 51% 49%

PKM (n=35) 48% 45%

Dinkes  (n=18) 44% 44%

KPA (n=29) 41% 40%

LSM (n=32) 63% 56%

Lainnya (n=16) 60% 64%

Tota l  (n=132) 47% 45%

PKM (n=35) 44% 38%

Dinkes  (n=18) 33% 28%

KPA (n=29) 30% 28%

LSM (n=32) 56% 53%

Lainnya (n=16) 80% 93%

Tota l  (n=132) 80% 78%

PKM (n=35) 83% 71%

Dinkes  (n=18) 67% 72%

KPA (n=29) 73% 68%

LSM (n=32) 88% 91%

Lainnya (n=16) 87% 93%

Tota l  (n=132) 93% 93%

PKM (n=35) 100% 94%

Dinkes  (n=18) 83% 94%

KPA (n=29) 92% 88%

LSM (n=32) 91% 94%

Lainnya (n=16) 100% 93%

Kebutuhan terhadap kondom 
dipenuhi melalui jalur BKKBN 

Desirability Feasibility

Puskesmas mengadakan kondom 
dan lubrikan dari dana BOK

Puskesmas mengadakan kondom 
dan lubrikan dari dana BLUD

Puskesmas mengadakan kondom 
dan lubrikan dari dana kapitasi JKN

Dinas kesehatan menjamin 
distribusi kondom sampai ke 
populasi kunci dengan menggaji 
petugas lapangan sebagai tenaga 
pendidik kesehatan masyarakat 
sejenis jumantik yang ditempatkan 

Komponen distribusi kondom ke 
populasi kunci dimasukkan ke dalam 
sistem pelaporan kegiatan 
puskesmas SIMPUS atau sistem 
khusus seperti SIHA

Lebih lanjut, terkait peran dinas kesehatan dalam pendistribusian kondom sampai 
ke populasi kunci, hasil survei menunjukkan dukungan terhadap model penjangkauan 
lewat petugas lapangan yang digaji atau dikontrak secara resmi oleh dinas kesehatan. 
Hasil review penelitian kasus kebijakan integrasi PMTS di beberapa kota di Indonesia 
yang dilakukan PKMK UGM bekerjasama dengan beberapa universitas menunjukkan 
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bahwa model ini lebih berhasil menjamin kesinambungan layanan dan meningkatkan 
integrasi pengelolaan SDM dan informasi ke dalam sistem kesehatan di daerah. 

Hal lain yang juga disepakati diinginkan dan penting terkait kondom adalah 
pengintegrasian pelaporan distribusi kondom ke dalam sistem informasi berbasis 
perangkat lunak, seperti SIP dan SIHA di tingkat dinas kesehatan dan puskesmas.

Konsensus terhadap model manajemen IMS

Untuk mendapatkan konsensus terhadap model manajemen IMS pada populasi 
berisiko tinggi dalam kerangka kerja PMTS (Gambar 5 dan 6), survei Delphi diawali 
dengan menggali pendapat responden terhadap definisi dan ruang lingkup dari 
manajemen IMS. Pertama, dimulai dari pernyataan terkait manajemen IMS sebagai 
upaya kesehatan individu dan masyarakat yang wajib dilakukan puskesmas, mayoritas 
responden menyampaikan konsensusnya terhadap tugas ini. Terkait kewajiban 
penyelenggaraan UKM primer terkait IMS, mayoritas responden menyatakan 
dukungannya terhadap pelaksanaan panapisan berkala tiap tiga bulan untuk WPS 
di tingkat puskesmas, ditunjukkan dengan konsensus terhadap aspek keyakinan, 
keinginan untuk terlaksananya layanan dan kemungkinan penerapannya di lapangan. 
Hal lain terkait manajemen IMS yang juga mendapat dukungan berupa keyakinan 
penuh dari responden survei adalah belum terkoordinasinya kegiatan manajemen IMS 
yang dilakukan oleh penyelenggara layanan swasta, yaitu dokter umum dan spesialis 
dalam sistem surveilans kesehatan di daerah.

Sementara itu, beberapa isu terkait manajemen IMS masih menunjukkan variasi 
keyakinan yang cukup tinggi. Yang pertama adalah terkait penyelenggaraan PPB 
pada WPS, lebih dari setengah responden justru menyatakan ketidakyakinannya 
terhadap kegiatan ini. Yang menarik kemudian ternyata sebagian besar responden 
masih menginginkan kegiatan ini diselenggarakan dan memberikan konsensus 
bahwa masih mungkin dilakukan. Ketika dilakukan klarifikasi pasca Delphi, memang 
terdapat keraguan apakah PPB memberikan manfaat yang cukup pada efektivitas 
pencegahan IMS dan HIV-AIDS pada WPS atau malah menumbuhkan persepsi false 
protection di kalangan WPS, yang kemudian memicu perilaku berisiko tinggi dengan 
tidak memakai kondom secara konsisten.

Pada dua pernyataan terkait layanan LSL, yaitu keyakinan terhadap belum 
maksimalnya layanan kepada LSL oleh puskesmas, yang dilanjutkan dengan 
pernyataan masih didominasinya layanan pada LSL oleh penyedia layanan swasta 
konsensus tidak terjadi, terutama pada kelompok pemberi layanan puskesmas itu 
sendiri, meski secara umum telah melewati angka persetujuan keyakinan lebih dari 
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60%. Hasil diskusi pasca Delphi memang menghasilkan informasi terkait masih 
bervariasinya tanggapan peserta diskusi terhadap cakupan dan kualitas pelayanan 
yang diberikan puskesmas terhadap kelompok LSL, meski beberapa puskesmas 
disebutkan telah berhasil menyediakan layanan yang lebih baik sehingga memiliki 
cakupan layanan yang juga lebih tinggi. 

Isu kualitas pelayanan pada kelompok LSL memang menjadi diskusi yang hangat 
pasca Delphi di beberapa kota tempat penelitian, mengingat selama ini memang 
fokus pelayanan IMS di puskesmas lebih banyak diarahkan kepada kelompok WPSL, 
terutama berjalan dengan baik akibat berjalannya pokja lokasi. Beberapa praktisi 
kesehatan yang hadir dari kelompok puskesmas menjelaskan bagaimana keterampilan 
klinik yang berbeda dibutuhkan dalam pemberian pelayanan secara optimal kepada 
LSL, ditambah dengan isu ketidaknyamanan pemberi pelayanan akibat belum pernah 
dilatih untuk menangani kelompok ini secara lebih baik. Hal lain yang juga menjadi 
masalah adalah struktur layanan puskesmas seperti antrian yang panjang, waktu 
operasional, dan privasi yang seringkali menjadi hambatan bagi kelompok LSL yang 
jamak berasal dari kelas menengah ke atas atau anak muda.

Gambar 5. Reliability manajemen IMS

Manajemen IMS RespondenReliabil ityReliability
Tota l  (n=132) 93%

PKM (n=35) 89%

Dinkes  (n=18) 94%

KPA (n=29) 85%

LSM (n=32) 100%

Lainnya (n=16) 100%

Tota l  (n=132) 92%

PKM (n=35) 97%

Dinkes  (n=18) 94%

KPA (n=29) 81%

LSM (n=32) 94%

Lainnya (n=16) 88%

Tota l  (n=132) 44%

PKM (n=35) 34%

Dinkes  (n=18) 33%

KPA (n=29) 41%

LSM (n=32) 56%

Lainnya (n=16) 56%

Tota l  (n=132) 64%

PKM (n=35) 57%

Dinkes  (n=18) 67%

KPA (n=29) 63%

LSM (n=32) 66%

Lainnya (n=16) 75%

Tota l  (n=132) 64%

PKM (n=35) 51%

Dinkes  (n=18) 56%

KPA (n=29) 52%

LSM (n=32) 84%

Lainnya (n=16) 75%

Tota l  (n=132) 78%

PKM (n=35) 74%

Dinkes  (n=18) 83%

KPA (n=29) 67%

LSM (n=32) 88%

Lainnya (n=16) 81%

Pelayanan diagnosa dan pengobatan 
IMS oleh dokter dan klinik swasta 
belum dilaporkan dengan baik ke 
dinas kesehatan

Diagnosis dan pengobatan IMS 
adalah pelayanan kesehatan 
perorangan primer (PKPP) yang 
wajib diberikan puskesmas dan 
jejaringnya pada mereka yang 
bergejala

Penapisan IMS berkala pada pekerja 
seks merupakan pelayanan 
kesehatan masyarakat primer yang 
wajib dilakukan oleh puskesmas

Pengobatan presumtif berkala 
memicu penurunan pemakaian 
kondom pada pekerja seks sehingga 
perlu dihentikan

Layanan IMS pada kelompok LSL 
belum dilakukan secara maksimal 
oleh puskesmas

Layanan IMS pada kelompok LSL 
masih lebih banyak dilakukan oleh 
klinik LSM/OMS/swasta
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Manajemen IMS RespondenReliabil ityReliability
Tota l  (n=132) 93%

PKM (n=35) 89%

Dinkes  (n=18) 94%

KPA (n=29) 85%

LSM (n=32) 100%

Lainnya (n=16) 100%

Tota l  (n=132) 92%

PKM (n=35) 97%

Dinkes  (n=18) 94%

KPA (n=29) 81%

LSM (n=32) 94%

Lainnya (n=16) 88%

Tota l  (n=132) 44%

PKM (n=35) 34%

Dinkes  (n=18) 33%

KPA (n=29) 41%

LSM (n=32) 56%

Lainnya (n=16) 56%

Tota l  (n=132) 64%

PKM (n=35) 57%

Dinkes  (n=18) 67%

KPA (n=29) 63%

LSM (n=32) 66%

Lainnya (n=16) 75%

Tota l  (n=132) 64%

PKM (n=35) 51%

Dinkes  (n=18) 56%

KPA (n=29) 52%

LSM (n=32) 84%

Lainnya (n=16) 75%

Tota l  (n=132) 78%

PKM (n=35) 74%

Dinkes  (n=18) 83%

KPA (n=29) 67%

LSM (n=32) 88%

Lainnya (n=16) 81%

Pelayanan diagnosa dan pengobatan 
IMS oleh dokter dan klinik swasta 
belum dilaporkan dengan baik ke 
dinas kesehatan

Diagnosis dan pengobatan IMS 
adalah pelayanan kesehatan 
perorangan primer (PKPP) yang 
wajib diberikan puskesmas dan 
jejaringnya pada mereka yang 
bergejala

Penapisan IMS berkala pada pekerja 
seks merupakan pelayanan 
kesehatan masyarakat primer yang 
wajib dilakukan oleh puskesmas

Pengobatan presumtif berkala 
memicu penurunan pemakaian 
kondom pada pekerja seks sehingga 
perlu dihentikan

Layanan IMS pada kelompok LSL 
belum dilakukan secara maksimal 
oleh puskesmas

Layanan IMS pada kelompok LSL 
masih lebih banyak dilakukan oleh 
klinik LSM/OMS/swasta

Gambar 6. Desirability dan feasibility manajemen IMS

Pernyataan Manajemen IMS Responden
Tota l  (n=132) 93% 86%

PKM (n=35) 100% 91%

Dinkes  (n=18) 94% 83%

KPA (n=29) 85% 72%

LSM (n=32) 91% 91%

Lainnya (n=16) 93% 92%

Tota l  (n=132) 79% 80%

PKM (n=35) 86% 77%

Dinkes  (n=18) 83% 72%

KPA (n=29) 58% 68%

LSM (n=32) 81% 91%

Lainnya (n=16) 93% 92%

Tota l  (n=132) 83% 81%

PKM (n=35) 94% 86%

Dinkes  (n=18) 67% 72%

KPA (n=29) 81% 72%

LSM (n=32) 81% 84%

Lainnya (n=16) 87% 85%

Desirability Feasibility

Penapisan IMS pada pekerja seks 
dilakukan secara setiap 3 bulan 
sekali oleh puskesmas untuk 
mengurangi resiko penularan

Pengobatan presumtif berkala 
dilakukan oleh puskesmas setiap 3 
bulan sekali untuk mengurangi risiko 
penularan

Dinas kesehatan kabupaten dan kota 
mengumpulkan data laporan IMS 
dari klinik swasta dan dokter swasta 
secara regular

Konsensus terhadap tes dan pengobatan HIV sebagai bagian integral PMTS

Konsensus terhadap strategi tes dan pengobatan HIV sebagai bagian integral 
dari program pencegahan melalui transmisi seksual menjadi sangat penting untuk 
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diperoleh, karena dalam kajian dokumen kebijakan penanggulangan HIV-AIDS di 
Indonesia terlihat pengkotakan definisi PMTS yang meliputi empat pilar kegiatan 
utama tanpa secara jelas menyebut strategi tes dan pengobatan awal HIV-AIDS. 
Kampanye tes dan pengobatan HIV-AIDS lebih banyak difokuskan dalam dokumen 
kebijakan dan program terkait LKB, menyusul dalam program SUFA. Meski kemudian, 
KPAN pada tahun 2013 mengeluarkan dokumen panduan PMTS paripurna yang 
menyertakan manajemen IMS dan HIV sebagai salah satu pilar utamanya. Penjelasan 
pilar ini masih lebih banyak merujuk pada penatalaksanaan IMS dan hanya tes HIV 
atau KTS. Lebih lanjut, pedoman PMTS edisi terakhir ini tidak banyak disebarluaskan 
atau dikampanyekan, bahkan juga sulit diakses lewat website resmi KPAN.

Hasil lengkap survei untuk tes dan pengobatan segera HIV dapat dilihat 
pada Gambar 7. Sangat menarik karena, meski mayoritas responden memberikan 
konsensus terhadap pendefinisian tes dan pengobatan HIV sebagai bagian integral 
PMTS, skor terendah diberikan oleh kelompok KPAP/K. Hasil penelusuran pasca 
Delphi menunjukkan masih kuatnya “brand” SUFA sebagai pemilik kegiatan tes yang 
dilanjutkan dengan pengobatan HIV yang memang merupakan proyek atau program 
resmi KPAN pada tahun 2013-2014. 

Terkait pemberian layanan, hasil Delphi pada praktisi juga memperkuat dugaan 
bahwa selama ini akses populasi berisiko tinggi ke layanan KTS di dalam gedung 
puskesmas belum berjalan optimal. Konsensus terhadap kegiatan mobile KTS dan 
konfirmasi pasca Delphi memang menunjukkan gejala masih dominannya kegiatan 
mobile KTS dalam penyelenggaraan layanan tes bagi populasi kunci di Indonesia.

Gambar 7. Reliability tes dan pengobatan HIV

Tes dan Pengobatan HIV RespondenReliabil ityReliability
Tota l  (n=132) 94%

PKM (n=35) 91%

Dinkes  (n=18) 100%

KPA (n=29) 85%

LSM (n=32) 100%

Lainnya (n=16) 94%

Tota l  (n=132) 70%

PKM (n=35) 74%

Dinkes  (n=18) 61%

KPA (n=29) 74%

LSM (n=32) 72%

Lainnya (n=16) 63%

Tota l  (n=132) 94%

PKM (n=35) 97%

Dinkes  (n=18) 94%

KPA (n=29) 89%

LSM (n=32) 94%

Lainnya (n=16) 94%

Tota l  (n=132) 77%

PKM (n=35) 71%

Dinkes  (n=18) 78%

KPA (n=29) 70%

LSM (n=32) 91%

Lainnya (n=16) 69%

Tota l  (n=132) 88%

PKM (n=35) 94%

Dinkes  (n=18) 89%

KPA (n=29) 78%

LSM (n=32) 94%

Lainnya (n=16) 81%

Pemberian ARV segera setelah 
diagnosa HIV adalah bagian dari 
kegiatan pencegahan melalui 
transmisi seksual

Tes HIV merupakan komponen 
integral dari pelayanan pencegahan 
melalui transmisi seksual

Akses langsung populasi kunci ke 
layanan tes HIV di dalam gedung 
puskesmas masih belum optimal

Mobile VCT adalah salah satu bentuk 
pelayanan kesehatan masyarakat 
primer (PKMP) yang dilakukan 
Puskesmas dan jejaringnya

Operasional mobile VCT masih 
didanai secara lebih dominan oleh 
donor
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Tes dan Pengobatan HIV RespondenReliabil ityReliability
Tota l  (n=132) 94%

PKM (n=35) 91%

Dinkes  (n=18) 100%

KPA (n=29) 85%

LSM (n=32) 100%

Lainnya (n=16) 94%

Tota l  (n=132) 70%

PKM (n=35) 74%

Dinkes  (n=18) 61%

KPA (n=29) 74%

LSM (n=32) 72%

Lainnya (n=16) 63%

Tota l  (n=132) 94%

PKM (n=35) 97%

Dinkes  (n=18) 94%

KPA (n=29) 89%

LSM (n=32) 94%

Lainnya (n=16) 94%

Tota l  (n=132) 77%

PKM (n=35) 71%

Dinkes  (n=18) 78%

KPA (n=29) 70%

LSM (n=32) 91%

Lainnya (n=16) 69%

Tota l  (n=132) 88%

PKM (n=35) 94%

Dinkes  (n=18) 89%

KPA (n=29) 78%

LSM (n=32) 94%

Lainnya (n=16) 81%

Pemberian ARV segera setelah 
diagnosa HIV adalah bagian dari 
kegiatan pencegahan melalui 
transmisi seksual

Tes HIV merupakan komponen 
integral dari pelayanan pencegahan 
melalui transmisi seksual

Akses langsung populasi kunci ke 
layanan tes HIV di dalam gedung 
puskesmas masih belum optimal

Mobile VCT adalah salah satu bentuk 
pelayanan kesehatan masyarakat 
primer (PKMP) yang dilakukan 
Puskesmas dan jejaringnya

Operasional mobile VCT masih 
didanai secara lebih dominan oleh 
donor

Hanya saja kemudian masih harus diakui bahwa pembiayaan mobile KTS oleh 
puskesmas, terutama kegiatan operasionalnya, masih didominansi oleh pendanaan 
donor, terutama GF. Diksusi pasca Delphi memunculkan fakta berhentinya kegiatan 
mobile KTS awal tahun 2016 karena berhentinya sementara dukungan GFATM yang 
sedang berproses ke GFNFM untuk periode tahun 2016-2017. 

Tes dan Pengobatan HIV Responden
Tota l  (n=132) 94% 89%

PKM (n=35) 97% 94%

Dinkes  (n=18) 89% 78%

KPA (n=29) 92% 84%

LSM (n=32) 94% 91%

Lainnya (n=16) 100% 92%

Tota l  (n=132) 92% 84%

PKM (n=35) 100% 91%

Dinkes  (n=18) 94% 89%

KPA (n=29) 92% 64%

LSM (n=32) 81% 88%

Lainnya (n=16) 93% 85%

Desirability Feasibility

Puskesmas memberikan pelayanan 
ART sedini mungkin setelah 
diagnosa (inisiasi)

Petugas penjangkau yang 
dikoordinir puskesmas berperan 
sebagai pendamping kepatuhan 
minum obat ARV

Gambar 8. Desirability dan feasibility tes dan pengobatan HIV

Lebih lanjut terkait kesinambungan tes ke pengobatan ARV (Gambar 8), survei 
menghasilkan konsensus bahwa inisiasi pengobatan ARV diinginkan dan sangat 
mungkin dilaksanakan di tingkat layanan primer puskesmas, meski masih ada 
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perhatian terhadap masalah kesiapan SDM dan beban layanan. Terkait hal ini, 
konsensus terhadap peran petugas penjangkau untuk pendampingan ODHA juga 
mendapat konsensus dari mayoritas peserta Delphi.

Konsensus terhadap upaya pendidikan kesehatan masyarakat
Upaya PMTS dengan meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki sikap 

serta perilaku berisiko tinggi masyarakat terutama kelompok populasi kunci, telah 
menjadi bagian utama kegiatan sejak awal epidemi berlangsung, meski model, 
strategi, atau fokus kegiatannya cukup bervariasi dan bergantung pada tema utama 
penanggulangan. Contoh, saat ini upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait 
pencegahan HIV-AIDS lebih banyak diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran 
populasi kunci untuk tes dan mengakses layanan pengobatan sejak dini bagi yang 
didiagnosis positif mengidap HIV (dikonfirmasi dari hasil Delphi pada segmen ini). 

Meski telah berlangsung lama, masalah penyediaan layanan terutama pemberi 
layanan pendidikan dan promosi kesehatan dan bagaimana koordinasi di tingkat 
primer masih menjadi isu yang penting. Hasil survei (Gambar 9) menunjukkan bahwa 
responden dari setiap kelompok memberi konfirmasinya terkait masih besarnya 
peran donor mendukung petugas lapangan OMS atau LSM dalam memberikan 
penjangkauan dan pendidikan kesehatan kepada kelompok populasi berisiko tinggi, 
meski dalam hal koordinasi ternyata puskesmas telah diakui mulai memainkan peran 
mengoordinasikan kegiatan penjangkauan. Di beberapa kota ditemukan fakta bahwa 
petugas penjangkau atau lapangan OMS/LSM kerap ditempatkan di puskesmas. Ini 
menjadi model integrasi layanan yang cukup baik untuk dikembangkan, sehingga, 
bisa diduga, jika pengoordinasian, bahkan termasuk perencanaan upaya pendidikan 
kesehatan, pada populasi berisiko tinggi ini mendapatkan dukungan konsensus untuk 
dilakukan oleh puskesmas (Gambar 10).

Dalam kasus terbatas, puskesmas dengan dukungan dana dinas kesehatan 
kabupaten/kota, juga mulai mengambil alih peran pendanaan petugas lapangan dari 
OMS/LSM dari yang semula digaji dari dana donor. Hasil Delphi terkait keinginan 
dan kemungkinan pendanaan petugas lapangan bersumber dana pemerintah juga 
mendapatkan konsensus yang cukup tinggi. Mayoritas responden sepakat bahwa, 
selain dana dari dinas kesehatan, pendanaan dari jalur hibah APBD dan juga dana dari 
jalur Kemensos dan Dinsos dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan 
pelayanan petugas penjangkau lapangan. Akibat variasi kondisi inilah kemudian 
konsensus terhadap pernyataan bahwa puskesmas belum memasukkan upaya 
penjangkauan pada populasi kunci sebagai kegiatan wajib tidak tercapai; hampir 
setengah dari responden puskesmas dan dinas kesehatan tidak meyakini pernyataan 
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tersebut. Ini berbeda dengan sebagian besar responden dari KPAP/K, LSM dan lainnya 
yang lebih meyakini kebenaran pernyataan tersebut. 

Gambar 9. Reliability pendidikan kesehatan masyarakat terkait IMS dan HIV

Pendidikan Kesehatan Masyarakat RespondenReliabil ityReliability
Tota l  (n=132) 84%

PKM (n=35) 83%

Dinkes  (n=18) 72%

KPA (n=29) 81%

LSM (n=32) 94%

Lainnya (n=16) 88%

Tota l  (n=132) 53%

PKM (n=35) 57%

Dinkes  (n=18) 39%

KPA (n=29) 56%

LSM (n=32) 63%

Lainnya (n=16) 38%

Tota l  (n=132) 62%

PKM (n=35) 57%

Dinkes  (n=18) 56%

KPA (n=29) 63%

LSM (n=32) 81%

Lainnya (n=16) 44%

Tota l  (n=132) 80%

PKM (n=35) 74%

Dinkes  (n=18) 83%

KPA (n=29) 81%

LSM (n=32) 88%

Lainnya (n=16) 75%

Tota l  (n=132) 84%

PKM (n=35) 80%

Dinkes  (n=18) 89%

KPA (n=29) 70%

LSM (n=32) 100%

Lainnya (n=16) 75%

Tota l  (n=132) 59%

PKM (n=35) 40%

Dinkes  (n=18) 61%

KPA (n=29) 67%

LSM (n=32) 66%

Lainnya (n=16) 69%

Upaya pendidikan kesehatan terkait 
pencegahan IMS-HIV pada kelompok 
populasi kunci masih dilakukan oleh 
petugas lapangan LSM yang didanai 
utamanya oleh donor

Upaya pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait pencegahan IMS-
HIV oleh petugas lapangan LSM 
belum dikordinasikan oleh 
puskesmas

Puskesmas belum memasukkan 
penjangkauan pada populasi kunci 
ke dalam kegiatan pendidikan 
kesehatan masyarakat yang wajib 
mereka lakukan

Upaya pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait pencegahan IMS-
HIV oleh puskesmas masih lebih 
banyak dilakukan lewat integrasi 
dengan kegiatan mobile testing HIV

Upaya pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait pencegahan IMS-
HIV saat ini terfokus pada upaya 
meningkatkan akes tes dan 
pengobatan

Saat ini upaya pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait perubahan 
perilaku untuk mengurangi risiko 
penularan pada populasi kunci 
menjadi terabaikan
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Gambar 10. Desirability dan feasibility pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait IMS dan HIV

Pendidikan Kesehatan Masyarakat Responden
Tota l  (n=132) 86% 80%

PKM (n=35) 82% 69%

Dinkes  (n=18) 78% 83%

KPA (n=29) 88% 76%

LSM (n=32) 97% 91%

Lainnya (n=16) 80% 86%

Tota l  (n=132) 88% 82%

PKM (n=35) 86% 86%

Dinkes  (n=18) 83% 89%

KPA (n=29) 85% 60%

LSM (n=32) 94% 91%

Lainnya (n=16) 87% 79%

Tota l  (n=132) 91% 89%

PKM (n=35) 97% 97%

Dinkes  (n=18) 83% 89%

KPA (n=29) 85% 76%

LSM (n=32) 91% 88%

Lainnya (n=16) 100% 92%

Tota l  (n=132) 93% 86%

PKM (n=35) 97% 97%

Dinkes  (n=18) 89% 89%

KPA (n=29) 81% 64%

LSM (n=32) 97% 88%

Lainnya (n=16) 100% 92%

Tota l  (n=132) 92% 89%

PKM (n=35) 97% 94%

Dinkes  (n=18) 89% 83%

KPA (n=29) 85% 76%

LSM (n=32) 94% 94%

Lainnya (n=16) 93% 92%

Tota l  (n=132) 95% 92%

PKM (n=35) 100% 97%

Dinkes  (n=18) 89% 83%

KPA (n=29) 88% 80%

LSM (n=32) 94% 97%

Lainnya (n=16) 100% 100%

Desirability Feasibility

Puskesmas menyediakan media 
pendidikan kesehatan masyarakat 
terkait pencegahan HIV dan IMS 
terutama melalui hubungan seksual 
di setiap lini pelayanan dalam 
bentuk cetak atau gambar dan 

Puskesmas merencanakan dan 
melaksanakan upaya pendidikan 
kesehatan masyarakat pada populasi 
kunci dan masyarakat luas 

Dana hibah APBD dimanfaatkan 
untuk membantu organisasi sipil 
masyarakat membiayai operasional 
petugas lapangan yang 
berkoordinasi dengan puskesmas

Dana bantuan langsung masyarakat 
Kemensos dimanfaatkan untuk 
membantu organisasi sipil 
masyarakat membiayai operasional 
petugas lapangan yang 
berkoordinasi dengan puskesmas

Petugas lapangan yang dikoordinir 
oleh puskesmas melakukan kegiatan 
penjangkauan berupa pendidikan 
kesehatan dan pendistribusian 
kondom dan lubrikan

Petugas lapangan yang dikoordinir 
oleh puskesmas melakukan kegiatan 
penjangkauan untuk memfasilitasi 
populasi kunci mengakses layanan 
puskesmas termasuk tes dan 
pengobatan

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa upaya pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait pencegahan HIV-AIDS saat ini lebih difokuskan pada upaya 
mengampanyekan kegiatan tes HIV dan pengobatan segera (test and treat), yang 
kemudian menimbulkan dugaan bahwa teraibaikannya upaya pendidikan kesehatan 
untuk mengurangi perilaku berisiko. Respons peserta cukup bervariasi; dengan 
kelompok yang paling tidak meyakini hal tersebut terjadi adalah puskesmas, 
sementara kelompok lainnya cenderung mengamininya. Sangat menarik karena 
puskesmas adalah ujung tombak pelaksanaan kegiatan di lapangan.
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Kegiatan lain yang juga dibahas dan disepakati dalam survei Delphi terkait 
pendidikan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana komunikasi pendidikan 
kesehatan terkait PMTS di setiap lini layanan. Untuk itu, puskesmas juga disepakati 
untuk mampu melaksanakan perencanaan dan kemudian mengimplementasikan 
pelaksanaannya.

Konsensus terhadap upaya peningkatan peran pemangku kepentingan

Pilar atau komponen terakhir dari strategi pencegahan yang dimintakan 
konsensus dalam Delphi adalah upaya peningkatan peran pemangku kepentingan di 
tingkat layanan primer. Harus diakui bahwa pilar ini merupakan komponen kegiatan 
yang paling sempit ruang lingkup pelayananannya di tingkat primer, mengingat 
sumber daya dan otoritas yang dibutuhkan lebih tinggi. Peran dinas kesehatan 
atau KPAP/K seharusnya lebih dominan ditonjolkan. Hanya satu pernyataan terkait 
pengintegrasian kegiatan advokasi dan koordinasi lintas sektor lewat lokakarya mini 
dan musyawarah mufakat yang ditawarkan ke peserta Delphi dan telah memperoleh 
konsensus yang sangat tinggi dari aspek keinginan dan kemungkinan pelaksanaannya 
(Gambar 11).

Gambar 11. Desirability dan feasibility peran pemangku kepentingan

Peran pemangku kepentingan Responden
Tota l  (n=132) 91% 86%

PKM (n=35) 100% 94%

Dinkes  (n=18) 94% 83%

KPA (n=29) 77% 72%

LSM (n=32) 94% 94%

Lainnya (n=16) 93% 69%

Desirability Feasibility
Puskesmas melakukan pertemuan 
lintas sektor untuk meningkatkan 
komitmen dan peran sektor terkait 
termasuk perwakilan populasi kunci 
dalam lokakarya mini puskesmas 
dan musyawarah masyarakat

Konsensus konsep dan strategi PMTS pada kelompok pakar

Seperti halnya pada Delphi praktisi, fokus pertama dari upaya menemukan 
konsensus berbagai isu terkait PMTS pada pakar dimulai dari aspek keyakinan 
responden terhadap konsep atau pendefinisian program serta komponen, atau pilar 
utama PMTS yang ditawarkan peneliti yang dilanjutkan dengan persepsi responden 
pakar terkait dimensi keinginan dan kemungkinan strategi PMTS yang ditawarkan. 
Hasil lengkap dari aspek reliability Delphi ini dapat dilihat di Gambar 12, aspek 
desirability pada Gambar 13, dan aspek feasibility pada Gambar 14.

Hampir semua responden Delphi pakar setuju dengan kebenaran pernyataan 
PMTS adalah kunci keberhasilan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. Tingkat 
persetujuan yang tinggi terhadap pernyataan tersebut sama dengan hasil Delphi pada 
praktisi di 7 kota. Hanya 1 dari 15 responden Delphi pakar yang tidak setuju dengan 
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pernyataan tersebut, yang merupakan pakar yang sangat berpengaruh terhadap 
kebijakan dan manajemen pelaksanaan teknis upaya penanggulangan HIV-AIDS 
di Indonesia. Hal ini, mungkin saja disebabkan karena pakar tersebut tidak hanya 
melihat dari sudut epidemiologi saja dan merasa ada beberapa faktor lain yang lebih 
besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, 
seperti kepemimpinan dan komitmen dari pemangku kepentingan utama di semua 
tingkat, serta besarnya hambatan non-teknis seperti masalah politik, sosial, dan 
budaya untuk pelaksanaan PMTS sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, meski mengetahui bahwa KPAN pada tahun 2014 mengeluarkan 
pedoman teknis pelaksanaan PMTS Paripurna, seperti halnya Delphi pada praktisi, 
hampir semua responden Delphi pakar setuju dengan kebenaran pernyataan PMTS 
yang ada saat ini masih terfokus pada populasi WPSL yang terlokalisasi serta perlu 
diperluas dan diperjelas operasionalisasinya ke populasi kunci lain seperti WPSTL, LSL, 
waria, dan LBT. Hanya satu responden Delphi pakar yang sangat tidak setuju dengan 
pernyataan tersebut, dan merupakan pakar yang paling besar tingkat pengetahuan 
dan keterlibatannya dalam penyusunan maupun pelaksanaan pedoman PMTS tahun 
2010 dan PMTS Paripurna tahun 2014. 

Secara teori, pedoman PMTS merupakan salah satu model intervensi struktural 
yang digagas Sekretariat KPAN dan cukup sulit dilaksanakan pada sub-populasi 
kunci dengan tatanan fisik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, sosial, dan budaya 
yang heterogen dan stigma yang masih besar seperti LSL, waria, dan pelanggan WPS. 
Hal ini dikonfirmasi dengan konsensus responden Delphi pakar tentang kebenaran 
pernyataan bahwa pendekatan pokja PMTS hanya efektif di lokalisasi, serta upaya 
pembubaran lokalisasi memicu pembubaran pokja dan menghambat PMTS pada 
populasi WPSL. Meski demikian, PMTS pada sub-populasi tersebut secara terbatas 
sudah mulai dilakukan di beberapa kota, tempat Delphi praktisi dilakukan dengan 
beberapa modifikasi dan penyesuaian terhadap lingkungan sub-populasi tersebut. 

Terkait pendanaan PMTS, sebagian besar responden Delphi pakar setuju dengan 
kebenaran pernyataan bahwa pelaksanaan PMTS masih sangat bergantung dengan 
dana donor dan masih terbatasnya dukungan dari APBN/APBD untuk pelaksanaan 
PMTS. Persetujuan ini sejalan dengan laporan National AIDS Spending Account tahun 
2012 yang menemukan lebih dari 70% dana program pencegahan HIV berasal dari 
hibah asing. Ada 4 dari 15 reponden pakar yang tidak setuju dengan pernyataan 
tersebut, Bila dikelompokkan, mereka berasal dari organisasi di tingkat yang 
berkontribusi pada PMTS dengan dana APBN atau mengetahui sebagian langkah PMTS 
di daerah telah didanai oleh APBD. Gambaran ini sama dengan hasil Delphi praktisi, 
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dengan tingkat persetujuan responden dari Sekretariat KPAP/K yang terendah di antara 
kelompok responden praktisi lainnya.

Reliabi l i ty 3&4 cut-off setuju
Pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) adalah kunci 
keberhasilan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia 

93%

Konsep PMTS yang dikampanyekan saat ini masih terfokus hanya 
pada pelayanan pencegahan berbasis lokasi/lokalisasi pada 
kelompok WPSL 

93%

Konsep PMTS yang berlaku sekarang perlu diperjelas 
operasionalisasinya ke populasi kunci lainnya terutama WPSTL, 
LSL dan waria dan pria risiko tinggi

93%

Penyelenggaraan kegiatan Intervensi Perubahan Perilaku dalam 
PMTS masih sangat bergantung pada dukungan dana donor

71%

Penyelenggaraan kegiatan layanan kesehatan dalam PMTS telah 
mendapatkan dukungan dana pemerintah (APBN dan APBD)

50%

Selama masih ada donor, pengadaan dan distribusi kondom 
untuk populasi kunci masih dikoordinir oleh KPAN 

86%

Ketika tidak ada donor, pengadaan dan distribusi kondom untuk 
populasi kunci harus diambil alih oleh sektor kesehatan

71%

Permenkes tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) belum mampu mendorong Puskesmas untuk 
mengadakan dan mendistribusikan kondom program HIV

86%

Saat ini penyediaan dan distribusi kondom melalui BKKBN masih 
terbatas pada akseptor KB sebagai alat kontrasepsi

87%

KPAN dan BKKBN tidak memiliki SDM untuk mendistribusikan 
kondom sampai ke populasi kunci

71%

Distribusi kondom ke populasi kunci masih sangat bergantung 
pada petugas lapangan LSM

73%

Distribusi kondom di dalam gedung puskesmas belum dapat 
dilakukan 

29%

Penapisan IMS berkala pada pekerja seks merupakan pelayanan 
kesehatan masyarakat primer yang wajib dilakukan oleh 
puskesmas

80%

Pengobatan presumtif berkala memicu penurunan pemakaian 
kondom pada pekerja seks 

21%

Pengobatan presumtif berkala paling efektif untuk menurunkan 
prevalensi IMS

40%

Layanan IMS pada kelompok LSL belum dilakukan secara 
maksimal oleh puskesmas

64%

Layanan IMS pada kelompok LSL masih lebih banyak dilakukan 
oleh klinik LSM/OMS/swasta

50%

Pelayanan diagnosa dan pengobatan IMS oleh dokter dan klinik 
swasta belum dilaporkan dengan baik ke dinas kesehatan 

79%

Laporan kasus IMS dari Puskesmas harus diperluas mencakup 
semua IMS yang paling sering ditemukan

93%

Masih berhubungan dengan konsekuensi pendanaan PMTS yang lebih bersumber 
pada dana bantuan donor, sebagian besar responden Delphi pakar setuju dengan 
kebenaran pernyataan bahwa manajemen dan distribusi kondom untuk populasi 
kunci masih dikoordinir oleh Sekretariat KPAN yang sebagian besar dananya 
berasal dari program hibah asing, serta distribusinya masih sangat tergantung oleh 
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Gambar 12. Reliability model PMTS pada pakar

Tes HIV merupakan komponen integral dari pelayanan 
pencegahan melalui transmisi seksual

100%

Akses langsung populasi kunci ke layanan tes HIV di dalam 
gedung puskesmas masih belum optimal

80%

Mobile VCT adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan 
masyarakat primer (PKMP) yang dilakukan Puskesmas dan 
jejaringnya 

87%

Operasional mobile VCT masih didanai secara lebih dominan oleh 
donor

93%

Pemberian ARV segera setelah diagnosa HIV adalah bagian dari 
kegiatan pencegahan melalui transmisi seksual

73%

Pendekatan kelompok kerja (pokja) pencegahan melalui transmisi 
seksual sebagaimana diuraikan dalam berbagai peraturan dan 
pedoman terkait PMTS hanya efektif di lokalisasi

87%

Pembubaran lokalisasi memicu pembubaran pokja dan 
menghambat upaya pencegahan melalui transmisi seksual 
khususnya pada WPS langsung

93%

Upaya pendidikan kesehatan terkait pencegahan IMS-HIV pada 
kelompok populasi kunci masih dilakukan oleh petugas lapangan 
LSM yang didanai utamanya oleh donor

93%

Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan IMS-
HIV oleh petugas lapangan LSM belum dikordinasikan oleh 
puskesmas 

64%

Puskesmas belum memasukkan penjangkauan pada populasi 
kunci ke dalam kegiatan pendidikan kesehatan masyarakat yang 
wajib mereka lakukan

86%

Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan IMS-
HIV oleh puskesmas masih lebih banyak dilakukan lewat integrasi 
dengan kegiatan mobile testing HIV

93%

Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan IMS-
HIV saat ini terfokus pada upaya meningkatkan akses tes dan 
pengobatan 

86%

Saat ini upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait 
perubahan perilaku untuk mengurangi risiko penularan pada 
populasi kunci menjadi terabaikan

57%

petugas lapangan LSM, walau distribusi di gedung puskesmas dapat dilakukan. 
Sebagian besar responden Delphi pakar juga setuju agar pengadaan dan distribusi 
kondom harus diambil alih oleh sektor kesehatan jika bantuan hibah asing terhenti, 
dan kondom yang didistribusikan oleh BKKBN masih terbatas untuk aseptor KB. 
Tetapi semua responden Delphi pakar dari Kemenkes (3 pakar) sepakat tidak setuju 
dengan pernyataan sektor kesehatan harus mengambil alih pengadaan dan distribusi 
kondom pada populasi kunci, meski mereka setuju dengan perlunya Permenkes 
untuk mengatur pengadaan dan distribusi kondom dengan menggunakan dana 
BOK. Informasi ini sangat menarik karena ternyata meskipun termasuk sebagai alat 
kesehatan dan komponen dari penanggulangan biomedis, ternyata kondom bukanlah 
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produk yang “seksi” dan menarik untuk diperjuangkan atau ditarik pengelolaannya. 
Sangat mungkin ini berkaitan dengan suasana psikologis pemerintah yang memang 
kurang tertarik untuk mengampanyekan penggunaan kondom pada kelompok 
populasi kunci yang dapat diartikan sebagai pengakuan eksistensi mereka.

Alternatif pengadaan kondom yang diinginkan oleh sebagian besar reponden 
Delphi pakar jika dana hibah asing tidak berlanjut, secara berurutan dari yang paling 
diinginkan, adalah diambil alih oleh sektor kesehatan di daerah, melalui dana BOK, 
dan dapat dipenuhi oleh BKKBN. Walau demikian, pemenuhan kebutuhan kondom 
populasi kunci oleh BKKBN tidak mendapatkan konsensus sebagai alternatif yang 
dimungkinkan dari responden Delphi pakar. Pengadaan kondom melalui dana BOK 
juga tidak mendapatkan konsensus sebagai alternatif yang diinginkan maupun 
dimungkinkan oleh responden Delphi praktisi, mengingat fungsi dana BOK yang 
selama ini dipahami adalah untuk operasional kegiatan berbagai UKM dan bukan 
untuk pengadaan barang.

Distribusi kondom melalui hibah pemerintah daerah maupun Kemensos kepada 
LSM yang berkoordinasi dengan puskesmas, atau petugas lapangan yang digaji dan 
ditempatkan di puskesmas mendapatkan konsensus sebagai alternatif yang diinginkan 
dan dimungkinkan secara berurutan dari yang tingkat konsesus yang tertinggi oleh 
responden Delphi pakar. Begitu juga dengan pernyataan tentang dimasukkannya 
laporan distribusi kondom ke populasi kunci ke dalam format laporan puskesmas 
yang disepakati responden Delphi pakar sebagai salah satu hal yang diinginkan dan 
dimungkinkan untuk dilakukan.

Perpindahan ke komponen atau pilar PMTS yang terkait manajemen IMS, sebagian 
besar responden Delphi pakar setuju dengan pernyataan kewajiban penapisan IMS 
pada WPS secara berkala oleh puskesmas. Ada 3 dari 15 pakar yang tidak setuju 
dengan pernyataan tersebut. Ketiganya berasal dari lembaga pemerintah yang sangat 
berkepentingan dan memiliki pengaruh terbesar dalam menetapkan kebijakan 
standar pelaksanaan penapisan IMS tersebut. Temuan ini konsisten dengan Pedoman 
Penanganan IMS Tahun 2012 dari Kemenkes yang tidak mencantumkan secara spesifik 
penapisan IMS berkala pada WPS sebagai sebagai salah satu kegiatan UKM wajib 
puskesmas. Walau demikian, penapisan IMS pada penjaja seks setiap 3 bulan sekali 
merupakan konsensus yang diinginkan dan dimungkinkan untuk dilakukan oleh 
puskesmas menurut responden Delphi pakar, termasuk ketiga pakar yang tidak setuju 
dengan kebenaran pernyataan kewajiban penapisan secara berkala oleh puskesmas.

Hampir semua responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa PBB memicu 
penurunan pemakaian kondom dan merupakan intervensi yang paling efektif untuk 



60   |   MODEL PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL DI TINGKAT PELAYANAN PRIMER PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA

menurunkan prevalensi IMS. Hal ini mengklarifikasi alasan dihentikannya program 
PPB, yang selama ini diduga dikarenakan mempengaruhi tingkat penggunaan kondom. 
PPB mendapatkan konsensus responden Delphi pakar sebagai sebuah intervensi yang 
diinginkan dan dimungkinkan dalam model layanan terintegrasi. Walau demikian, 
ada 5 pakar yang tidak menginginkan dan merasa PPB bukan intervensi yang mungkin 
dilakukan. Tiga dari 5 pakar tersebut berasal dari lembaga pemerintah yang sangat 
berkepentingan dan memiliki pengaruh terbesar dalam menetapkan kebijakan 
standar pelaksanaan penapisan IMS tersebut. Ketiga pakar tersebut juga terlibat secara 
langsung dalam perencanaan dan manajemen teknis pelaksanaan ujicoba PPB tahun 
2012-2013 yang lalu.

Sebagian besar responden Delphi pakar setuju dengan pernyataan bahwa layanan 
IMS pada kelompok LSL oleh puskesmas belum maksimal, tetapi mereka tidak setuju 
bahwa layanan tersebut lebih banyak dilakukan oleh klinik LSM/swasta. Hal ini sangat 
mungkin terkait dengan belum adanya laporan resmi hasil surveilans atau penelitian 
terkait peta akses LSL ke layanan baik swasta maupun milik pemerintah. Responden 
Delphi pakar juga mencapai konsensus untuk pernyataan bahwa layanan IMS oleh 
klinik LSM/swasta belum dilaporkan dengan baik kepada dinas kesehatan setempat 
serta menginginkan dan merasa mungkin pengumpulan data laporan IMS dari klinik 
tersebut dapat dikumpulkan secara reguler. Lebih lanjut terkait pelaporan, hampir 
semua responden Delphi pakar setuju dengan pernyataan perlunya sistem dan format 
laporan IMS yang ada di puskesmas diperluas cakupannya untuk IMS yang paling 
sering ditemukan.

Selanjutnya survei Delphi pada pakar juga membahas peran tes dan pengobatan 
HIV dalam PMTS.  Sebagian responden Delphi pakar setuju dengan beberapa pernyataan 
tentang konseling dan tes HIV serta pemberian ARV segera setelah diagnosis HIV 
merupakan bagian layanan PMTS, akses populasi kunci pada layanan tentang 
konseling dan tes HIV di gedung puskesmas masih belum optimal sehingga banyak 
dilakukan melalui layanan mobile yang operasionalnya lebih banyak didanai hibah 
asing. Dua dari tiga responden pakar dari Kemenkes tidak setuju dengan pernyataan 
pemberian ARV segera setelah diagnosis HIV merupakan bagian layanan PMTS. Hal ini 
konsisten dengan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang hanya 
menempatkan pemberian ARV sebagai bagian perawatan, dukungan dan pengobatan 
bagi ODHA serta PPIA. Walaupun demikian, pemberian ART sedini mungkin oleh 
puskesmas menjadi konsensus intervensi yang diinginkan dan dimungkinkan untuk 
dilakukan oleh responden pakar, termasuk kedua responden dari Kemenkes. Selain itu, 
konsensus responden pakar juga tercapai untuk pernyataan pendamping kepatuhan 
minum ARV dilakukan oleh petugas lapangan yang dikoordinir puskesmas.
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Desirabi l ity

Kebutuhan terhadap kondom dipenuhi melalui jalur BKKBN 67%

Ketika tidak ada donor, pengadaan dan distribusi kondom untuk 
populasi kunci diambil alih oleh sektor kesehatan di daerah

93%

Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan program HIV dari 
dana BOK berdasarkan Permenkes tentang Petunjuk Teknis 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

80%

Dinas kesehatan menjamin distribusi kondom sampai ke populasi 
kunci dengan menggaji petugas lapangan sebagai tenaga pendidik 
kesehatan masyarakat sejenis jumantik yang ditempatkan di 
puskesmas

71%

Dana hibah APBD dimanfaatkan untuk membantu organisasi sipil 
masyarakat membiayai operasional petugas lapangan yang 
berkoordinasi dengan puskesmas

93%

Dana bantuan langsung masyarakat Kemensos dimanfaatkan 
untuk membantu organisasi sipil masyarakat membiayai kegiatan 
pemberdayaan populasi kunci yang berkoordinasi dengan 
Puskesmas

87%

Komponen distribusi kondom ke populasi kunci dimasukkan ke 
dalam sistem pelaporan kegiatan puskesmas SIMPUS atau sistem 
khusus seperti SIHA

100%

Petugas lapangan yang dikoordinir oleh puskesmas melakukan 
kegiatan penjangkauan berupa pendidikan kesehatan dan 
pendistribusian kondom dan lubrikan

93%

Petugas lapangan yang dikoordinir oleh puskesmas melakukan 
kegiatan penjangkauan untuk memfasilitasi populasi kunci 
mengakses layanan puskesmas termasuk tes dan pengobatan

93%

Penapisan IMS pada pekerja seks dilakukan secara setiap 3 bulan 
sekali oleh puskesmas untuk mengurangi resiko penularan

93%

Pengobatan presumtif berkala dilakukan oleh puskesmas setiap 3 
bulan sekali untuk mengurangi risiko penularan

67%

Dinas kesehatan kabupaten dan kota mengumpulkan data 
laporan IMS dari klinik swasta dan dokter swasta secara regular

93%

Puskesmas mempromosikan pelayanan sirkumsisi sukarela laki-
laki sebagai upaya pencegahan HIV

64%

Puskesmas memberikan pelayanan ART sedini mungkin setelah 
diagnosa (inisiasi)

87%

Petugas penjangkau yang dikoordinir puskesmas berperan sebagai 
pendamping kepatuhan minum obat ARV

86%

Puskesmas melakukan pertemuan lintas sektor untuk 
meningkatkan komitmen dan peran sektor terkait termasuk 
perwakilan populasi kunci dalam lokakarya mini puskesmas dan 
musyawarah masyarakat

93%

Puskesmas menyediakan media pendidikan kesehatan masyarakat 
terkait pencegahan HIV dan IMS terutama melalui hubungan 
seksual di setiap lini pelayanan dalam bentuk cetak atau gambar 
dan tulisan lainnya

93%

Puskesmas merencanakan dan melaksanakan upaya pendidikan 
kesehatan masyarakat pada populasi kunci dan masyarakat luas 

93%

Gambar 13. Desirability model PMTS pada pakar
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Gambar 14. Feasibility model PMTS pada pakar
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Komponen atau pilar yang juga dimintakan konsensusnya dalam Delphi pakar 
adalah upaya pendidikan kesehatan masyarakat. Sebagian responden Delphi pakar 
setuju dengan pernyataan tentang IPP yang ada saat ini pada populasi kunci masih 
dilakukan oleh petugas lapangan LSM yang utamanya didanai donor dan melalui 
koordinasi terbatas dengan puskesmas; sementara UKM dari puskesmas masih 
terbatas pada peningkatkan akses layanan tes dan pengobatan lewat integrasi 
dengan layanan testing HIV mobile sehingga penjangkauan populasi kunci belum 
dimasukkan dalam UKM wajib oleh puskesmas. Walau demikian, tidak terjadi 
konsensus responden Delphi pakar terhadap pernyataan terabaikannya IPP untuk 
mengurangi risiko penularan HIV pada populasi kunci akibat fokus penanggulangan 
pada pelaksanaan layanan tes dan pengobatan sedini mungkin. Masih berkaitan 
dengan upaya pendidikan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan 
mengurangi perilaku berisiko, hampir semua responden Delphi pakar menginginkan 
dan merasa memungkinkan bagi puskesmas untuk menyediakan materi KIE serta 
merencanakan dan melaksanakan upaya pendidikan kesehatan masyarakat kepada 
populasi kunci dan masyarakat luas. 

Terakhir terkait promosi layanan sirkumsisi medis sukarela laki-laki (SMSL) 
sebagai upaya pencegahan HIV oleh puskesmas, responden Delphi pakar mencapai 
konsensus sebagai salah satu intervensi yang diinginkan tetapi tidak mencapai 
konsensus sebagai intervensi yang mungkin dilakukan oleh puskesmas.

Kesimpulan terhadap konsensus dan arah pengembangan model

Dari kedua tahapan survei Delphi dan diskusi pasca Delphi yang dilakukan pada 
praktisi dan pakar terkait PMTS terhadap pendefinisian PMTS, dapat disimpulkan 
bahwa dalam model PMTS yang dikembangkan harus memperhatikan tiga hal berikut:

1. Salah satu kunci utama keberhasilan program penanggulangan HIV-AIDS di 
Indonesia adalah keberhasilan mengintegrasikan pelayanan PMTS ke dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan mainstream atau umum di tingkat layanan 
primer.

2. Kegiatan PMTS perlu didefinisikan secara komprehensif, melibatkan seluruh 
kelompok populasi berisiko tinggi di luar WPS dan pelanggannya, yaitu LSL 
dan waria. Lebih lanjut kegiatan PMTS harus disusun dengan memperhatikan 
perbedaan kondisi epidemi, kemampuan pemberi layanan, dan juga setting daerah 
kelompok berisiko.

3. Dalam jangka pendek, peran donor internasional dalam pendanaan kegiatan 
PMTS, terutama pengadaan kondom, distribusi kondom, kegiatan penjangkauan, 
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dan edukasi kelompok berisiko tinggi masih cukup besar. Pengintegrasian harus 
dilakukan secara bertahap dengan melihat kemampuan finansial dan komitmen 
penyelenggara layanan.

Selanjutnya, dari hasil survei dan diskusi pasca Delphi juga dapat disimpulkan 
terdapat 11 isu spesifik terkait pelaksanaan kegiatan atau komponen PMTS yang 
dijadikan pertimbangan dalam penentuan model, terutama dalam tingkatan integrasi 
layanan yang terjadi saat ini dan bagaimana harapan tingkat integrasi layanan di masa 
depan:

1. Terkait pengadaan kondom, diyakini bahwa pengadaan kondom di masa depan 
dapat diambil alih oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, peran 
puskesmas lebih pada pendistribusian kondom baik secara pasif di dalam layanan 
dalam gedung maupun aktif bekerjasama dengan LSM penjangkau atau petugas 
lapangan. Dalam kondisi tertentu, BKKBN juga diharapkan menjadi lembaga yang 
mendukung pengadaan kondom pada populasi berisiko tinggi.

2. Terkait distribusi kondom, diyakini bahwa terdapat hambatan sosial, politik, 
agama dan budaya atau norma setempat dalam pendistribusian kondom pada 
kelompok berisiko tinggi sehingga peran LSM atau OMS penjangkau masih sangat 
besar, diharapkan puskesmas mampu menjadi koordinator pelaksana kegiatan 
di wilayah kerja mereka. Di masa depan diyakini bahwa petugas lapangan untuk 
tugas pendistibusian kondom dan penjangkauan populasi tinggi dapat dikontrak 
oleh Dinkes dengan koordinasi Puskesmas.

3. Terkait diagnosis dan pengobatan IMS pada pelayanan perorangan di tingkat 
puskesmas, diyakini bahwa kegiatan ini merupakan upaya kesehatan wajib yang 
sudah diselenggarakan secara mandiri dan terintegrasi dengan layanan lainnya. 
Hanya saja masih terkendala keterbatasan sarana.

4. Terkait diagnosis dan pengobatan IMS berupa UKM seperti skrining dan pengobatan 
presumtif berkala, diyakini merupakan upaya kesehatan wajib. Hanya saja, saat 
ini, dalam penyelenggaraannya masih banyak bergantung pada bantuan donor 
dan penyelenggaraan yang bersifat top-down. 

5. Terkait sirkumsisi lelaki dewasa sebagai layanan kesehatan perorangan diyakini 
bahwa puskesmas telah mampu menyelenggarakannya secara terintegrasi. 

6. Terkait  sirkumsisi lelaki dewasa sebagai UKM diyakini hanya tepat dilakukan 
pada daerah dengan epidemi yang meluas seperti di Papua, sementara saat ini 
puskesmas belum memiliki dukungan regulasi, finansial, sarana, SDM, dan sistem 
informasi yang menunjang pelaksanaannya.
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7. Terkait kegiatan tes HIV di dalam gedung puskesmas, baik melalui klinik 
KTS maupun PITC, diyakini telah diselenggarakan secara berkelanjutan oleh 
puskesmas, meski sebagian pendanaan dan sarana masih didukung dana donor 
maupun anggaran yang bersifat sentralistis dari Kementerian Kesehatan. Di 
masa depan, besar harapan agar kegiatan ini sudah merupakan kegiatan yang 
terintegrasi penuh, termasuk dalam pendanaannya.

8. Terkait kegiatan mobile KTS sebagai perwujudan UKM menyasar kelompok risiko 
tinggi, meski telah dilakukan secara berkelanjutan dukungan dari donor terutama 
untuk operasional dan sarana masih diyakini cukup besar.

9. Terkait layanan ART, harus diakui bahwa masih terdapat variasi komitmen dan 
dukungan sarana dalam mewujudkan layanan ART di tingkat puskesmas, tetapi 
hasil Delphi menunjukkan dukungan yang cukup atas terselenggaranya layanan 
di tingkat primer.

10. Terkait promosi kesehatan reproduksi dan HIV-AIDS pada masyarakat umum 
diyakini belum maksimal dilakukan puskesmas, diharapkan dapat diintegrasikan 
secara penuh, mengingat kegiatan ini adalah salah satu dari tugas dan fungsi 
pokok puskesmas.

11. Terkait promosi kesehatan terkait HIV-AIDS pada kelompok berisiko tinggi sebagai 
UKM, diyakini memang masih dilakukan secara sporadis oleh puskesmas dan 
umumnya diselenggarakan oleh LSM atau OMS penjangkauan. Di masa depan 
diharapkan ada koordinasi yang lebih baik antar puskesmas dan LSM/OMS 
penjangkau dalam hal informasi, manajemen kegiatan, dan juga dukungan sarana 
prasarana serta pengaturan kegiatan di wilayah kerja puskesmas.

Usulan Model Pencegahan Melalui Transmisi Seksual di Indonesia

Dengan memperhatikan kondisi layanan terkini, hasil kajian terhadap berbagai 
permasalahan di tingkat sistem, organisasi dan layanan PMTS, kajian literatur 
internasional dan nasional terkait efektivitas layanan PMTS, serta hasil survei Delphi, 
maka model PMTS yang dapat diusulkan dilaksanakan di tingkat layanan primer serta 
bagaimana pengorganisasiannya dalam kerangka kerja integrasi layanan dan yang 
sesuai dengan tatanan SKN adalah, sebagai berikut:
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1. Model layanan pengadaan kondom serta lubrikan

Layanan pengadaan kondom dan lubrikan untuk pencegahan IMS dan HIV 
saat ini hampir seluruhnya dilakukan oleh Sekretariat KPAN dengan mayoritas 
pendanaan berasal dari hibah GF, sehingga tingkat integrasinya dengan layanan 
puskesmas masih pada level 1 atau bahkan pra-integrasi kolaborasi minimal (jika 
layanan dilakukan pihak lain, di luar koordinasi puskesmas yang hanya menerima 
informasi yang tidak rutin). 

Model integrasi layanan pengadaan kondom dan lubrikan untuk pencegahan IMS 
dan HIV yang ideal menurut peneliti adalah level 4 (layanan dilakukan puskesmas 
bersama dengan pihak lain, dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas) 
sampai level 6 (fully integrated). 

Mengingat pengalihan pengadaan/pembiayaan kondom oleh negara akan sulit 
selama masih tersedianya dana hibah GF dan banyaknya hal lain yang lebih 
prioritas untuk didanai oleh berbagai sumber dana puskesmas, maka model 
integrasi pengadaan kondom yang diusulkan dalam studi ini adalah di level 4 
(layanan dilakukan puskesmas bersama dengan pihak lain, dengan pembagian 
tugas dan kewenangan yang jelas). Layanan pengadaan kondom selain mitra 
internasional, bisa juga dengan institusi pemerintah, BKKBN. Hal ini terungkap 
dalam konsensul hasil Delphi antara praktisi dan pakar. 

Walau demikian, tidak ada peraturan yang menghambat maupun mewajibkan 
puskesmas untuk mengadakan kondom dan lubrikan secara terintegrasi penuh. 
Beberapa peraturan teknis penggunaan dana yang dikelola puskesmas memung-
kinkannya mengadakan kondom dan lubrikan untuk pencegahan IMS dan HIV 
secara mandiri. Bahkan beberapa pedoman secara implisit telah memberi ruang 
pelaksanaan (level 6, fully integrated) melalui anggaran rutin dan BOK.
Beberapa kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan integrasi 
ini adalah:
• Diperlukan peraturan yang jelas dari tingkat dinas kesehatan kabupaten/

kota yang disertai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis 
(juknis) tentang cara estimasi kebutuhan kondom dan lubrikan, perencanaan 
dan mekanisme pengadaan di tingkat puskesmas.

• Juklak dan juknis agar kondom dari sumber dana lain (BKKBN) dapat digunakan 
sebagai alat pencegahan penularan IMS dan HIV.

• Kondom dan lubrikan perlu dimasukkan dalam standar bahan habis pakai 
yang disediakan untuk layanan dalam maupun luar gedung di Permenkes 
tentang puskesmas.

• Diperlukan revisi beberapa juklak dan juknis penggunaan dana dari beberapa 
sum ber dana yang dikelola puskesmas untuk mencantumkan secara eksplisit 
peng adaan kondom dan lubrikan sebagai alat pencegahan penularan IMS dan HIV.
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2. Model layanan distribusi kondom serta lubrikan

Layanan distribusi kondom dan lubrikan pada populasi kunci lebih banyak 
dilakukan oleh petugas lapangan LSM sebagai bagian dari komponen intervensi 
perubahan perilaku yang mayoritas didanai oleh hibah GF. Ini sekaligus sebagai 
bagian dari intervensi struktural yang dikelola oleh Sekretariat KPAK, yang sebagian 
besar Ppuskesmas juga merupakan salah satu outlet, baik dalam bentuk layanan 
kesehatan individu di dalam gedung maupun ketika menyelenggarakan layanan 
di luar gedung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat integrasi layanan 
distribusi kondom dan lubrikan pada populasi kunci dengan layanan puskesmas 
saat ini masih berada pada level 2. 

Model ideal integrasi layanan distribusi kondom dan lubrikan pada populasi kunci 
dengan layanan puskesmas yang menjadi konsensus responden Delphi praktisi 
maupun pakar serta menurut peneliti adalah pada level 3 (layanan dilakukan 
pihak lain di dalam koordinasi penuh puskesmas, pihak penyedia sebagian sarana/
prasarana). Hal ini didasarkan realitas bahwa jumlah dan kapasitas sumber 
daya puskesmas untuk menjangkau populasi kunci di luar gedung puskesmas 
yang masih terbatas, serta sejalan dengan salah satu tugas dan fungsinya untuk 
mendorong UKM. Model ideal integrasi layanan distribusi kondom dan lubrikan 
pada populasi kunci dengan layanan puskesmas membutuhkan beberapa hal, 
sebagai berikut:

• Perlu juklak dan juknis untuk puskesmas melakukan koordinasi penuh layanan 
distribusi kondom, baik yang dilakukan oleh petugas lapangan LSM maupun 
petugas lapangan yang dikontrak oleh pemerintah daerah. 

• Layanan distribusi kondom dan lubrikan pada populasi kunci perlu dimasukkan 
dalam UKM esensial di Permenkes tentang Puskesmas.

• Regulasi teknis penggunaan dana BOK puskesmas telah menetapkan 
pembiayaan distribusi kondom dan lubrikan sebagai salah satu prioritas 
pendanaan, sehingga perlu ada penekanan pentingnya layanan ini 
diselenggarakan puskesmas melalui instrumen supervisi dan pembinaan dari 
dinas kesehatan kabupaten/kota

• Puskesmas perlu menganggarkan layanan distribusi kondom dan lubrikan 
pada populasi kunci melalui anggaran rutin, BOK, maupun sumber lain.
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3. Layanan diagnosis dan pengobatan IMS dalam PKPP

Layanan ini sudah terintegrasi, baik secara kebijakan, sistem maupun teknis 
pelayanan ke dalam PKPP puskesmas yang ditunjuk dan terlatih. Sarana, prasarana 
dasar untuk menyediakan layanan ini juga sudah masuk dalam standar peralatan 
dan bahan habis pakai di puskesmas. Walau demikian, penyediaan beberapa obat 
esensial masih disediakan secara vertikal dan belum dapat disediakan langsung 
oleh puskemas, mengingat obat tersebut belum masuk sebagai daftar obat esensial 
puskesmas. Sehingga dapat disimpulkan, tingkat integrasi UKP untuk layanan 
diagnosis dan pengobatan IMS dengan layanan Puskesmas berada pada level 5.

Model integrasi ideal layanan ini dengan layanan puskesmas berdasarkan 
konsensus Delphi praktisi dan pakar serta menurut peneliti adalah level 6 
terintegrasi penuh termasuk pembiayaan untuk obat esensial IMS. Ini memerlukan 
revisi daftar obat esensial nasional di puskesmas, sehingga obat esensial 
pengobatan IMS yang paling efisien dapat disediakan oleh puskesmas.

4. Layanan penapisan dan pengobatan IMS pada penjaja seks dalam PKMP

Layanan ini sudah disediakan oleh banyak puskesmas yang ditunjuk dan terlatih 
dengan dukungan pendanaan operasional sebagian besar bersumber dari dana 
hibah GF. Walaupun demikian, belum ada regulasi, juklak, maupun juknis 
penyediaan layanan penapisan dan pengobatan IMS pada WPS sebagai PKMP. 
Sehingga dapat disimpulkan tingkat integrasi layanan ini masih berada di level 4 
(Jika layanan dilakukan puskesmas bersama dengan pihak lain, dengan pembagian 
tugas dan kewenangan yang jelas).

Konsensus Delphi praktisi dan pakar mengindikasikan, tingkat integrasi layanan 
ini perlu ditingkatkan menjadi level 6 (fully integrated), dengan jaminan alokasi 
pembiayaan dari anggaran rutin dana BOK, maupun sumber lainnya. Penapisan 
dan pengobatan harus menjadi bagian penuh puskesmas, mengingat penapisan 
dan pengobatan IMS secara berkala secara teori dapat mengurangi kemungkinan 
penularan HIV dan IMS yang sering kali tidak menimbulkan gejala klinis yang 
dapat dirasakan sebagai infeksi oleh WPS. 

Untuk mencapai model yang ideal, menurut peneliti, diperlukan hal-hal sebagai 
berikut:

• Perlu dibuat kebijakan program beserta juklak dan juknis dari tingkat nasional 
tentang penapisan dan pengobatan IMS pada WPS.
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4. Layanan penapisan dan pengobatan IMS pada penjaja seks dalam PKMP

• Layanan penapisan dan pengobatan IMS pada WPS perlu cantumkan sebagai 
UKM esensial untuk pengendalian IMS di Permenkes tentang Puskesmas.

• Revisi daftar obat esensial nasional di puskesmas sehingga obat esensial 
pengobatan IMS yang paling efisien dapat disediakan oleh puskesmas.

• Puskesmas perlu menganggarkan operasional layanan penapisan dan 
pengobatan IMS pada WPS secara berkala melalui anggaran rutin, BOK, 
maupun sumber lainnya.

5. Layanan sirkumsisi medis sukarela laki-laki dewasa (SMSL)

Layanan SMSL sebagai UKP merupakan layanan yang secara standar wajib 
disediakan oleh puskesmas, sehingga tingkat integasinya sudah yang tertinggi 
(level 6) pada semua unsur UKP di puskesmas. Sementara SMSL sebagai UKM 
masih dalam tahap penelitian operasional di Papua atau dalam tahap pra-integrasi.

Model integrasi yang ideal untuk layanan SMSL sebagai UKM harus menunggu 
hasil penelitian operasional terlebih dahulu.

6. KTS HIV dalam gedung puskesmas

Saat ini, layanan KTS HIV dalam gedung sudah terintegrasi, baik secara kebijakan, 
sistem, maupun teknis ke dalam layanan puskesmas yang ditunjuk dan terlatih. 
Hampir semua sarana, prasarana dasar untuk menyediakan layanan ini juga 
sudah masuk dalam standar peralatan dan bahan habis pakai di puskesmas. Model 
integrasi yang ada saat ini sudah memasuki level 5 (jika layanan sudah menjadi 
layanan rutin puskesmas dengan bantuan SDM dan pendanaan dari pihak lain 
di luar mekanisme pendanaan reguler puskesmas). Hanya penyediaan reagensia 
yang belum dapat disediakan secara lokal oleh sebagian puskesmas, karena masih 
disediakan oleh Kemenkes, walau tidak ada regulasi yang menghambatnya.

Model integrasi layanan KTS HIV dalam gedung puskesmas yang ideal menurut 
konsensus praktisi dan pakar adalah level 6. Hanya kapasitas dana serta prioritas 
pendanaan di sebagian puskesmas yang menjadi hambatannya. Oleh karena itu, 
yang diperlukan adalah penekanan melalui instrumen supervisi dan pembinaan 
dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar pembiayaan layanan KTS HIV menjadi 
salah satu prioritas pendanaan di puskesmas.
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7. Layanan mobile KTS HIV

Saat ini, layanan mobile KTS HIV sudah disediakan oleh banyak puskesmas yang 
ditunjuk dan terlatih, tapi masih dengan dukungan pendanaan operasional 
sebagian besar dari dana hibah GF. Kerjasama erat dengan pihak lain juga dilakukan 
puskesmas, dalam hal pemberian informasi pada populasi kunci saat mobile KTS 
HIV dilakukan dengan petugas lapangan LSM yang mayoritas honornya dari mitra 
internasional. Sehingga dapat disimpulkan, tingkat integrasi layanan ini masih 
pada level 4 (Jika layanan dilakukan puskesmas bersama dengan pihak lain, 
dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas).

Usulan integrasi unsur sub-sistem mobile KTS HIV dengan unsur sub-sistem 
upaya kesehatan di puskesmas yang ditawarkan adalah level 5 (Jika layanan sudah 
menjadi layanan rutin puskesmas dengan bantuan SDM dan pendanaan dari pihak 
lain di luar mekanisme pendanaan reguler puskesmas).

Konsensus Delphi praktisi dan pakar dan pendapat peneliti menyepakati bahwa 
layanan mobile KTS HIV yang ada sekarang sudah pada tingkat integrasi yang ideal, 
mengingat kapasitas dan sumber daya puskesmas sulit untuk bisa menyediakan 
layanan ini secara efektif. Selain itu, tingkat integrasi ini sesuai dengan tugas 
dan fungsi puskesmas dalam mendorong upaya kesehatan berbasis masyarakat 
(UKBM).

8. Layanan ART dan PEP

Saat ini, layanan ART sudah disediakan oleh puskesmas yang ditunjuk dan terlatih, 
tetapi masih terbatas perannya hanya sebagai satelit, melanjutkan ART yang 
sudah diinisiasi oleh rumah sakit. Pengadaan dan distribusi juga masih menjadi 
domain Kemenkes yang belum bisa didesentralisasikan. Pembagian tugas dan 
kewenangan antara Kemenkes, rumah sakit, dan puskesmas sudah jelas. Oleh 
karena itu, status tingkat integrasi layanan ART dengan unsur sub-sistem upaya 
kesehatan di puskesmas masih pada level 4 (Jika layanan dilakukan puskesmas 
bersama dengan pihak lain, dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas).

Usulan integrasi unsur sub-sistem layanan ART dengan unsur sub-sistem upaya 
kesehatan di puskesmas yang ditawarkan adalah level 5 (Jika layanan sudah 
menjadi layanan rutin puskesmas dengan bantuan SDM dan pendanaan dari 
pihak lain di luar mekanisme pendanaan reguler puskesmas), ketika puskesmas 
bisa melakukan inisiasi pemberian ART dan menjadi fasilitas kesehatan yang
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8. Layanan ART dan PEP

melakukan manajemen ART secara penuh, kecuali pengadaannya masih terpusat 
oleh Kemenkes. Usulan ini sejalan dengan hasil Delphi praktisi dan pakar.

Untuk mencapai level 5, model integrasi tersebut membutuhkan beberapa hal 
seperti:

• Perlu peraturan, juklak, dan juknis yang mengatur tugas dan tanggung jawab 
puskesmas sebagai fasilitas kesehatan penyedia layanan ART.

• Perlu pelatihan teknis manajemen dan teknis layanan ART bagi puskesmas 
yang ditunjuk.

• Perlu adanya SOP untuk perencanaan, manajemen, dan teknis pemberian ART.

9. Layanan promosi kesehatan IMS dan HIV untuk masyarakat umum

Layanan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 
umum tentang cara pencegahan dan penularan HIV secara komprehensif telah 
menjadi UKM esensial yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi 
oleh puskemas menurut Permenkes tentang puskesmas. 

Saat ini, promosi kesehatan IMS dan HIV untuk masyarakat umum di puskesmas 
masih berada pada level 3 (Jika layanan dilakukan pihak lain di dalam koordinasi 
penuh puskesmas sebagai penyedia sebagian sarana/prasarana). Kampanye publik 
kepada masyarakat umum masih tersentralisasi di Kemenkes dengan tema yang 
terbatas untuk mendorong masyarakat mengetahui status HIV-nya. Belum semua 
puskesmas memasukkan layanan informasi IMS dan HIV kepada masyarakat 
umum dalam tatalaksana promosi kesehatan yang dimilikinya. Usulan model 
integrasi dari hasil Delphi praktisi dan pakar adalah terintegrasi penuh (level 6) 
mengingat layanan ini sudah dicantumkan sebagai layanan UKM esensial dalam 
Permenkes tentang puskesmas. 

Agar dukungan yang diperoleh dikelola penuh oleh puskesmas, baik dari segi SDM, 
sarana maupun pembiayaan untuk layanan informasi kepada masyarakat umum 
tersedia, maka perlu adanya regulasi dan manajemen berupa juklak dan juknis 
yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan teknis pelaksanaan layanan ini oleh 
puskesmas yang terintegrasi dengan kegiatan promosi kesehatan lainnya.
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10. Layanan promosi kesehatan IMS dan HIV untuk populasi kunci

Layanan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan 
perilaku untuk menurunkan risiko penularan HIV pada populasi kunci merupakan 
UKM esensial yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh 
puskemas berdasarkan Permenkes tentang puskesmas. Ini dikarenakan, secara 
definisi, populasi kunci di wilayah puskesmas adalah juga anggota masyarakat yang 
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang sesuai kebutuhannya. 

Saat ini, promosi kesehatan IMS dan HIV untuk populasi kunci melalui 
penjangkauan dan sosialisasi masih berada pada level 1 (jika layanan dilakukan 
pihak lain, di luar koordinasi puskesmas dan puskesmas hanya menerima 
informasi yang tidak rutin) sampai level 2 (jika layanan dilakukan pihak lain 
yang berkoordinasi dengan puskesmas di mana secara regulasi dan manajemen 
puskesmas juga diminta terlibat aktif dalamnya). Selama ini informasi telah 
diberikan oleh tenaga pelaksana OMS dan LSM yang menerima dana dari mitra 
internasional/donor, tapi komunikasi yang dilakukan donor, OMS, dan LSM 
dengan puskesmas sebagai layanan mainstream tentang kelompok atau individu 
yang dilayani masih minimal sampai dengan secara periodik.

Hanya sedikit daerah dengan finansial APBD yang lebih kuat, dikategorikan 
telah mencapai level 3, yaitu ketika tenaga kontrak petugas lapangan mulai 
dikoordinasikan oleh puskesmas. Petugas lapangan direkrut dinas kesehatan 
dan ditempatkan di puskesmas, namun belum menjadi bagian dalam struktur 
organisasi puskesmas. Sehingga mekanisme kerja di antara staff dan petugas 
lapangan belum terbangun secara formal. Hal ini disebabkan belum tersedianya 
pedoman yang mengatur tatalaksana layanan promosi kesehatan IMS dan HIV di 
puskesmas secara komprehensif. 

Untuk ke depannya, model yang diusulkan tidak terlalu muluk, yaitu hanya pada 
level 3 (jika layanan dilakukan pihak lain di dalam koordinasi penuh puskesmas, 
pihak yang menyediakan sebagian sarana/prasarana) sampai level 4 (jika layanan 
dilakukan puskesmas bersama dengan pihak lain, dengan pembagian tugas dan 
kewenangan yang jelas), mengingat sumber dana, beban kerja, serta ketersediaan 
SDM yang sangat terbatas dari pemerintah dalam menempatkan petugas lapangan 
di tiap puskesmas. Model pada level 3 sampai 4 ini menginginkan terjadinya 
kolaborasi, pembagian tugas, dan kewenangan yang jelas antara komponen 
petugas kesehatan puskemas dan non kesehatan/petugas lapangan, yang 
mungkin bersumber dari institusi yang berbeda dengan puskesmas. Untuk itu, 
diperlukan regulasi dan manajemen layanan promosi kesehatan IMS dan HIV 
berupa juklak dan juknis yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan teknis
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10. Layanan promosi kesehatan IMS dan HIV untuk populasi kunci

pelaksanaan layanan pemberian informasi oleh puskesmas yang terintegrasi 
dengan kegiatan promosi kesehatan lainnya. 

Usulan level model ini sejalan dengan hasil konsensus Delphi yang menyepakati 
kemungkinan puskesmas untuk mengoordinasikan petugas lapangan yang 
bekerja di wilayahnya, meski petugas lapangan masih dibiayai donor atau swasta, 
sehingga bisa memiliki informasi penuh atas kegiatan penjangkauan yang terjadi 
di wilayah kerjanya.

Secara ringkas, model yang ditawarkan per dimensi layanan PMTS di tingkat layanan 
primer dapat dipetakan ke dalam tabel berikut:

Tabel 5. Integrasi Unsur Sub-Sistem Upaya Kesehatan Layanan PMTS dengan 
Sub-Sistem Upaya Kesehatan Puskesmas Saat Ini dan Model yang Diusulkan
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Simpulan

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan desk review dan juga survei Delphi serta 
diskusi pasca Delphi dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Terdapat 10 kegiatan pelayanan yang dapat diselenggarakan oleh puskesmas 
dan jejaringnya terkait program PMTS. Kesebelas kegiatan pelayanan tersebut 
diusulkan untuk memiliki variasi tingkat integrasi ke layanan mainstream pada 
level 3 terintegrasi sebagian dengan kolaborasi yang mendasar di tempat pelayanan 
hingga level tertinggi 6 atau terintegrasi penuh. 

a. Layanan yang terintegrasi sebagian (level 3) dilakukan pihak lain di dalam 
koordinasi penuh puskesmas sebagai pihak penyedia sebagian sarana/
prasarana adalah distribusi kondom dan layanan promosi kesehatan pada 
kelompok risiko tinggi.

b. Layanan yang terintegrasi sebagian (level 4) dilakukan puskesmas bersama 
dengan pihak lain, dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas adalah 
penyediaan kondom.

c. Layanan yang terintegrasi (level 5) tatkala layanan sudah menjadi layanan 
rutin puskesmas dengan bantuan SDM dan pendanaan dari pihak lain di luar 
meka nisme pendanaan reguler puskesmas adalah mobile KTS dan layanan ART.

P E N U T U P
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d. Sementara layanan yang terintegrasi (level 6) penuh tatkala layanan sudah 
menjadi rutin puskesmas dengan perencanaan, pendanaan dan layanan yang 
terintegrasi penuh dengan mekanisme yang ada di puskesmas adalah diagnosis 
dan pengobatan IMS dalam UKP, penapisan, dan pengobatan IMS pada penjaja 
seks sebagai UKM, sirkumsisi lelaki dewasa dalam UKP, serta layanan promosi 
kesehatan pada masyarakat umum. 

e. Sirkumsisi lelaki dewasa dalam UKM belum diusulkan sebagai kegiatan yang 
dilakukan puskesmas.

2. Model kebijakan operasional yang dibutuhkan untuk terselenggaranya layanan di 
atas adalah:

a. Peraturan yang jelas dari tingkat dinas kesehatan kabupaten/kota terkait 
pengadaan dan distribusi kondom untuk populasi berisiko tinggi.

b. Revisi daftar obat esensial nasional di puskesmas sehingga obat esensial 
pengobatan IMS yang paling efisien dapat disediakan oleh puskesmas.

c. Penekanan melalui instrumen supervisi dan pembinaan dari dinas kesehatan 
kabupaten/kota agar pembiayaan layanan penapisan dan pengobatan IMS serta 
KTS HIV menjadi salah satu prioritas pendanaan di puskesmas.

d. Perlu peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang mengatur 
tugas dan tanggung jawab puskesmas sebagai fasilitas kesehatan penyedia 
layanan ART serta promosi kesehatan pada kelompok berisiko tinggi.

Saran

Berkaitan dengan model yang berhasil dikembangkan, tim peneliti merumuskan 
beberapa saran spesifik yang sebagai berikut:

1. Diperlukan konsensus dan peta jalan untuk kesinambungan pengadaan dan 
distribusi kondom yang selama ini mayoritas bersumber dana donor dan 
dikonsentrasikan pengadaan dan distribusinya oleh KPAN, sehingga seolah-olah 
berada di luar jalur pengadaan dan distribusi alat kesehatan pada umumnya. Hasil 
survei Delphi pada praktisi dan pada pakar yang menyimpulkan adanya variasi 
pendapat terhadap keyakinan model praktis pengadaan lewat KPAN serta aspek 
keberlanjutannya serta kesiapan sektor kesehatan mengambil alih peran semakin 
menunjukkan pentingnya konsensus tersebut.

2. Diperlukan kejelasan strategi program pencegahan HIV jangka menengah, baik 
strategi per populasi atau menurut jenis transmisi seperti PMTS, sehingga peta jalan 
integrasinya dalam layanan kesehatan UKP dan UKM menjadi mudah dilakukan. 
Saat ini, baik di Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN)KPAN maupun Rencana 
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Aksi Nasional (RAN) Kemenkes, masih terbaca campur aduk tetapi seolah-olah 
terkotak-kotak (misalnya ada PMTS tetapi ada juga program komprehensif pada 
LSL, dan program pada LBT) sehingga koordinasi dan manajemen pelaksanaannya 
cukup sulit.

3. Memasukkan PMTS dan program pencegahan HIV lainnya sebagai target rencana 
strategis dan juga standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan agar 
dukungan sistem layanan kesehatannya menjadi jelas.

4. Diperlukan konsistensi program prioritas dengan berbagai sumber pendanaan. 
Contohnya GF untuk prioritas cascade populasi kunci dan integrasi TB-HIV, 
sedangkan Kemenkes prioritaskan integrasi layanan ANC-PPIA dan HIV-TB); 
sehingga seolah terjadi dualisme pendekatan program.

5. Mengurangi kepentingan lembaga dan mengedepankan kepentingan program 
(misalnya dalam pendekatan struktural intervensi PMTS yang mengorbankan 
program pendidikan kesehatan masyarakat atau IPP untuk mengurangi risiko oleh 
LSM) semata didasari kepentingan alokasi dana donor dibanding pemikiran mana 
program yang lebih efektif.

6. Untuk mengukur feasibility and effectiveness dari integrasi model program PMTS.
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Lampiran

Survei Delphi Pengembangan Model Pencegahan Melalui Transmisi Seksual di 
Tingkat Pelayanan Primer Puskesmas dan Jejaringnya

Terima kasih telah bersedia berpartisipasi dalam survei Delphi terkait pengembangan 
model program PMTS yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan dasar di 
Puskesmas. Survey ini adalah salah satu kegiatan pengumpulan data dalam rangkaian 
kegiatan penelitian kebijakan III yang diselenggarakan PKMK UGM atas dukungan 
DFAT Australia.

Kuesioner ini adalah ronde pertama dari dua ronde yang direncanakan bagi praktisi 
kesehatan di tingkat daerah yang kemudian dilanjutkan dengan ronde kedua bagi 
pakar dalam bidang kebijakan dan program penanggulangan HIV-AIDS. 

Mohon untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan, meskipun kami sadar 
bahwa tidak semua pertanyaan sesuai dengan posisi atau kewenangan atau kepakaran 
yang saudara/i miliki. Dalam survei ini saudara/i akan dimintakan pendapat terhadap 
isu dan topik integrasi layanan PMTS dalam kegiatan Puskesmas dari aspek kebijakan, 
organisasi layanan, sampai dengan strategi penyelenggaraan layanan.

Setelah kami memperoleh respon dari seluruh panelis, analisis terhadap jawaban akan 
dilakukan untuk memperoleh gambaran keseluruhan respon dan digunakan untuk 
kemudian memformulasikan pertanyaan klarifikasi untuk ronde kedua survei Delphi 
ini.

Kami memberikan jaminan bahwa respon  saudara/i dalam survei ini akan dijaga 
kerahasiannya, sehingga hanya akan diketahui oleh tim peneliti dan tidak akan 
disebarluaskan ke pihak lain termasuk panelis lainnya.

BLOK I. IDENTITAS PANELIS

Nama

Umur dalam tahun                           tahun

Jenis kelamin* Laki-laki / perempuan

Jabatan/posisi

Instansi tempat bekerja 

Lama menjabat dalam posisi terakhir
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Pendidikan terakhir**
1. SMA sederajat
2. Strata 1
3. Strata 2 atau 3

Bidang keahlian

Nomor telepon yang bisa dihubungi

Alamat email aktif

* Coret yang tidak benar
** Lingkari yang sesuai
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Berikut ini adalah beberapa pernyataan terkait isu penularan HIV melalui transmisi 
seksual dan peran serta posisi program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) 
dalam penanggulangannya. Berikan persetujuan saudara/i dengan mengisi angka 
antara 1 yang mewakili paling tidak yakin sampai 4 yang mewakili paling yakin. 

BLOK II. RELIABILITY (KEYAKINAN TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN)

SEBARAPA YAKIN SAUDARA/I TENTANG KEBENARAN 
PERNYATAAN BERIKUT: 

Rating 
(1= paling tidak yakin 
– 4 = paling yakin)

1 Pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) adalah kunci 
keberhasilan penanggulangan HIVAIDS di Indonesia 

2 Konsep PMTS yang dikampanyekan saat ini masih terfokus 
hanya pada pelayanan pencegahan berbasis lokasi/lokalisasi 
pada kelompok WPSL 

3 Konsep PMTS yang berlaku sekarang perlu diperluas 
pendefinisian dan operasionalisasinya ke populasi kunci lainnya 
terutama WPSTL, LSL dan waria dan pria risiko tinggi

4 Penyelenggaraan kegiatan PMTS masih sangat bergantung 
pada dukungan dana donor

5 Pengadaan dan distribusi kondom untuk populasi kunci masih 
dikoordinir oleh KPAN 

6 Pengadaan dan distribusi kondom yang dikoordinir oleh KPAN 
tidak akan berkelanjutan

7 Saat ini penyediaan dan distribusi kondom melalui BKKBN 
masih terbatas pada akseptor KB sebagai alat kontrasepsi

8 KPAN dan BKKBN tidak memiliki SDM untuk mendistribusikan 
kondom sampai ke populasi kunci

9 Masih ada hambatan sosial, budaya, agama dalam 
pendisribusian kondom

10 Distribusi kondom ke populasi kunci masih sangat bergantung 
pada petugas lapangan LSM

11 Distribusi kondom di dalam gedung Puskesmas belum dapat 
dilakukan 

12 Kondom di masyarakat luas yang dijual pasar masih terlalu 
mahal bagi masyarakat Indonesia dan populasi kunci 

13 Kondom bisa menjadi barang bukti prostitusi sehingga 
menghambat pencegahan melalui transmisi seksual

14 Diagnosis dan pengobatan IMS adalah pelayanan kesehatan 
perorangan primer (PKPP) yang wajib diberikan Puskesmas dan 
jejaringnya pada mereka yang bergejala
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BLOK II. RELIABILITY (KEYAKINAN TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN)

SEBARAPA YAKIN SAUDARA/I TENTANG KEBENARAN 
PERNYATAAN BERIKUT: 

Rating 
(1= paling tidak yakin 
– 4 = paling yakin)

15 Penapisan IMS berkala pada pekerja seks merupakan 
pelayanan kesehatan masyarakat primer yang wajib dilakukan 
oleh Puskesmas

16 Pengobatan presumtif berkala memicu penurunan pemakaian 
kondom pada pekerja seks sehingga perlu dihentikan

17 Layanan IMS pada kelompok LSL belum dilakukan secara 
maksimal oleh Puskesmas

18 Layanan IMS pada kelompok LSL masih lebih banyak dilakukan 
oleh klinik LSM/OMS/swasta

19 Pelayanan diagnosa dan pengobatan IMS oleh dokter dan klinik 
swasta belum dilaporkan dengan baik ke Dinas Kesehatan

20 Tes HIV merupakan komponen integral dari pelayanan 
pencegahan melalui transmisi seksual

21 Akses langsung populasi kunci ke layanan tes HIV di dalam 
gedung Puskesmas masih belum optimal

22 Mobile KTS adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan 
masyarakat primer (PKMP) yang dilakukan Puskesmas dan 
jejaringnya 

23 Operasional mobile KTS masih didanai secara lebih dominan 
oleh donor

24 Pemberian ARV segera setelah diagnosa HIV adalah bagian dari 
kegiatan pencegahan melalui transmisi seksual

25 Pendekatan kelompok kerja (pokja) pencegahan melalui 
transmisi seksual sebagaimana diuraikan dalam berbagai 
peraturan dan pedoman terkait PMTS hanya efektif di lokalisasi

26 Pembubaran lokalisasi memicu pembubaran pokja dan 
menghambat upaya pencegahan melalui transmisi seksual 
khususnya pada WPS langsung

27 Pemberi pelayanan kesehatan primer Puskesmas telah 
berperan optimal dalam pokja PMTS di lokalisasi

28 Upaya pendidikan kesehatan terkait pencegahan IMSHIV 
pada kelompok populasi kunci masih dilakukan oleh petugas 
lapangan LSM yang didanai utamanya oleh donor

29 Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan 
IMSHIV oleh petugas lapangan LSM belum dikordinasikan oleh 
Puskesmas



MODEL PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL DI TINGKAT PELAYANAN PRIMER PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA   |   89

BLOK II. RELIABILITY (KEYAKINAN TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN)

SEBARAPA YAKIN SAUDARA/I TENTANG KEBENARAN 
PERNYATAAN BERIKUT: 

Rating 
(1= paling tidak yakin 
– 4 = paling yakin)

30 Puskesmas belum memasukkan penjangkauan pada populasi 
kunci ke dalam kegiatan pendidikan kesehatan masyarakat 
yang wajib mereka lakukan

31 Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan 
IMSHIV oleh Puskesmas masih lebih banyak dilakukan lewat 
integrasi dengan kegiatan mobile testing HIV

32 Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan 
IMSHIV saat ini terfokus pada upaya meningkatkan akes tes 
dan pengobatan 

33 Saat ini upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait 
perubahan perilaku untuk mengurangi risiko penularan pada 
populasi kunci menjadi terabaikan
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Berikut ini adalah beberapa pernyataan terkait prioritas (tingkat kepentingan) dari 
strategi dan kegiatan program pencegahan melalui transmisi seksual di tingkat 
pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas). Berikan pendapat saudara/i terhadap 
prioritas atau tingkat kepentingan dari masing-masing pernyataan di bawah dengan 
mengisi angka antara 1 yang mewakili paling tidak prioritas atau penting sampai 4 
yang mewakili paling prioritas atau penting.

BLOK III. DESIRABILITY

SEBERAPA PRIORITAS ATAU PENTING PERNYATAAN BERIKUT:
Rating 
(1 = paling tidak penting 
– 4 = paling penting)

1 Kebutuhan terhadap kondom dipenuhi melalui jalur BKKBN 

2 Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana BOK

3 Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana BLUD

4 Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana 
kapitasi JKN

5 Dinas Kesehatan menjamin distribusi kondom sampai ke 
populasi kunci dengan menggaji petugas lapangan sebagai 
tenaga pendidik kesehatan masyarakat sejenis jumantik yang 
ditempatkan di Puskesmas

6 Dana hibah APBD dimanfaatkan untuk membantu organisasi 
sipil masyarakat membiayai operasional petugas lapangan 
yang berkoordinasi dengan Puskesmas

7 Dana bantuan langsung masyarakat Kemensos dimanfaatkan 
untuk membantu organisasi sipil masyarakat membiayai 
operasional petugas lapangan yang berkoordinasi dengan 
Puskesmas

8 Komponen distribusi kondom ke populasi kunci dimasukkan 
ke dalam sistem pelaporan kegiatan Puskesmas SIMPUS atau 
sistem khusus seperti SIHA

9 Petugas lapangan yang dikoordinir oleh Puskesmas melakukan 
kegiatan penjangkauan berupa pendidikan kesehatan dan 
pendistribusian kondom dan lubrikan

10 Petugas lapangan yang dikoordinir oleh Puskesmas melakukan 
kegiatan penjangkauan untuk memfasilitasi populasi kunci 
mengakses layanan Puskesmas termasuk tes dan pengobatan

11 Penapisan IMS pada pekerja seks dilakukan secara setiap 
3 bulan sekali oleh Puskesmas untuk mengurangi resiko 
penularan
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BLOK III. DESIRABILITY

SEBERAPA PRIORITAS ATAU PENTING PERNYATAAN BERIKUT:
Rating 
(1 = paling tidak penting 
– 4 = paling penting)

12 Pengobatan presumtif berkala dilakukan oleh Puskesmas 
setiap 3 bulan sekali untuk mengurangi risiko penularan

13 Dinas Kesehatan kabupaten dan kota (Dinkes Prov DKI) 
mengumpulkan data laporan IMS dari klinik swasta dan 
dokter swasta secara regular

14 Puskesmas mempromosikan pelayanan sirkumsisi sukarela 
lakilaki sebagai upaya pencegahan HIV

15 Puskesmas memberikan pelayanan ART sedini mungkin 
setelah diagnosa (inisiasi)

16 Petugas penjangkau yang dikoordinir Puskesmas berperan 
sebagai pendamping kepatuhan minum obat ARV

17 Puskesmas melakukan pertemuan lintas sektor untuk 
meningkatkan komitmen dan peran sektor terkait termasuk 
perwakilan populasi kunci dalam lokakarya mini Puskesmas 
dan musyawarah masyarakat

18 Puskesmas menyediakan media pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait pencegahan HIV dan IMS terutama melalui 
hubungan seksual di setiap lini pelayanan dalam bentuk cetak 
atau gambar dan tulisan lainnya

19 Puskesmas merencanakan dan melaksanakan upaya 
pendidikan kesehatan masyarakat pada populasi kunci dan 
masyarakat luas 
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Berikut ini adalah beberapa pernyataan terkait tingkat kemungkinan pelaksanaan 
strategi dan kegiatan program pencegahan melalui transmisi seksual di tingkat 
pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas). Berikan pendapat saudara/i terhadap tingkat 
kemungkinan dari strategi dan  kegiatan yang diusulkan dengan mengisi angka antara 
1 yang mewakili paling tidak mungkin terlaksana sampai 4 yang mewakili paling 
mungkin terlaksana.

BLOK IV. FEASIBILITY

SEBERAPA MUNGKIN PERNYATAAN BERIKUT DAPAT 
DILAKSANAKAN:

Rating 
(1 = paling tidak mungkin 
– 4 = paling mungkin)

1 Kebutuhan terhadap kondom dipenuhi melalui jalur BKKBN 

2 Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana 
BOK

3 Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana 
BLUD

4 Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana 
kapitasi JKN

5 Dinas Kesehatan menjamin distribusi kondom sampai ke 
populasi kunci dengan menggaji petugas lapangan sebagai 
tenaga pendidik kesehatan masyarakat sejenis jumantik 
yang ditempatkan di Puskesmas

6 Dana hibah APBD dimanfaatkan untuk membantu 
organisasi sipil masyarakat membiayai operasional petugas 
lapangan yang berkoordinasi dengan Puskesmas

7 Dana bantuan langsung masyarakat Kemensos 
dimanfaatkan untuk membantu organisasi sipil 
masyarakat membiayai operasional petugas lapangan yang 
berkoordinasi dengan Puskesmas

8 Komponen distribusi kondom ke populasi kunci 
dimasukkan ke dalam sistem pelaporan kegiatan 
Puskesmas SIMPUS atau sistem khusus seperti SIHA

9 Petugas lapangan yang dikoordinir oleh Puskesmas 
melakukan kegiatan penjangkauan berupa pendidikan 
kesehatan dan pendistribusian kondom dan lubrikan

10 Petugas lapangan yang dikoordinir oleh Puskesmas 
melakukan kegiatan penjangkauan untuk memfasilitasi 
populasi kunci mengakses layanan Puskesmas termasuk tes 
dan pengobatan
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BLOK IV. FEASIBILITY

SEBERAPA MUNGKIN PERNYATAAN BERIKUT DAPAT 
DILAKSANAKAN:

Rating 
(1 = paling tidak mungkin 
– 4 = paling mungkin)

11 Penapisan IMS pada pekerja seks dilakukan secara setiap 
3 bulan sekali oleh Puskesmas untuk mengurangi resiko 
penularan

12 Pengobatan presumtif berkala dilakukan oleh Puskesmas 
setiap 3 bulan sekali untuk mengurangi risiko penularan

13 Dinas Kesehatan kabupaten dan kota (Dinkes Prov DKI) 
mengumpulkan data laporan IMS dari klinik swasta dan 
dokter swasta secara regular

14 Puskesmas mempromosikan pelayanan sirkumsisi sukarela 
lakilaki sebagai upaya pencegahan HIV

15 Puskesmas memberikan pelayanan ART sedini mungkin 
setelah diagnosa (inisiasi)

16 Petugas penjangkau yang dikoordinir Puskesmas berperan 
sebagai pendamping kepatuhan minum obat ARV

17 Puskesmas melakukan pertemuan lintas sektor untuk 
meningkatkan komitmen dan peran sektor terkait 
termasuk perwakilan populasi kunci dalam lokakarya mini 
Puskesmas dan musyawarah masyarakat

18 Puskesmas menyediakan media pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait pencegahan HIV dan IMS terutama 
melalui hubungan seksual di setiap lini pelayanan dalam 
bentuk cetak atau gambar dan tulisan lainnya

19 Puskesmas merencanakan dan melaksanakan upaya 
pendidikan kesehatan masyarakat pada populasi kunci dan 
masyarakat luas 

______________________________________

Terimakasih kami ucapkan atas waktu dan perhatian 
yang saudara/i berikan selama proses survei Delphi ini berlangsung
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Survei Delphi Pengembangan Model Pencegahan Melalui Transmisi Seksual di Tingkat 
Pelayanan Primer Puskesmas dan Jejaringnya

Terima kasih telah bersedia berpartisipasi dalam survei Delphi terkait pengembangan 
model program PMTS yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan dasar di 
Puskesmas. Survey ini adalah salah satu kegiatan pengumpulan data dalam rangkaian 
kegiatan penelitian kebijakan III yang diselenggarakan PKMK UGM atas dukungan 
DFAT Australia.

Kuesioner ini adalah ronde kedua dari dua ronde yang direncanakan. Ronde 
pertama telah dilaksanakan bagi praktisi kesehatan di tingkat daerah yang kemudian 
dilanjutkan dengan ronde kedua bagi pakar dalam bidang kebijakan dan program 
penanggulangan HIV-AIDS. 

Mohon untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan, meskipun kami sadar 
bahwa tidak semua pertanyaan sesuai dengan posisi atau kewenangan atau kepakaran 
yang saudara/i miliki. Dalam survei ini saudara/i akan dimintakan pendapat terhadap 
isu dan topik integrasi layanan PMTS dalam kegiatan Puskesmas dari aspek kebijakan, 
organisasi layanan, sampai dengan strategi penyelenggaraan layanan.

Setelah kami memperoleh respon dari seluruh panelis, analisis terhadap jawaban akan 
dilakukan untuk memperoleh gambaran keseluruhan respon dan digunakan untuk 
kemudian membantu tim peneliti memformulasikan model pencegahan melalui 
transmisi seksual di tingkat pelayanan primer.

Kami memberikan jaminan bahwa respon  saudara/i dalam survei ini akan dijaga 
kerahasiannya, sehingga hanya akan diketahui oleh tim peneliti dan tidak akan 
disebarluaskan ke pihak lain termasuk panelis lainnya.

BLOK I. IDENTITAS PANELIS

Nama

Umur dalam tahun                           tahun

Jenis kelamin* Laki-laki / perempuan

Jabatan/posisi

Instansi tempat bekerja 

Lama menjabat dalam posisi terakhir
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Pendidikan terakhir**
1. SMA sederajat
2. Strata 1
3. Strata 2 atau 3

Bidang keahlian

Nomor telepon yang bisa dihubungi

Alamat email aktif

* Coret yang tidak benar
** Lingkari yang sesuai
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Berikut ini adalah beberapa pernyataan terkait isu penularan HIV melalui transmisi 
seksual dan peran serta posisi program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) 
dalam penanggulangannya. Berikan persetujuan saudara/i dengan mengisi angka 
antara 1 yang mewakili paling tidak yakin sampai 4 yang mewakili paling yakin. 

BLOK II. RELIABILITY (KEYAKINAN TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN)

SEBARAPA YAKIN SAUDARA/I TENTANG KEBENARAN PER-
NYATAAN BERIKUT: 

Rating 
(1= paling tidak yakin 
– 4 = paling yakin)

1 Pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) adalah kunci 
keberhasilan penanggulangan HIVAIDS di Indonesia 

2 Konsep PMTS yang dikampanyekan saat ini masih terfokus 
hanya pada pelayanan pencegahan berbasis lokasi/lokalisasi 
pada kelompok WPSL 

3 Konsep PMTS yang berlaku sekarang perlu diperjelas 
operasionalisasinya ke populasi kunci lainnya terutama WPSTL, 
LSL dan waria dan pria risiko tinggi

4 Penyelenggaraan kegiatan Intervensi Perubahan Perilaku dalam 
PMTS masih sangat bergantung pada dukungan dana donor

5 Penyelenggaraan kegiatan layanan kesehatan dalam PMTS 
telah mendapatkan dukungan dana pemerintah (APBN dan 
APBD)

6 Selama masih ada donor, pengadaan dan distribusi kondom 
untuk populasi kunci masih dikoordinir oleh KPAN 

7 Ketika tidak ada donor, pengadaan dan distribusi kondom 
untuk populasi kunci harus diambil alih oleh sektor kesehatan

8 Permenkes tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) belum mampu mendorong Puskesmas untuk 
mengadakan dan mendistribusikan kondom program HIV

9 Saat ini penyediaan dan distribusi kondom melalui BKKBN 
masih terbatas pada akseptor KB sebagai alat kontrasepsi

10 KPAN dan BKKBN tidak memiliki SDM untuk mendistribusikan 
kondom sampai ke populasi kunci

11 Distribusi kondom ke populasi kunci masih sangat bergantung 
pada petugas lapangan LSM

12 Distribusi kondom di dalam gedung Puskesmas belum dapat 
dilakukan 

13 Penapisan IMS berkala pada pekerja seks merupakan 
pelayanan kesehatan masyarakat primer yang wajib dilakukan 
oleh Puskesmas
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BLOK II. RELIABILITY (KEYAKINAN TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN)

SEBARAPA YAKIN SAUDARA/I TENTANG KEBENARAN PER-
NYATAAN BERIKUT: 

Rating 
(1= paling tidak yakin 
– 4 = paling yakin)

14 Pengobatan presumtif berkala memicu penurunan pemakaian 
kondom pada pekerja seks 

15 Pengobatan presumtif berkala paling efektif untuk menurunkan 
prevalensi IMS

16 Layanan IMS pada kelompok LSL belum dilakukan secara 
maksimal oleh Puskesmas

17 Layanan IMS pada kelompok LSL masih lebih banyak dilakukan 
oleh klinik LSM/OMS/swasta

18 Pelayanan diagnosa dan pengobatan IMS oleh dokter dan klinik 
swasta belum dilaporkan dengan baik ke Dinas Kesehatan

19 Laporan kasus IMS dari Puskesmas harus diperluas mencakup 
semua IMS yang paling sering ditemukan

20 Tes HIV merupakan komponen integral dari pelayanan 
pencegahan melalui transmisi seksual

21 Akses langsung populasi kunci ke layanan tes HIV di dalam 
gedung Puskesmas masih belum optimal

22 Mobile KTS adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan 
masyarakat primer (PKMP) yang dilakukan Puskesmas dan 
jejaringnya 

23 Operasional mobile KTS masih didanai secara lebih dominan 
oleh donor

24 Pemberian ARV segera setelah diagnosa HIV adalah bagian dari 
kegiatan pencegahan melalui transmisi seksual

25 Pendekatan kelompok kerja (pokja) pencegahan melalui 
transmisi seksual sebagaimana diuraikan dalam berbagai 
peraturan dan pedoman terkait PMTS hanya efektif di lokalisasi

26 Pembubaran lokalisasi memicu pembubaran pokja dan 
menghambat upaya pencegahan melalui transmisi seksual 
khususnya pada WPS langsung

27 Upaya pendidikan kesehatan terkait pencegahan IMSHIV 
pada kelompok populasi kunci masih dilakukan oleh petugas 
lapangan LSM yang didanai utamanya oleh donor

28 Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan 
IMSHIV oleh petugas lapangan LSM belum dikordinasikan oleh 
Puskesmas
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BLOK II. RELIABILITY (KEYAKINAN TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN)

SEBARAPA YAKIN SAUDARA/I TENTANG KEBENARAN PER-
NYATAAN BERIKUT: 

Rating 
(1= paling tidak yakin 
– 4 = paling yakin)

29 Puskesmas belum memasukkan penjangkauan pada populasi 
kunci ke dalam kegiatan pendidikan kesehatan masyarakat 
yang wajib mereka lakukan

30 Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan 
IMSHIV oleh Puskesmas masih lebih banyak dilakukan lewat 
integrasi dengan kegiatan mobile testing HIV

31 Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan 
IMSHIV saat ini terfokus pada upaya meningkatkan akses tes 
dan pengobatan 

32 Saat ini upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait 
perubahan perilaku untuk mengurangi risiko penularan pada 
populasi kunci menjadi terabaikan
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Berikut ini adalah beberapa pernyataan terkait prioritas (tingkat kepentingan) dari 
strategi dan kegiatan program pencegahan melalui transmisi seksual di tingkat 
pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas). Berikan pendapat saudara/i terhadap 
prioritas atau tingkat kepentingan dari masing-masing pernyataan di bawah dengan 
mengisi angka antara 1 yang mewakili paling tidak prioritas atau penting sampai 4 
yang mewakili paling prioritas atau penting.

BLOK III. DESIRABILITY

SEBERAPA PRIORITAS ATAU PENTING PERNYATAAN BERIKUT:
Rating
 (1 = paling tidak penting 
– 4 = paling penting)

1 Kebutuhan terhadap kondom dipenuhi melalui jalur 
BKKBN 

2 Ketika tidak ada donor, pengadaan dan distribusi kondom 
untuk populasi kunci diambil alih oleh sektor kesehatan di 
daerah

3 Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan program 
HIV dari dana BOK berdasarkan Permenkes tentang 
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

4 Dinas Kesehatan menjamin distribusi kondom sampai ke 
populasi kunci dengan menggaji petugas lapangan sebagai 
tenaga pendidik kesehatan masyarakat sejenis jumantik 
yang ditempatkan di Puskesmas

5 Dana hibah APBD dimanfaatkan untuk membantu 
organisasi sipil masyarakat membiayai operasional petugas 
lapangan yang berkoordinasi dengan Puskesmas

6 Dana bantuan langsung masyarakat Kemensos 
dimanfaatkan untuk membantu organisasi sipil masyarakat 
membiayai kegiatan pemberdayaan populasi kunci yang 
berkoordinasi dengan Puskesmas

7 Komponen distribusi kondom ke populasi kunci 
dimasukkan ke dalam sistem pelaporan kegiatan 
Puskesmas SIMPUS atau sistem khusus seperti SIHA

8 Petugas lapangan yang dikoordinir oleh Puskesmas 
melakukan kegiatan penjangkauan berupa pendidikan 
kesehatan dan pendistribusian kondom dan lubrikan

9 Petugas lapangan yang dikoordinir oleh Puskesmas 
melakukan kegiatan penjangkauan untuk memfasilitasi 
populasi kunci mengakses layanan Puskesmas termasuk 
tes dan pengobatan
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BLOK III. DESIRABILITY

SEBERAPA PRIORITAS ATAU PENTING PERNYATAAN BERIKUT:
Rating
 (1 = paling tidak penting 
– 4 = paling penting)

10 Penapisan IMS pada pekerja seks dilakukan secara setiap 
3 bulan sekali oleh Puskesmas untuk mengurangi resiko 
penularan

11 Pengobatan presumtif berkala dilakukan oleh Puskesmas 
setiap 3 bulan sekali untuk mengurangi risiko penularan

12 Dinas Kesehatan kabupaten dan kota mengumpulkan data 
laporan IMS dari klinik swasta dan dokter swasta secara 
regular

13 Puskesmas mempromosikan pelayanan sirkumsisi sukarela 
lakilaki sebagai upaya pencegahan HIV

14 Puskesmas memberikan pelayanan ART sedini mungkin 
setelah diagnosa (inisiasi)

15 Petugas penjangkau yang dikoordinir Puskesmas berperan 
sebagai pendamping kepatuhan minum obat ARV

16 Puskesmas melakukan pertemuan lintas sektor untuk 
meningkatkan komitmen dan peran sektor terkait 
termasuk perwakilan populasi kunci dalam lokakarya mini 
Puskesmas dan musyawarah masyarakat

17 Puskesmas menyediakan media pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait pencegahan HIV dan IMS terutama 
melalui hubungan seksual di setiap lini pelayanan dalam 
bentuk cetak atau gambar dan tulisan lainnya

18 Puskesmas merencanakan dan melaksanakan upaya 
pendidikan kesehatan masyarakat pada populasi kunci dan 
masyarakat luas 
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Berikut ini adalah beberapa pernyataan terkait tingkat kemungkinan pelaksanaan 
strategi dan kegiatan program pencegahan melalui transmisi seksual di tingkat 
pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas). Berikan pendapat saudara/i terhadap tingkat 
kemungkinan dari strategi dan  kegiatan yang diusulkan dengan mengisi angka antara 
1 yang mewakili paling tidak mungkin terlaksana sampai 4 yang mewakili paling 
mungkin terlaksana.

BLOK IV. FEASIBILITY

SEBERAPA MUNGKIN PERNYATAAN BERIKUT DAPAT DILAK-
SANAKAN:

Rating 
(1 = paling tidak mungkin 
– 4 = paling mungkin)

1 Kebutuhan terhadap kondom dipenuhi melalui jalur 
BKKBN 

2 Ketika tidak ada donor, pengadaan dan distribusi kondom 
untuk populasi kunci diambil alih oleh sektor kesehatan di 
daerah

3 Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan program 
HIV dari dana BOK berdasarkan Permenkes tentang Pe-
tunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

4 Dinas Kesehatan menjamin distribusi kondom sampai 
ke populasi kunci dengan menggaji petugas lapangan 
sebagai tenaga pendidik kesehatan masyarakat sejenis 
jumantik yang ditempatkan di Puskesmas

5 Dana hibah APBD dimanfaatkan untuk membantu 
organisasi sipil masyarakat membiayai operasional 
petugas lapangan yang berkoordinasi dengan Puskesmas

6 Dana bantuan langsung masyarakat Kemensos 
dimanfaatkan untuk membantu organisasi sipil 
masyarakat membiayai kegiatan pemberdayaan populasi 
kunci yang berkoordinasi dengan Puskesmas

7 Komponen distribusi kondom ke populasi kunci 
dimasukkan ke dalam sistem pelaporan kegiatan 
Puskesmas SIMPUS atau sistem khusus seperti SIHA

8 Petugas lapangan yang dikoordinir oleh Puskesmas 
melakukan kegiatan penjangkauan berupa pendidikan 
kesehatan dan pendistribusian kondom dan lubrikan

9 Petugas lapangan yang dikoordinir oleh Puskesmas 
melakukan kegiatan penjangkauan untuk memfasilitasi 
populasi kunci mengakses layanan Puskesmas termasuk 
tes dan pengobatan
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BLOK IV. FEASIBILITY

SEBERAPA MUNGKIN PERNYATAAN BERIKUT DAPAT DILAK-
SANAKAN:

Rating 
(1 = paling tidak mungkin 
– 4 = paling mungkin)

10 Penapisan IMS pada pekerja seks dilakukan secara setiap 
3 bulan sekali oleh Puskesmas untuk mengurangi resiko 
penularan

11 Pengobatan presumtif berkala dilakukan oleh Puskesmas 
setiap 3 bulan sekali untuk mengurangi risiko penularan

12 Dinas Kesehatan kabupaten dan kota mengumpulkan 
data laporan IMS dari klinik swasta dan dokter swasta 
secara regular

13 Puskesmas mempromosikan pelayanan sirkumsisi 
sukarela lakilaki sebagai upaya pencegahan HIV

14 Puskesmas memberikan pelayanan ART sedini mungkin 
setelah diagnosa (inisiasi)

15 Petugas penjangkau yang dikoordinir Puskesmas berperan 
sebagai pendamping kepatuhan minum obat ARV

16 Puskesmas melakukan pertemuan lintas sektor untuk 
meningkatkan komitmen dan peran sektor terkait 
termasuk perwakilan populasi kunci dalam lokakarya mini 
Puskesmas dan musyawarah masyarakat

17 Puskesmas menyediakan media pendidikan kesehatan 
masyarakat terkait pencegahan HIV dan IMS terutama 
melalui hubungan seksual di setiap lini pelayanan dalam 
bentuk cetak atau gambar dan tulisan lainnya

18 Puskesmas merencanakan dan melaksanakan upaya 
pendidikan kesehatan masyarakat pada populasi kunci 
dan masyarakat luas 

______________________________________

Terimakasih kami ucapkan atas waktu dan perhatian yang saudara/i 
berikan selama proses survei Delphi ini berlangsung



Penelitian hasil kerjasama PKMK FK UGM dengan Department of Foreign 
Affairs (DFAT) ini merupakan usulan model layanan yang terintegrasi 
pencegahan HIV melalui transmisi seksual  yang dimaksudkan untuk 
menjamin keberlangsungan di tingkat puskesmas beserta model kebijakan 
operasional yang dibutuhkannya. Terdapat 10 kegiatan pelayanan yang 
dapat diselenggarakan oleh puskesmas dan jejaringnya terkait program 
PMTS (Pencegahan Melalui Transmisi Seksual). Berbagai kegiatan 
pelayanan tersebut diusulkan untuk memiliki variasi tingkat integrasi ke 
layanan umum puskesmas mulai pada level terintegrasi sebagian dengan 
kolaborasi yang mendasar di tempat pelayanan hingga level terintegrasi 
penuh.

Layanan yang terintegrasi sebagian dilakukan pihak lain di dalam koordinasi 
penuh puskesmas sebagai pihak penyedia sebagian sarana/prasarana 
adalah distribusi kondom dan layanan promosi kesehatan pada kelompok 
risiko tinggi. Layanan yang terintegrasi sebagian juga perlu dilakukan 
puskesmas bersama dengan pihak lain, dengan pembagian tugas dan 
kewenangan yang jelas adalah penyediaan kondom. Layanan yang lebih 
terintegrasi perlu dilakukan pada layanan rutin puskesmas dengan bantuan 
SDM (Sumber Daya Manusia) dan pendanaan dari pihak lain di luar 
mekanisme pendanaan reguler puskesmas adalah mobile KTS (Konseling 
dan Testing Sukarela) dan layanan ART (antiretroviral therapy). Selain itu 
layanan yang terintegrasi penuh perlu dilakukan pada layanan yang sudah 
menjadi rutin puskesmas dengan perencanaan, pendanaan dan layanan 
yang terintegrasi penuh dengan mekanisme yang ada di puskesmas adalah 
diagnosis dan pengobatan IMS (Infeksi Menular Seksual) dalam UKP 
(Upaya Kesehatan Perorangan), penapisan, dan pengobatan IMS pada 
penjaja seks sebagai UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), sirkumsisi lelaki 
dewasa dalam UKP, serta layanan promosi kesehatan pada masyarakat 
umum.
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