
LAYANAN
HIV & AIDS YANG
KOMPREHENSIF DAN
BERKESINAMBUNG-
AN (LKB):
PERAN PEMERINTAH
DAERAH DAN
MASYARAKAT SIPIL

Layanan HIV dan AIDS yang Komprehensif 

dan Berkesinambungan (LKB) merupakan 

fondasi dari pencegahan dan perawatan, 

dukungan dan pengobatan HIV dan AIDS. 

Strategi implementasi LKB menuntut 

keterlibatan yang bermakna dari para 

pemangku kepen�ngan daerah terkait 

seper� misalnya Organisasi Masyarakat Sipil 

(OMS), Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas), rumah sakit, Komisi 

Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan 

badan-badan kesehatan. Sayangnya 

keterlibatan OMS masih terbatas yakni 

hanya pada tahap pelaksanaan proyek. Hal 

ini berdampak pada �ngkat keterlibatan dan 

kepemilikan pemerintah daerah dan 

kemudian pada hasil serta keberlanjutan 

program. Padahal terdapat kesempatan 

untuk melibatkan dan memperkuat 

pemerintah daerah dan OMS yang relevan 

dalam se�ap tahap pelaksanaan proyek.
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MASALAH 

Kebijakan Layanan Komprehensif HIV dan AIDS yang Berkesinambungan 

(LKB) dan pedoman penerapannya telah dikeluarkan pada bulan Juli 2012 

bertujuan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan dasar yang 

terintegrasi. Namun demikian pelaksanaan konsep LKB melalui pencegahan 

berbasis masyarakat seperti Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual 

(PMTS),  Pengurangan Dampak Buruk NAPZA (PDB NAPZA), dan Perawatan 

dan Pengobatan HIV dan AIDS – melalui kolaborasi antara pemerintah, 

pengelola fasilitas kesehatan, masyarakat sipil, maupun komunitas, 

populasi kunci dan ODHA di lokasi tertentu – ternyata belum berjalan 

optimal. Gambar 3.1 di bawah ini memperlihatkan integrasi pihak-pihak 

terkait secara vertikal, mulai dari KPA, kader masyarakat, dan penggerak 

masyarakat, beserta fasyankes di wilayah-wilayah tertentu.  

Gambar 3.1: Komponen dan Proses LKB 

 

Sumber: Kementerian Kesehatan (2012) 

Secara khusus LKB bertujuan untuk menguatkan sistem kesehatan yang 

terintegrasi dengan sistem komunitas agar cakupan promosi, pencegahan 

dan pengobatan terkait HIV dan AIDS dapat ditingkatkan. Hingga akhir 

2013, Kemenkes telah mengimplementasikan strategi LKB di 225 

puskesmas/klinik dan 53 rumah sakit yang tersebar di 46 kabupaten/kota 

di 20  provinsi di Indonesia. Ukuran efektivitas pelaksanaan kebijakan ini 



 
 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM 

adalah peningkatan keluaran (output) yang berupa cakupan pencegahan 

dan pengobatan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV, perluasan layanan 

HIV dan AIDS bagi populasi kunci pada fasilitas layanan kesehatan dasar 

dan komunitas, serta pengobatan ARV melalui layanan yang 

terdesentralisasi. Sementara itu hasil yang diharapkan (outcome) adalah 

meningkatnya perubahan perilaku yang aman dan meningkatnya 

kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. 

Sedangkan dampak (impact) yang diinginkan adalah terwujudnya visi three 

zeros (zero infection, zero death dan zero stigma and discrimination). 

LKB pada dasarnya merupakan sebuah bentuk layanan terintegrasi yang 

berorientasi pada klien dengan manajemen dan program-program 

perawatan kesehatan diarahkan peada penyediaan layanan berkelanjutan 

kepada pasien. Layanan perawatan berkelanjutan mencakup pencegahan 

dan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan yang 

melibatkan berbagai tingkatan sistem kesehatan6. Hal ini mengindikasikan 

bahwa LKB seharusnya menuntut koordinasi penyedia layanan pada 

tingkatan yang lebih tinggi sekaligus mengurangi prosedur rujukan yang 

rumit. Artinya perlu dilakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan penanggulangan HIV dan AIDS melalui LKB dan melalui 

kolaborasi antar sektor terkait.  

Pengembangan strategi LKB merupakan desain program yang strategis 

untuk mengoptimalkan ketersediaan layanan. Namun demikian, 

keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia menghambat 

peningkatan efektivitas dan efisiensi program penanggulangan HIV dan 

AIDS di kabupaten dan kota. Mempertimbangkan aspek potensi manfaat 

yang tinggi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, maka 

dalam SRAN Penanggulangan HIV dan AIDS 2015-2019 LKB telah dijadikan 

fondasi bagi berbagai intervensi pencegahan terkait PMTS maupun 

pengobatan (SUFA). 

Implementasi LKB selama ini belum dievaluasi secara komprehensif 

sehingga implikasinya terhadap keluaran, hasil dan dampaknya belum 
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diketahui secara menyeluruh. Meskipun demikian, sebuah evaluasi atas 

implementasi strategi LKB di dua kota yang dilaksanakan oleh Kemenkes 

menunjukkan bahwa terdapat tiga alasan utama yang menyebabkan LKB 

belum bisa dijalankan secara optimal yang berimplikasi pada tidak 

tercapainya target-target cakupan yang ditetapkan7. Ketiga masalah utama 

ini adalah: 

1. Kepemilikan daerah hanya sebatas prosedural dalam pelaksanaan 

program nasional karena dalam proses pelaksanaan LKB pemerintah 

daerah hanya diminta untuk menentukan puskesmas atau rumah sakit 

yang akan dijadikan sebagai simpul LKB dan melakukan koordinasi 

pelaksanaan di tingkat fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Dengan 

demikian tidak ada rasa kepemilikan yang sesungguhnya dari 

pemerintah daerah terkait. Sementara desain LKB, peran pemangku 

kepentingan terkait di daerah, petunjuk pelaksanaan LKB dan rencana 

implementasi di tingkat daerah  telah diputuskan pada tingkat pusat 

oleh Kemenkes.  

2. Keterlibatan pemangku kepentingan kunci lainnya, terutama OMS 

sebagai pemain kunci di dalam penanggulangan HIV dan AIDS dalam 

menjangkau dan melakukan advokasi kelompok populasi kunci dan 

pendamping ODHA, tidak memperoleh peran yang signifikan dalam 

LKB. Terkait hal tersebut, peran OMS hanya sebagai ‘pengumpan’ atau 

pihak perujuk yang mengirim klien ke Puskesmas.  

3. Esensi dari integrasi dalam pendekatan LKB adalah perlunya koordinasi 

yang erat antara penyedia layanan yang mencakup OMS, rumah sakit, 

kelompok dukungan sebaya dan kader, dengan Dinkes dan KPAD. 

Koordinasi yang mencakup jenis dan bentuk layanan, logistik, sumber 

daya manusia, tata kelola dan data tidak tampak dalam pelaksanaan 

LKB. 
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Permasalahan dalam LKB adalah kurang adanya kepemilikan daerah dan 

hubungan yang baik antar pemangku kepentingan kunci dalam pelayanan 

pencegahan dan perawatan HIV dan AIDS. Lemahnya kepemilikan daerah 

dan keterlibatan pemangku kepentingan menyebabkan penanggulangan 

HIV dan AIDS yang tidak terintegrasi, berjalan sendiri-sendiri dan tidak 

berbeda dengan kondisi sebelum adanya LKB. Akibatnya, cakupan, hasil 

dan dampak program tidak terlihat di lokasi LKB.  

Selain itu, kelemahan utama dalam desain LKB hingga kini adalah tidak 

adanya peran serta masyarakat sipil dalam penyusunan dan 

pengembangan LKB. Sepertinya strategi LKB hanya diarahkan untuk 

pelayanan di fasyankes dasar maupun rujukan. Pada tahun 2012, di 16 

provinsi yang dipetakan oleh KPAN, sedikitnya ada 396 OMS dan institusi di 

luar sektor kesehatan yang memberikan layanan penanggulangan HIV dan 

AIDS di wilayah tersebut8. Tidak terlibat aktifnya OMS sebagai lembaga 

yang menyediakan layanan pencegahan bagi penerima manfaat kunci 

(yang merupakan sasaran utama dari strategi ini) memperkuat temuan 

sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV 

dan AIDS hanya sebatas ‘token’ untuk melengkapi persyaratan administrasi 

donor. Hal ini menjadikan OMS dan penerima manfaat kunci sebagai 

penerima pasif atas layanan yang disediakan oleh pemerintah9. 

 

OPSI KEBIJAKAN 

Berdasarkan analisis permasalahan LKB di atas, terdapat dua permasalahan 

strategis yang muncul: (1) tidak adanya peraturan daerah menyebabkan 

lemahnya kepemilikan terhadap kebijakan ini yang dapat dilihat dari tidak 

atau belum terjadinya integrasi secara vertikal antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah; (2) lemahnya koordinasi antar pemangku 

kepentingan dan antar sektor terkait di tingkat kabupaten dan kota yang 

menunjukkan belum terjadinya integrasi horizontal dalam pelayanan 
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 KPA Nasional, Pemetaan Lembaga Penyedia Layanan HIV dan AIDS di Indonesia, 2012 

9
 PKMK FK UGM, Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem 

Kesehatan di 9 Provinsi, 2015 
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kesehatan. Akibatnya upaya untuk meningkatkan cakupan, hasil dan 

dampak melalui penerapan LKB ini belum terlihat nyata. 

Terdapat dua hal penting untuk dipertimbangkan dalam menyempurnakan 

LKB sebagai fondasi penanggulangan HIV dan AIDS di masa depan. 

Pertama, memperhatikan peran pemerintah kabupaten dan kota dalam 

desentralisasi kesehatan seperti diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyediaan 

layanan kesehatan adalah wajib bagi kabupaten dan kota. Oleh karena itu, 

pemerintah pusat harus bersedia berbagi atau paling tidak mendelegasikan 

kewenangan administratif dalam hal perencanaan, pembiayaan, 

pengelolaan SDM/logistik dan informasi strategis penanggulangan HIV dan 

AIDS untuk dapat diserahkan kepada dan dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah.  

Kedua, memperhatikan proses penguatan partisipasi masyarakat terutama 

pada tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi strategi LKB. 

Seberapa jauh partisipasi masyarakat sipil melalui Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) atau organisasi komunitas dalam penanggulangan HIV 

dan AIDS akan tergantung pada perspektif dari otoritas program. Dua hal 

penting yang perlu diperhatikan: (1) partisipasi masyarakat akan bermakna 

dan instrumental  jika dipahami sebagai ‘sarana (means)’ untuk mencapai 

tujuan (ends); (2) partisipasi merupakan bentuk perwujudan atas hak-hak 

warga negara melalui proses penyadaran atas situasi yang dialami10. Secara 

lebih pragmatis, dalam pelaksanaan Global Fund memperlihatkan bahwa 

partisipasi akan bermakna melalui keterlibatan kelompok masyarakat sipil 

dalam setiap tahapan program penanggulangan HIV dan AIDS. Peran 

tersebut dapat dilihat dalam penyediaan layanan, pendidikan masyarakat 

dan advokasi kebijakan termasuk keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan dalam penaggulangan HIV dan AIDS di wilayah terkait. 
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STRATEGI IMPLEMENTASI 

A. Keterlibatan Pemerintah Daerah 

1. Pemerintah daerah telah diberikan kesempatan dan ditingkatkan 

kapasitasnya agar mampu menentukan profil epidemik dan 

menentukan respon yang diperlukan mengacu pada rencana program 

penanggulangan HIV dan AIDS nasional yang telah ditentukan oleh 

KPAN dan Kementerian Kesehatan. Di dalamnya termasuk menerapkan 

LKB sebagai fondasi atas intervensi yang digunakan dalam 

melaksanakan penanggulangan AIDS di wilayahnya. Untuk itu, 

diperlukan pengembangan kapasitas daerah dalam perencanaan, 

penganggaran dan pengawasan dan evaluasi penanggulangan HIV dan 

AIDS sesuai dengan profil epidemik dan jenis respon yang telah 

dikembangkan. 

2. Pemerintah daerah perlu didorong dan dimintakan komitmennya untuk 

menerapkan LKB sebagai strategi utama dalam memperkuat proses 

promosi, pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV dan AIDS 

dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek pelibatan 

simpul-simpul dan jaringan layanan yang komprehensif dan 

berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan pemerintah pusat dengan 

cara melimpahkan atau paling tidak mendelegasikan pengembangan 

sistem koordinasi daerah guna mendorong aparat Dinas Kesehatan dan 

KPAD agar tidak hanya berfokus pada intervensi tertentu saja, akan 

tetapi mampu mencakup semua layanan yang ada dalam LKB agar 

dapat menunjukkan keterkaitan, posisi dan peran masing-masing pihak 

dalam penanggulangan HIV dan AIDS di seluruh wilayahnya. 

Pemerintah pusat hendaknya berfokus pada pengelolaan dan 

pengawasan dan dapat melaksanakannya melalui skema insentif dan 

disinsentif atau reward and punishment bagi instansi pemerintah 

daerah terkait.  

3. Secara teknis beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

strategi LKB adalah sebagai berikut: 
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a. Pada tingkat layanan, pelaksanaan koordinasi tidak hanya 

dilakukan dalam bentuk pertemuan tapi lebih pada adanya 

komunikasi aktif antar layanan agar terjadi pembagian sumber 

daya, data dan keterampilan. Bentuk komunikasi aktif ini 

menyediakan ruang bagi layanan untuk dapat 

mengkomunikasikan kendala yang dihadapi, kebutuhan yang 

diperlukan serta memungkinkan layanan untuk menciptakan 

program-program yang inovatif.   

b. Dinas Kesehatan sebagai focal point LKB perlu 

mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan LKB 

dalam pertemuan koordinasi antar otoritas kesehatan untuk 

mensinkronkan program-program terkait.  

c. Dinas Kesehatan dan KPAD perlu menyebarkan secara terbuka 

hasil dari kesepakatan koordinasi yang ditetapkan antara dinas 

dan rumah sakit terkait penanggulangan HIV dan AIDS di 

wilayah tersebut.  

d. Dinas Kesehatan, KPAD dan rumah sakit bersama dengan 

masyarakat sipil perlu melakukan pengawasan dan evaluasi 

secara rutin atas pelaksanaan strategi LKB di wilayahnya untuk 

memantau perkembangan, mengurai hambatan dan 

menghilangkan halangan dalam melaksanakan kerja sama di 

antara seluruh pemangku kepentingan.  

B. Partisipasi masyarakat sipil yang lebih bermakna dalam implementasi 

LKB  

Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan HIV dan AIDS dapat terwujud adalah:  

1. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil untuk 

melaksanakan peran-peran yang selama ini dilakukan, misalnya dengan 

pengembangan regulasi yang tidak membatasi masyarakat sipil dalam 

penyediaan layanan, pendidikan dan advokasi kebijakan. Regulasi ini 

juga termasuk kebijakan yang membatasi masyarakat sipil untuk 
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memperoleh pendanaan yang berkesinambungan dari pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan program yang 

mendukung implementasi LKB seperti pendanaan untuk penjangkauan 

dan pendampingan ODHA. 

2. Pengembangan kapasitas masyarakat sipil untuk mengelola organisasi 

dan staf yang sedang beroperasi mengingat selama ini pengembangan 

kapasitas LKB hanya ditujukan kepada staf layanan kesehatan atau 

kader yang ada di fasyankes tersebut.  

3. Koordinasi dan kemitraan merupakan hal yang sangat penting dan 

harus dibangun oleh masyarakat sipil guna mendukung implementasi 

LKB karena integrasi yang dilakukan dalam LKB pada dasarnya adalah 

untuk memastikan agar klien dapat memperoleh layanan yang 

dibutuhkan. Keengganan untuk berkoordinasi dan bermitra dengan 

sektor komunitas yang lain tentunya akan membatasi hak-hak dari klien 

untuk memperoleh layanan yang lebih komprehensif. 

4. Integrasi pengumpulan dan pelaporan data merupakan cara lain yang 

perlu dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan OMS dengan 

Puskesmas, rumah sakit, KPAD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sistem 

informasi yang mampu mennampung data program yang dilaksanakan 

oleh OMS dan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi HIV dan AIDS 

(SIHA) yang lebih besar akan membantu peran pemangku kepentingan 

kunci dalam melakukan pengawasan dan evaluasi program 

penanggulangan HIV dan AIDS yang sedang berjalan. 
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