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Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Kumpulan kertas kebijakan ini diterbitkan sebagai salah satu hasil kerjasama antara 

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia dengan Pusat Kebijakan dan 

Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM). 

Dengan dukungan pemerintah Australia melalui DFAT, keenam kertas kebijakan ini 

dihasilkan sebagai salah satu bagian dari penelitian “Integrasi Upaya Penanggulangan HIV 

dan AIDS dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengkaji bagaimana kebijakan program penanggulangan HIV dan AIDS serta 

implementasinya dapat terintergrasi ke dalam kerangka sistem kesehatan yang ada di 

Indonesia saat ini.  

Pemerintahan yang baru di bawah Kabinet Kerja Indonesia telah menyusun suatu 

pendekatan khusus serta cara untuk menghadapi berbagai tantangan di sektor kesehatan. 

Untuk mendukung usaha-usaha tersebut, penting bagi pihak-pihak terkait untuk menilai 

seberapa adaptif sistem kesehatan di Indonesia yang baru – khususnya di tingkat daerah – 

dalam mengabsorbsi kebutuhan penanggulangan HIV dan AIDS yang terus berkembang. 

Dengan mempergunakan lensa sistem kesehatan di Indonesia, penelitian ini difokuskan 

pada tingkat integrasi kebijakan dan program-program HIV dan AIDS dalam sistem 

kesehatan nasional. Penelitian ini juga dilaksanakan untuk mengembangkan permodelan 

integrasi penanggulangan HIV dan AIDS. 

Kertas kebijakan ini dibuat secara ringkas namun memberikan sejumlah informasi yang 

cukup rinci mengenai isu-isu strategis dalam kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di 

Indonesia dalam konteks sistem kesehatan nasional. Isu-isu strategis yang menjadi topik 

dalam kertas kebijakan ini merupakan analisis dari Strategi dan Rencana Aksi Nasional 

(SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015 – 2019 serta hasil penelitian lapangan 

mengenai integrasi kebijakan dan program HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan yang 

dilakukan di sembilan provinsi. Kertas kebijakan ini kiranya dapat digunakan untuk 
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merespon kebijakan kesehatan terkini yang berkembang di Indonesia di bawah 

pemerintahan Kabinet Kerja saat ini. 

2. Isi Kertas Kebijakan  

Keenam kertas kebijakan yang disampaikan ini, disusun tidak hanya berdasarkan literatur 

akademis saja, tetapi juga menggabungkan temuan-temuan hasil penelitian lapangan. 

Kertas Kebijakan ini merupakan hasil pengembangan dan analisis yang lebih rinci dan 

disertai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Hal 

ini merupakan wujud dari komitmen kerja PKMK dalam mempergunakan kesempatan 

terbaik yang diberikan oleh Pemerintah Australia untuk melakukan penelitian guna 

menjawab kebutuhan penyediaan layanan yang lebih baik dalam penanggulangan HIV dan 

AIDS serta kompleksitasnya berada dalam sistem kesehatan di Indonesia. Isi dari kumpulan 

kertas kebijakan ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Meningkatkan Pendanaan Daerah Untuk Penanggulangan HIV dan 

AIDS?  

Peningkatan pendanaan daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS menjadi sangat 

penting dengan semakin mengecilnya ketersediaan dana bantuan luar negeri. Dengan 

didorongnya nilai-nilai kedaulatan dan kebangsaan pada Nawacita, upaya untuk 

meningkatkan kontribusi dana daerah menjadi sangat mungkin. Namun semua ini 

memerlukan komitmen yang kuat untuk secara tegas berbagi kewenangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan ini diharapkan 

dapat memicu ketersediaan pendanaan dari daerah dan integrasi program HIV dan 

AIDS, terkait dengan perencanaan, pendanaan dan pelaksanaannya. Integrasi dapat 

menjadi indikator kinerja kunci dari masing-masing pemangku kepentingan terkait.   

2. Apakah Pemerintah Mampu Mendanai Akselerasi SUFA (Strategic Use of 

Antiretroviral)?  

Akselerasi SUFA selama ini telah menjadi prioritas dari pemerintah untuk menekan laju 

penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kulitas hidup di Indonesia. Tetapi akselerasi 

ini akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya karena adanya keterbatasan 

dukungan bantuan internasional. Upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan 
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pendanaan dalam negeri juga bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, hal 

ini akan mengancam keberlanjutan program pencegahan dan mitigasi dampak 

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Untuk itu, selain mengupayakan tambahan 

dana pada tingkat pusat maupun daerah, pemerintah perlu juga memperhatikan 

efisiensi alokatif dan teknis dari program ini agar tidak terjadi pembalikan semboyan 

“Mengobati lebih baik daripada mencegah”.  

3. Layanan HIV dan AIDS Komprehensif Dan Berkesinambungan (LKB): Dimana 

Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil? 

Layanan HIV dan AIDS yang Komprehensif dan Berkesinambungan (LKB) merupakan 

pondasi utama dalam pelaksnaaan program pencegahan dan perawatan, pengobatan 

dan dukungan di dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Implementasi strategi LKB 

menuntut keterlibatan yang bermakna dari para pemangku kepentingan lokal 

(organisasi masyarakat sipil, Puskesmas, rumah sakit, KPAD dan dinas kesehatan). 

Sayangnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sipil masih terbatas hanya 

pada tahap pelaksanaan. Akibatnya, kepemilikan dan keterlibatan para pelaksanaan 

daerah masih terbatas dan berimplikasi pada capaian program yang kurang maksimal 

dan ketidakpastian keberlanjutan program. Untuk itu, keterlibatan pemerintah daerah 

dan organisasi masyarakat sipil masih bisa diperkuat dalam setiap tahapan 

implementasi. 

4. Memperkuat Layanan HIV dan AIDS melalui Pengembangan Perencanaan 

Bersama Penyedia Layanan Terdepan (Frontline Service)   

Tujuan utama dari program penanggulangan HIV dan AIDS adalah pemanfaatan secara 

optimal layanan pencegahan, PDP serta mitigasi dampak yang disediakan oleh 

Puskesmas, rumah sakit dan organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai penyedia 

layanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat (frontline service). Untuk bisa 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan maka diperlukan integrasi layanan 

yang disediakan oleh berbagai penyedia layanan terdepan. Tetapi integrasi yang 

dituntut tidak hanya sekedar integrasi teknis yang berupa koordinasi dan rujukan 

semata, tetapi yang lebih mendasar adalah terjadinya integrasi administratif yang 

mencakup berbagai kerja sama di bidang perencanaan, pendanaan, berbagi informasi, 
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penyediaan logistik dan sumber daya manusia. Integrasi ini hanya bisa dilakukan jika 

ada dukungan dan kolaborasi sinergis dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, 

mitra pembangunan internasional (MPI) untuk memprioritaskan pengambilan 

keputusan di tingkat daerah yang merupakan lokus penyedia layanan terdepan 

(frontline service). 

5. Mengoptimalkan Perencanaan dan Penganggaran Daerah untuk 

Penanggulangan HIV dan AIDS  

Keberlanjutan upaya penanggulangan HIV dan AIDS tergantung pada kecukupan 

dukungan pendanaan untuk memperkuat upaya penanggulangan lewat mekanisme 

perencanaan dan penganggaran rutin daerah. Dari pengamatan atas pelaksanaan 

anggaran di daerah yang kerap terlihat adalah terbatasnya kapasitas pemerintah daerah 

untuk menyerap alokasi anggaran daerah. Sehingga untuk mengalokasikan anggaran 

yang lebih besar untuk daerah perlu disertai dengan peningkatan kapasitas daerah 

untuk melakukan perencanaan anggaran program, terutama untuk penanggulangan HIV 

dan AIDS yang terintegrasi dengan perencanaan daerah. Upaya integrasi perencanaan 

dan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS ke pemerintah daerah sebagai bagian 

dari pembagian kewenangan pemerintah daerah sangat berpotensi untuk menjadi salah 

satu solusi kunci dengan menurunnya dukungan dana luar negeri bagi upaya 

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. 

6. Agenda Prioritas Penelitian untuk Mendukung Program Penanggulangan HIV 

dan AIDS di Indonesia  

Kontribusi penelitian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dilakukan 

dengan menentukan agenda prioritas penelitian yang mengacu kepada berbagai 

program yang sedang dilaksanakan agar bisa memandu pelaksanaan program-program 

yang sedang dilaksanakan tersebut. Penelitian yang berorientasi pada peningkatan 

efektivitas program penanggulangan HIV dan AIDS akan lebih memastikan bahwa hasil 

penelitiannya bisa dimanfaatkan bagi pengembangan upaya-upaya untuk menghentikan 

penularan, mencegah kematian dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu dibutuhkan 

kerjasama yang sinergis antara tim peneliti, pembuat kebijakan, pengelola program HIV 

dan AIDS dan penerima manfaat dari program. 
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3. Keterbatasan dan Asumsi  

Dengan pendekatan saat ini dan kuatnya dorongan pada nilai-nilai kedaulatan dan 

kebangsaan dalam pengembangan kebijakan, keenam kertas kebijakan ini dapat 

memberikan analisis berdasarkan bukti sebagai informasi kepada pembuat kebijakan terkait 

dengan pendanaan untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Dengan terbatasnya 

bantuan internasional maka diperlukan kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan 

penggunaan dukungan pendanaan, meningkatkan pemahaman para pembuat kebijakan 

mengenai ancaman dalam pendekatan pelaksanaan program saat ini, dan memberikan 

alternatif atas penggunaan sumber daya potensial dan yang tersedia dalam penanggulangan 

HIV dan AIDS di Indonesia. 

Dalam mengembangkan kertas kebijakan ini terdapat keterbatasan ketersediaan data di 

lembaga pemerintahan. Bahkan jika ada , data tersebut seringkali  kurang dapat diandalkan 

karena persoalan kualitas data. Akibatnya, seringkali asumsi umum dimunculkan sebagai 

informasi dalam pengumpulan data. Dengan  keterbatasan ketersediaan data tersebut maka 

triangulasi terhadap data yang terkumpul dengan sumber data lain telah dilakukan dalam 

mengembangkan kerta kebijakan ini.  

Berfokus pada pendanaan, perencanaan dan penganggaran, keenam kertas kebijakan ini 

dan pekerjaan yang tersisa dalam penelitian ini dipastikan akan memberikan manfaat, baik 

kepada pemerintah Indonesia maupun DFAT Australia dalam kontribusinya untuk 

kesuksesan program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Keberlanjutan pendanaan, 

perencanaan dan penganggaran merupakan kata kunci dalam kesuksesan program 

penanggulangan. 

4. Kepentingan  

Kumpulan Kertas Kebijakan ini dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan dapat 

terlibat pada upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia dan 

memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan SRAN Penanggulangan HIV dan AIDS 2015 – 

2019. Pemerintah yang dimaksud, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian 

Keuangan, Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Tenaga Kerja, 
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dan Kementerian Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Pada 

tingkat pemerintahan daerah meliputi Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah, Dinas Sosial, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Sekretariat Daerah Tingkat Provinsi, 

Kabupaten dan Kota. Kumpulan Kertas Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh peneliti, 

mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam 

mewujudkan dunia tanpa AIDS. 
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Kertas Kebijakan: 01 

Kertas Kebijakan 01 

Bagaimana Meningkatkan Pendanaan Daerah untuk 

Penanggulangan HIV dan AIDS?  

Pesan Pokok 

Peningkatan dana daerah untuk pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS 
menjadi sangat penting dengan semakin mengecilnya ketersediaan dana bantuan luar 
negeri. Dengan didorongnya nilai-nilai kedaulatan serta kebangsaan pada Nawacita 
Pemerintah Republik Indonesia saat ini, upaya untuk meningkatkan kontribusi dana daerah 
menjadi sangat mungkin. Namun semua ini memerlukan komitmen yang kuat untuk berbagi 
kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dana daerah tersedia 
dan terjadi integrasi pengelolaan dana penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem 
perencanaan dan penganggaran daerah terkait. Pengintegrasian pengelolaan dana 
penanggulangan HIV dan AIDS kedalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah 
maupun pusat bisa menjadi salah satu kunci utama kinerja masing-masing pemangku 
kebijakan terkait. Kertas Kebijakan ini ditujukan bagi para aktor dalam penanggulangan HIV 
dan AIDS dan sistem kesehatan untuk mempertajam pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi 
Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS 2015-2019. 

Masalah 

Sasaran Pokok Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang tercantum di 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) 2015-2019 menyatakan bahwa 

target untuk penanggulangan HIV dan AIDS adalah menekan prevalensi HIV pada tahun 

2019 tetap di bawah 0,5% sedangkan prevalensi HIV pada saat ini adalah 0.43%. Komisi 

Penganggulangan AIDS Nasional (KPAN) merespon target RPJMN 2015-2019 ke dalam 

penyusunan SRAN Penanggulangan HIV dan AIDS 2015-2019 yang diharapkan bisa menjadi 

arahan bagi pelaksanaan penanggulangan dalam lima tahun mendatang. Sayangnya, hingga 

saat ini SRAN 2015-2019 ini belum mendapat legalitas dari pemerintah sehingga arah tata 

kelola penanggulangan HIV dan AIDS dimasa depan menjadi kurang jelas. Meskipun 

demikian, dokumen SRAN 2015-2109 ini tetap digunakan sebagai acuan untuk 

pengembangan program penanggulangan HIV dan AIDS oleh berbagai pihak termasuk untuk 

penyusunan nota konsep (concept note) New Funding Model (NFM - model pembiayaan 

baru) dari Global Fund (GF) 2015-2017. 

Dalam SRAN 2015-2019 disebutkan bahwa kebutuhan dana untuk penyelenggaraan 

program HIV dan AIDS dari tahun 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp.6.248.374.000.000 
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Kertas Kebijakan: 01 

(USD 568.034.000). Perkiraan dana yang bisa dihimpun dengan berpedoman pada situasi 

saat ini hingga tahun 2019 hanya sebesar Rp.4.419.470.000.000 (USD 401.770.000) yang 

hampir separuhnya dibiayai oleh hibah luar negeri. Perhitungan mengenai ketersediaan 

dana dilakukan dengan memasukkan dana dalam negeri dengan asumsi pertumbuhan 20% 

per tahun pada dana pusat, dan peningkatan 20% dana daerah. Sementara itu, kontribusi 

dana dalam negeri yang berasal dari swasta diperkirakan berada pada kisaran 3,4% - 4% dari 

total pendanaan untuk HIV dan AIDS, termasuk di dalamnya layanan kesehatan swasta, 

bantuan swasta, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Ketersediaan dana juga 

mencakup dana hibah luar negeri dari GF dan dana bilateral lainnya, yang mencapai 49% 

dari total dana untuk HIV dan AIDS.  

Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan potensi ketersediaan dana penganggulangan HIV 

dan AIDS lima tahun mendatang, terdapat kesenjangan pendanaan mulai dari tahun 2015 

sebesar USD 12.057 hingga USD 55.870 pada tahun 2019. Kesenjangan ini akan semakin 

melebar setelah tahun 2017 dengan besaran dana yang tersedia hanya sekitar 56% - 57% 

dari kebutuhan (lihat gambar 1). Kesenjangan yang terjadi pada dua tahun terakhir (2018 

dan 2019) ini disebabkan oleh berakhirnya pendanaan dengan skema NFM dari GF pada 

tahun 2017. Pada sisi lain, Pemerintah Australia (DFAT) dan Amerika Serikat (USAID) yang 

pada tahun 2014 memberikan bantuan sebesar USD 27.816.495 dan USD 24.496.612 akan 

mulai mengurangi dukungan pendanaannya mulai tahun 2015 ini sehingga kesenjangan 

antara kebutuhan dan ketersediaan dana untuk lima tahun ke depan jelas akan bertambah 

lebar. 

Gambar 1. Kebutuhan, ketersediaan dan sumber pendanaan program HIV dan AIDS  

tahun 2015-2019 
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KPAN telah mempersiapkan rencana untuk mengurangi kesenjangan ini dengan 

mengembangkan beberapa strategi antara lain peningkatan efisiensi program, peningkatan 

pendanaan di tingkat pusat dan daerah dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan 

masyarakat sipil, penguatan kelembagaan dan regulasi yang mendorong penganggaran di 

tingkat daerah. Pertanyaan penting untuk menanggapi berbagai strategi tersebut adalah 

apakah mungkin strategi tersebut dilaksanakan ketika sifat pendanaan program HIV dan 

AIDS yang selama ini cenderung terpisah dan memiliki pengaturan organisasi yang berbeda 

antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat baik dalam sistem perencanaan, 

penganggaran, maupun pengelolaan programnya? Jika memungkinkan untuk dilaksanakan 

bagaimana hal tersebut akan dilakukan karena terdapat berbagai tantangan baik secara 

kelembagaan maupun teknis dalam penanggulangan HIV dan AIDS yang harus diselesaikan 

terlebih dahulu? 

Salah satu tantangan kelembagaan yang utama yang bisa dilihat adalah upaya mendorong 

pemangku kepentingan kunci di daerah untuk meningkatkan kontribusi pendanaannya 

dalam kerangka peningkatan sumber dana dalam negeri. Program penanggulangan HIV dan 

AIDS selama 20 tahun terakhir ini merupakan program yang dihibahkan secara vertikal dari 

pemerintah pusat dan tidak terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran 

pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah selama ini lebih sebagai pelaksana 

program di daerahnya saja, bukan sebagai perencana program. Hasil National AIDS Spending 

Assessment (NASA) tahun 2006 sampai tahun 2011 menunjukan bahwa dana yang 

dibelanjakan oleh pemerintah daerah masih berada pada kisaran 20% dibandingkan dengan 

dana yang dibelanjakan oleh pemerintah (pusat dan daerah). Dana dari pemerintah daerah 

ini sebagian besar digunakan untuk komponen pencegahan yang berupa sosialisasi pada 

masyarakat dan manajemen/administrasi serta pelatihan. Sementara intervensi pencegahan 

pada populasi kunci yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan perawatan HIV dan AIDS yang 

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) masih sangat tergantung pada dana 

dari pusat, baik dana dari pemerintah maupun dari donor. 

Dengan dukungan pendanaan luar negeri yang cenderung mengecil di masa depan dan 

keterbatasan pendanaan daerah dan swasta selama ini, menjadi sangat penting bagi 

pemerintah Indonesia mempertimbangkan pembangun program yang efektif dan efisien 
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serta dapat didukung sepenuhnya oleh pemerintah beserta seluruh pihak terkait dinegara 

ini. Tantangan teknis yang muncul adalah bahwa semua perencanaan program pasca 2017 

harus menggunakan kerangka kerja yang dapat memicu upaya-upaya untuk mencari dana 

pengganti dana luar negeri. Kerangka kerja ini perlu diarus-utamakan (mainstreamed) 

kedalam pola pendanaan penanggulangan HIV dan AIDS sehingga masuk kedalam proses 

rutin perencanaan dan penganggaran pemerintah.  

Kontribusi organisasi masyarakat sipil (OMS) dan organisasi berbasis masyarakat (OBM) 

selama ini sangat besar khususnya untuk upaya pencegahan penularan diantara kelompok 

populasi kunci, dan pendampingan serta dukungan bagi orang yang terdampak HIV dan 

AIDS.  Mengecilnya dana luar negeri yang selama ini menjadi tumpuan mereka untuk 

menyediakan pelayanan di tingkat lapangan akan menjadi tantangan yang akan cukup 

menghambat. Pertama, OMS dan OBM ini sulit untuk menerima dana dari pemerintah 

karena aturan yang diterapkan pada proses administrasi keuangan negara terkait 

pengadaan barang dan jasa. Kedua, adanya keterbatasan kapasitas pada OMS dan OBM 

dalam pengelolaan dana kegiatan terutama dalam pertanggung-jawaban dan pelaporan 

keuangan. Ketiga, komunikasi antara pemerintah dengan OMS dan OBM ini masih sulit 

terjalin dengan harmonis karena perbedaan ideologi diantara keduanya. 

Pilihan Kebijakan 

Pengelolaan dana penanggulangan HIV dan AIDS mencakup penentuan dan mobilisasi 

sumber pendanaan, pengalokasian dan distribusi dana yang tersedia. Peran pengelolaan 

dana selama ini didominasi oleh pemerintah pusat dan mitra pembangunan internasional 

(MPI) serta peran yang minim dari pemerintah daerah. Sesuai dengan strategi yang akan 

dikembangkan oleh KPAN dalam mempersiapkan transisi ke pola pendanaan yang lebih 

mengandalkan sumber dalam negeri setelah 2017, maka pengelolaan pendanaan 

penanggulangan HIV dan AIDS perlu diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan dana sektor 

kesehatan pada umumnya. Konsep integrasi secara umum merujuk pada pengaturan secara 

organisasional dan manajemen yang ditujukan untuk mengadopsi sebuah inovasi dalam 

upaya kesehatan, membangun kerja sama, kemitraan, layanan yang berkelanjutan dan 

terkoordinasi, penyesuaian, jaringan atau koneksitas antar program (Shigayeva et al., 2010; 

Coker at al. 2010).  
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Integrasi dalam aspek pengelolaan dana ke dalam sistem yang berlaku diyakini bisa 

meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keberlanjutan sebuah program kesehatan. Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2006, Peraturan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan 

Rakyat  (Permenkokesra) No. 3 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

No. 20 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 21 Tahun 2013 dan 

sejumlah peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dijadikan payung 

hukum untuk mengintegrasikan penanggulangan HIV dan AIDS ini ke dalam sistem 

perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Dalam kenyataannya, peraturan-peraturan 

normatif seperti diatas tidak mudah dilaksanakan karena keputusan untuk pengintegrasian 

ini tergantung pada dinamika dan ruang interaksi antar aktor baik yang berada di program 

penanggulangan HIV dan AIDS maupun di sektor kesehatan lainnya atau di tingkat 

pemerintah daerah (HCPI 2013, Atun 2010). KPA Nasional, Provinsi dan Daerah sesuai 

dengan mandat yang diberikan dalam Perpres No. 75 Tahun 2006, pada dasarnya 

merupakan ruang untuk mempertemukan berbagai aktor penanggulangan HIV dan AIDS di 

Indonesia sehingga bisa berperan secara strategis untuk mendorong terjadinya integrasi. 

Meskipun demikian, peran ini bisa dilakukan oleh KPA dengan mempertimbangkan aspek 

kepemimpinan, legitimasi kelembagaan, dan akuntabilitas di dalam tata kelola 

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Implikasi dari peran ini adalah perlunya 

lembaga-lembaga KPA di tingkat nasional dan daerah untuk direvitalisasi agar mampu 

mendorong integrasi program HIV dan AIDS ini ke dalam sistem kesehatan Indonesia. 

Strategi Implementasi 

Beberapa strategi yang perlu dilaksanakan agar integrasi pengelolaan dana penanggulangan 

HIV dan AIDS ini bisa berjalan: 

 Merumuskan kembali kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 

dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan pembagian kewenangan 

pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah. Perumusan kewenangan ini tentunya menjadi syarat penting agar 

semangat kedaulatan dan kebangsaan selain desentralisasi dalam penanggulangan HIV 

dan AIDS ini bisa terwujud. Berdasarkan kewenangan ini maka bisa dikembangkan 

skema pendanaan untuk masing-masing tingkat pemerintahan dalam penanggulangan 
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HIV dan AIDS sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas keuangan di masing-masing 

daerah.  

 Masih banyak daerah yang belum memprioritaskan sektor kesehatan di dalam 

perencanaan dan anggaran pembangunan di daerah. Hal ini bisa dilihat minimnya 

alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang saat ini nilainya masih dibawah 10% dari 

nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji seperti diamanatkan 

oleh UU No. 36 Tahun 2009 pasal 171 ayat 2. Alokasi dana kesehatan di tingkat daerah 

perlu ditingkatkan sampai minimal 10% dari APBD di luar gaji sehingga dapat 

memberikan ruang yang lebih besar bagi program penanggulangan HIV dan AIDS untuk 

memperoleh dana dari pemerintah daerah karena program ini merupakan bagian dari 

pembangunan kesehatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara bagi 

pemerintah daerah yang sudah mengalokasikan dana sektor kesehatan 10% atau lebih 

bisa mengalokasikan lagi dana bagi penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan situasi 

epidemiologinya. Untuk itu penting bagi pemerintah daerah untuk membangun atau 

memperkuat ketersediaan data epidemiologis pada tingkat lokal sehingga memudahkan 

untuk menentukan perencanaan dan penganggarannya. Selama ini pengumpulan data 

epidemiologis melalui survei biologis dan perilaku lebih banyak dilakukan dan dimiliki 

oleh pemerintah pusat. 

 Mengarusutamakan HIV dan AIDS sebagai permasalahan kesehatan yang tidak 

terpisah dari permasalahan sosial yang lain yang ditangani oleh sektor-sektor lain. 

Dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa upaya penanggulangan HIV dan AIDS 

merupakan upaya lintas sektoral sehingga perlu adanya integrasi program 

penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran baik di 

sektor kesehatan maupun sektor lain. Meskipun demikian, hal ini tidak mudah dilakukan 

jika tidak dilakukan sensitisasi isu ini ke sektor-sektor lain di dalam pemerintah daerah 

seperti gambaran berikut ini: 

“Kalau untuk dianggarkan di APBD pasti selalu dilihat tupoksi. Jadi kita misalnya di 

Dinas Sosial, begitu mereka lihat ada kata-kata HIV, mereka langsung bilang 

mengapa kalian urusi masalah kesehatan (yang bukan tupoksi). Jadi ini yang susah 

karena kalaupun kita tunjukkan bahwa ini ada aturannya, seperti Perpres 75 ada 

Permendagri 2007 itu yang menyebutkan ada pasal-pasalnya untuk wajib 
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dianggarkan, tapi Bappeda dan juga DPRD selalu mengatakan penganggaran 

berbasis tupoksi. (DKT, Dinas Sosial Kota Makassar) 

Bahkan ketika sudah ada komitmen politik untuk memberikan alokasi anggaran bagi 

penanggulangan AIDS di daerah masih diperlukan upaya advokasi yang terus menerus 

dari KPAD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memastikan alokasi ini bisa 

direalisasikan. Oleh karena itu perlu adanya kepemimpinan dan legitimasi yang kuat dari 

KPA agar mampu mengelola integrasi penanggulangan AIDS ke dalam perencanaan dan 

penganggaran daerah.  

 Pengelolaan dana untuk penanggulangan HIV dan AIDS perlu memperhatikan  alokasi 

yang efektif dan efisien antara program promosi/pencegahan dan perawatan atau 

pengobatan serta mitigasi dampak.  Demikian juga ketepatan dalam mengalokasikan 

dana untuk kegiatan di masing-masing program perlu juga diperhatikan. Kontribusi 

pemerintah pusat sangat mendominasi untuk program perawatan dan pengobatan 

khususnya penyediaan ARV (79% dari belanja pemerintah pusat pada tahun 2012), 

sementara alokasi untuk pencegahan lebih banyak ditanggung oleh mitra pembangunan 

internasional (46% dari belanja pada tahun 2012) dan pemerintah daerah  (47% dari 

belanja pemerintah daerah). Meskipun sudah berfokus pada program pencegahan, 

tetapi alokasi kegiatan tersebut belum mampu untuk meningkatkan cakupan program 

mengingat dana lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Alokasi 

dana untuk program mitigasi hampir tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun 

daerah karena sampai tahun 2012, dana yang dibelanjakan untuk program ini masih 

sekitar 3%. Dalam pelaksanaannya maka alokasi dan distribusi pendanaan ini perlu 

mempertimbangkan situasi politik, ekonomi, hukum dan epidemi HIV di masing-masing 

daerah karena situasi tersebut lebih dominan dalam menentukan sustainability 

(keberlanjutan), opportunity (kesempatan) dan desirability (keinginan)  integrasi sebuah 

program kesehatan ke dalam sistem yang lebih besar.  

 Salah satu arah kebijakan RPJMN 2015-2019 adalah reformasi yang difokuskan pada 

penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas melalui upaya 

promotif dan preventif maka pemerintah secara eksplisit harus mengupayakan sumber 

dan alokasi pendanaan bagi pencegahan penularan HIV di daerahnya. Hal ini menjadi 

penting untuk dilakukan karena upaya pencegahan selama ini sebagian besar dilakukan 

oleh OMS dan OBM yang dalam skema pembiayaan daerah tidak memiliki akses kepada 
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dana pemerintah. Untuk itu perlu ada upaya terobosan dari sisi regulasi yang 

memungkinkan masyarakat sipil untuk memperoleh pendanaan dari pemerintah 

daerah agar bisa melanjutkan upaya pencegahan pada populasi kunci dan masyarakat 

umum. Pemberian dana melalui mekanisme bantuan sosial tidak akan mencukupi 

kebutuhan lapangan karena adanya berbagai pembatasan di dalam mekanisme ini, 

khususnya penyediaan layanan yang berkelanjutan. Terobosan tersebut adalah melalui 

mekanisme kontrak kinerja kepada kelompok masyarakat sipil untuk mengerjakan 

program pencegahan HIV dan AIDS di daerah tersebut, seperti halnya sebuah kontraktor 

yang dibayar untuk menyelesaikan bangunan pemerintah daerah. Namun upaya ini 

perlu dibarengi dengan alokasi pendanaan untuk peningkatan kapasitas masyarakat sipil 

agar siap dan berkekuatan hukum untuk ikut serta sebagai peserta lelang pada instansi 

terkait.  

Di Indonesia, sejak munculnya epidemi HIV, organisasi MPI telah berinvestasi pada 

program pencegahan yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil di berbagai daerah dan 

investasi ini sudah terbukti efektif untuk mendorong perubahan-perubahan perilaku dan 

perilaku pencarian bantuan kesehatan pada populasi yang marginal secara sosial 

maupun ekonomi. Jika upaya pencegahan melalui keterlibatan kelompok masyarakat 

sipil dilanjutkan akan berimplikasi pada menurunnya biaya untuk perawatan dan 

pengobatan Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) secara keseluruhan.  

 Sejalan dengan semangat reformasi untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan 

kesehatan melalui jaminan kesehatan seperti tertuang dalam RPJMN 2015-2019, 

optimalisasi pemanfaatan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk perawatan 

dan pengobatan bagi ODHA juga menjadi hal yang sama pentingnya dilakukan untuk 

memastikan kualitas hidup mereka. Sampai saat ini masih banyak kendala 

struktural/administratif dan teknis bagi ODHA atau kelompok marginal lainnya untuk 

memanfaatkan JKN yang harus diselesaikan di tingkat regulasi dan di lapangan. 

Sumber 

Atun, R., Jongh, T. De, Secci, F., Ohiri, K., & Adeyi, O. (2010). Integration of targeted health interventions into 
health systems : a conceptual framework for analysis. Health Policy and Planning, (November 2009), 
104–111. doi:10.1093/heapol/czp055 

Coker, R., Balen, J., Mounier-jack, S., Shigayeva, A., Lazarus, J. V, Rudge, J. W., … Atun, R. (2010). A conceptual 
and analytical approach to comparative analysis of country case studies : HIV and TB control 
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HCPI. (2012). Institutional Assessment and Development - AIDS Response in Indonesia (pp. 1–94). 
Shigayeva, A., Atun, R., Mckee, M., & Coker, R. (2010). Health systems , communicable diseases and 
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Apakah Pemerintah Mampu Mendanai Akselerasi Strategic 

Use of Antiretroviral (SUFA)? 

Pesan Kunci 

Akselerasi Strategic Use of ARV (SUFA) telah menjadi prioritas dari pemerintah untuk 
menekan laju penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA di 
Indonesia. Tetapi akselerasi ini akan memiliki tantangan yang besar di dalam 
implementasinya karena dana yang dibutuhkan besar sementara ketersediaan dana dalam 
lima tahun untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia akan mengalami penurunan 
karena semakin mengecilnya dana dari mitra pembangunan internasional. Upaya untuk 
meningkatkan pendanaan dalam negeri juga bukan merupakan hal yang mudah dilakukan 
karena perkiraan ketersediaan dana yang ada akan habis terserap untuk membiayai 
program ini dan mengancam keberlanjutan program pencegahan dan mitigasi dampak. 
Untuk itu selain mengupayakan tambahan dana di tingkat pusat maupun di daerah, 
pemerintah perlu memperhatikan efisiensi alokatif dan teknis dari program ini agar tidak 
terjadi pembalikan semboyan “Mengobati lebih baik dari pada mencegah”. 

Masalah 

Cakupan orang yang memperoleh perawatan HIV dan AIDS  menunjukkan peningkatan yang 

cukup menggembirakan dimana pada tahun 2012 baru 17%, tetapi hingga September 2014 

cakupan tersebut meningkat hingga 26% dari estimasi ODHA pada tahun 2012 (lihat 

gambar). Meskipun demikian cakupan tersebut masih jauh dari yang ditargetkan oleh 

pemerintah seperti yang dinyatakan dalam SRAN 2015-2019 yaitu sebesar 40% ODHA 

mengetahui statusnya dan 50% dari mereka yang memenuhi syarat bisa memperoleh ART.  

Gambar 1. Cascade Perawatan HIV dan AIDS hingga September 2014 
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Untuk menutup kesenjangan dalam link to care (rujukan ke perawatan) di atas maka salah 

satu strategi penting di dalam SRAN 2015-2019 adalah melakukan intensifikasi dan 

akselerasi SUFA yang telah diluncurkan oleh Kemenkes RI pada pertengahan tahun 2013. 

Akselerasi SUFA  ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan tes HIV, meningkatkan cakupan 

ART serta meningkatkan retensi terhadap ART. SUFA telah dilaksanakan di 13 

Kabupaten/Kota dan akan diperluas secara bertahap pada tahun 2014 menjadi total 75 

Kabupaten/Kota1.  

Komitmen pemerintah terkait penyediaan anggaran untuk obat ARV terus meningkat. Tahun 

2007 pengadaan ARV sebesar Rp. 17,9 Milyar; tahun 2008 sebesar Rp. 49,8 Milyar ; tahun 

2009 sebesar Rp. 43,2 Milyar; tahun 2010 sebesar Rp. 84,2 Milyar; tahun 2011 sebesar Rp. 

85,9 Milyar. Untuk tahun 2012, semua kebutuhan obat ARV sudah dapat terpenuhi melalui 

anggaran APBN.2 Pada tahun 2012, anggaran sebelumnya direncanakan akan dibiayai oleh 

APBN sebesar Rp. 119 Milyar. Pada tahun 2013 meningkat tajam menjadi Rp. 260 Milyar. 

Perbandingan pembiayaan ARV antara pembiayaan domestik dan pembiayaan GF sebagai 

berikut.  

Gambar 2. Pengadaan ARV 

 

*Sumber: Kemenkes RI (2015) 

                                                      
1
 http://www.depkes.go.id/article/view/201408140001/sufa-inovasi-baru-dalam-upaya-pengendalian-hiv-aids-

di-indonesia.html#sthash.0pCHz06V.dpuf 
2
 http://www.depkes.go.id/article/view/1851/pengendalian-hiv-aids-di-

indonesia.html#sthash.btNHMor5.dpuf. 
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Data ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk menyediakan dana untuk 

penyediaan ARV cukup tinggi. Tetapi jika dikaji lebih jauh, keinginan untuk meningkatkan 

secara ekstensif cakupan perawatan HIV dan AIDS tidak bisa hanya terbatas untuk 

penyediaan ARV saja tetapi harus ada upaya yang luar biasa baik sebelum atau sesudah 

perawatan itu diberikan. Kenyataan cakupan perawatan HIV hingga kini masih rendah dan 

menuntut usaha ekstra untuk meningkatkan cakupan orang yang dijangkau dengan program 

ini, meningkatkan cakupan untuk tes HIV, memastikan manfaat untuk mengikuti perawatan 

dini, memperkuat rujukan antara petugas lapangan, layanan tes HIV dan layanan perawatan 

HIV, pendampingan bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh ART dan 

pendampingan bagi mereka yang telah memperoleh ART untuk memastikan kepatuhannya. 

Dengan demikian, keinginan pemerintah untuk memperluas SUFA pada dasarnya bisa 

diintepretasikan untuk mengoptimalkan layanan HIV dan AIDS yang berkesinambungan di 

tingkat daerah dan dimulai di 75 kabupaten/kokta prioritas pada tahun 2014.  

Sejak inisiasinya pada pertengahan tahun 2013, implementasi SUFA banyak menemui 

kendala operasional dilapangan.  Setidaknya ada empat titik lemah utama yaitu yang terkait 

kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), jejaring rujukan, koordinasi antar 

penyedia layanan, dan lemahnya pemahaman tentang SUFA itu sendiri diantara staf 

penyedia layanan. Misalkan pengalaman di Kota Yogyakarta, terdapat satu puskesmas yang 

dinyatakan siap dari sisi sumberdayanya, meliputi dokter, bidan, perawat, konselor, laborat, 

dan pemegang data untuk melaksanakan inisiasi ARV akan tetapi dalam implementasinya 

masih juga sulit untuk berjalan baik. Sudah dapat dibayangkan bagaimana jadinya dengan 

daerah terpencil di luar Jawa yang umumnya memiliki keterbatasan dalam jumlah dokter, 

bidan, perawat, dan konselor, terlebih lagi dengan ketiadaan laborat maupun pemegang 

data.  

Dari sisi pendanaan, apakah akselerasi implementasi SUFA menjadi pilihan yang realistis 

bagi pemerintah dalam lima tahun mendatang? Mengingat pemerintah selama ini lebih 

banyak membelanjakan dananya (78% dari USD 28 Juta di tahun 2012) sebagian besar untuk 

perawatan, khususnya untuk pembelian ARV dan ‘menyerahkan’ upaya pencegahan dan 

pendampingan bagi ODHA kepada MPI atau pemerintah daerah untuk dibiayai. Hal ini 
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menjadi lebih dilematis jika akselerasi ini akan sepenuhnya didukung oleh dana dalam 

negeri seperti tergambar dalam grafik berikut ini: 

Gambar 3. Perkiraan Jumlah ODHA on treatment, Biaya Perawatan dan Ketersediaan Dana 

 

Sumber: Diolah dari data SRAN 2015-2019 

Gambar di atas menunjukkan bahwa setelah 2017 dimana dana GF akan berakhir, seluruh 

dana yang diperkirakan bisa dikumpulkan baik dari dalam negeri (pemerintah daerah dan 

swasta) maupun bantuan luar negeri akan habis terserap untuk program perawatan dan 

pengobatan. Dana program pencegahan dan mitigasi dampaknya harus ditinggalkan dengan 

situasi yang demikian. Yang menjadi permasalahan ke depan adalah bagaimana akselerasi 

SUFA bisa tetap dilakukan tanpa meninggalkan komponen pencegahan dan mitigasi 

dampaknya.  

Sejumlah kalangan yang mendukung implementasi SUFA menyatakan bahwa penggunaan 

ARV secara dini juga merupakan cara yang efektif untuk pencegahan seperti yang dibuktikan 

dalam penelitian HPTN 0523 yang menunjukkan penurunan 96% dalam transmisi antara 

pasangan yang memulai ART lebih dini dibandingkan dengan mereka yang pasangan HIV 

positif menunggu sampai hitungan CD4 menurun4. Oleh karenanya upaya pencegahan bisa 

dilakukan melalui strategi ini dibandingkan dengan cara yang lebih konvensional (promosi 

                                                      
3 HIV Prevention Trial Network (HPTN) 052 - A Randomized Trial to Evaluate the Effectiveness of 

Antiretroviral Therapy Plus HIV Primary Care versus HIV Primary Care Alone to Prevent the Sexual 

Transmission of HIV-1 in Serodiscordant Couples, http://www.hptn.org/research_studies/hptn052.asp 
4
 WHO, The strategic use of antiretrovirals to help end the HIV epidemic, 2012.  
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dan pencegahan bagi orang yang terpapar risiko penularan HIV). Dengan adanya keyakinan 

seperti ini dan adanya kecenderungan dukungan dana untuk pencegahan yang konvensional 

yang semakin mengecil, tampaknya pilihan untuk melakukan pencegahan dengan inisiasi 

dini ARV lebih memperoleh prioritas.  

Pilihan Kebijakan 

Di dalam SRAN 2015-2019 dinyatakan bahwa akselerasi SUFA di 75 kabupaten/kota  secara 

bertahap hingga 2017 ini akan sepenuhnya didukung oleh dana domestik. Tetapi 

berdasarkan analisis kesenjangan dana untuk pelaksanaan program penanggulangan HIV 

dan AIDS masih menunjukkan ada kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan program 

dan kesenjangan semakin membesar setelah 2017 dimana dana GF akan berakhir. Ancaman 

yang paling nyata adalah terabaikannya program pencegahan dan mitigasi dampak karena 

prioritas pengunaan dana adalah pada komponen kuratif. Ancaman ini kurang begitu 

tampak pada tahun 2015-2017 karena masih adanya dana MPI (seperti GF, DFAT dan USAID) 

yang memberikan lebih banyak dukungan pada komponen pencegahan. Pengabaian 

terhadap komponen pencegahan dan mitigasi dampak pada hakekatnya akan menjadi 

ancaman yang lebih besar bagi keberhasilan SUFA dalam jangka panjang. Semakin banyak 

orang terinfeksi dan semakin banyak orang tidak patuh, yang pada akhirnya akan 

membebani komponen kuratif. 

Meskipun demikian akselerasi implementasi SUFA tersebut tetap merupakan prioritas 

dalam penanggulangan AIDS di Indonesia, karena secara mendasar akan menyelamatkan 

ratusan bahkan ribuan orang dari kematian, dan sekaligus meningkatkan kualitas hidupnya. 

Dengan pemahaman yang seperti ini maka pemerintah perlu mengembangkan kebijakan 

yang secara langsung bisa meningkatkan pendanaan dalam negeri baik di tingkat nasional 

maupun tingkat daerah dan sekaligus mempertimbangkan efisiensi alokatif dan efisiensi 

teknis dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS5.  

                                                      
5
 Efiesiensi alokatif dan efisiensi teknis merupakan indikator untuk mengukur efisiensi sebuah anggaran. 

Efisiensi alokatif menunjuk pada seberapa jauh berbagai sumber-sumber daya sebagai input dikombinasikan 
untuk memproduksi tujuan yang telah diharapkan. Sementara efisiensi teknis lebih berfokus pada pencapaian 
hasil yang maksimun dengan sumber daya yang minimum,. Diskusi tentang konsep ekonomi kesehatan bisa 
dilihat pada, WHO, (2003) Policy tools for allocative efficiency of health services – 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/42787#sthash.mV8bItiV.dpuf,  Bruce Hollingsworth (2008),  The 
measurement of efficiency and productivity of health care delivery, Health Economics Volume 17, Issue 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/42787#sthash.mV8bItiV.dpuf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.v17:10/issuetoc
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Strategi Implementasi 

Strategi yang perlu dikembangkan untuk melaksanakan kebijakan agar pemerintah mampu 

untuk memenuhi kebutuhan dana untuk mendukung perluasan implementasi SUFA di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Memperkuat regulasi dana pendamping (matching fund) dari pemerintah daerah yang 

menjadi  area perluasan implementasi SUFA. Strategi penggunaan dana pendamping 

sudah dilakukan sebelumnya untuk penyediaan reagen dan obat seperti diatur dalam 

Surat Edaran Menteri Kesehatan (SE Menkes) No. 41 Tahun 2015 tentang Upaya 

Menjamin Ketersediaan Obat di Fasilitas Layanan Kesehatan di Tingkat Pertama dan 

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

(Dirjen P2PL) No. 823 Tahun 2014 tentang alokasi pembiayaan logistik program 

pengendalian HIV dan AIDS. Pada kenyataannya strategi ini belum berjalan secara 

optimal dilapangan karena kapasitas anggaran daerah yang terbatas. Hal tersebut 

dipersulit dengan lemahnya tingkat regulasi yang ada serta lemahnya pelaksanaan 

penegakan hukum tersebut. Agar strategi ini dapat lebih efektif perlu ditambahkan atau 

diubah dengan regulasi yang lebih tinggi dan secara bersamaan disertai dengan 

penegakan hukum untuk melaksanakan regulasi tersebut secara lebih konsisten.  

Strategi ini juga memungkinkan daerah untuk memahami situasi epidemi di daerahnya 

dan memberikan ruang untuk melakukan perencanaan di tingkat daerah dimana selama 

ini perencanaan perawatan dan pengobatan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah 

pusat. Pelaksanaan strategi ini juga perlu disertai dengan pengembangan kapasitas 

daerah untuk merencanakan, menganggarkan kebutuhan dana dan pengelolaan dana 

yang tersedia.  

Faktor eksternal penting yang harus dipertimbangkan untuk mendorong upaya 

peningkatan pandanaan untuk SUFA adalah kemampuan fiskal dari sebuah daerah 

Semakin tinggi kapasitas fiskal sebuah daerah maka diharapkan bisa mengalokasikan 

dana pendamping daerah bagi SUFA yang lebih besar.  

                                                                                                                                                                     
10, pages 1107–1128, October 2008 ; Linna M, Nordblad A, Koivu M, (2002) Technical and cost-efficiency of 
oral health Care provision in Finnish health centres, Social Science and Medicine 2002;56:343-353. 
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2. Pemerintah perlu mengintegrasikan pembiayaan perawatan dan pengobatan ARV ke 

dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selama ini skema JKN telah mencakup 

perawatan HIV dan AIDS khususnya untuk perawatan infeksi oprtunistik (IO), tetapi 

belum mencakup pembiayaan untuk diagnostik dan obat ARV. Advokasi untuk 

memasukkan pembiayaan perawatan HIV dan AIDS secara komprehensif perlu dilakukan 

oleh Kemenkes kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Pengalihan pembiayaan dari Kemenkes ke BPJS ini akan memungkinkan Kemenkes untuk 

berfokus pada upaya promosi dan pencegahan pada layanan kesehatan dasar seperti 

telah diarahkan oleh RPJMN 2015-2019.  

Perlu juga diperhatikan bahwa pengalihan pembiayaan perawatan dan pengobatan ini 

tidak boleh membatasi akses ODHA untuk memperoleh layanan kesehatan karena 

sebagian dari mereka merupakan kelompok yang dimarjinalkan oleh masyarakat. 

Kemungkinan munculnya berbagai hambatan struktural/administratif perlu diantisipasi 

sebelumnya sehingga tidak menghilangkan hak ODHA sebagai warga negara untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

Perlu dipahami bahwa pembiayaan dari skema JKN dapat dialokasikan untuk 

pembiayaan preventif seperti untuk menjangkau populasi yang lebih luas atau kelompok 

resiko yang lebih tinggi, dan penjangkauan lainnya. Untuk pembiayaan preventif 

tersebut hendaknya dapat dialokasikan dari APBN, APBD atau Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) dari Kemenkes.  

3. Secara teknis telah disebutkan di atas bahwa agar akselerasi SUFA lebih efektif tidak 

dapat hanya dilaksanakan dengan penyediaan obat ARV semata tetapi juga harus 

melibatkan perbaikan rangkaian intervensinya, terutama pada tahap sebelum dan 

sesudah seseorang memperoleh perawatan ARV. Demikian pula implementasi SUFA juga 

dikhawatirkan akan dapat mengecilkan arti upaya pencegahan konvensional. Perlu 

dipahami bahwa sifat treatment as prevention (pengobatan sebagai pencegahan) yang 

ditawarkan oleh SUFA berbeda sasarannya dengan upaya pencegahan konvensional. 

Keberhasilan upaya pencegahan konvensional akan mampu mewujudkan visi zero 

infection (tidak ada penularan) dalam penanggulangan HIV dan AIDS dan sekaligus dapat 

mendongkrak keberhasilan perawatan dan pengobatan.   
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Berbagai upaya pencegahan dan mitigasi dampak perlu memperoleh pendanaan yang 

memadai jika implementasi SUFA bisa efektif untuk mengurangi kematian dan 

meningkatkan kualitas hidup ODHA. Secara khusus, berbagai intervensi yang harus 

masuk di dalam skema pendanaan implementasi SUFA adalah: 

 Keberhasilan SUFA akan tergantung kapasitas untuk melakukan tes diantara orang-

orang yang memiliki risiko terpapar HIV khususnya mereka yang tidak menyadari 

telah terjadi penularan. Tidak terdiagnosa atau keterlambatan untuk mengetahui 

status HIV telah banyak didokumentasikan dan terbukti memberikan dampak negatif 

dalam penularan HIV. Untuk melakukan mobilisasi tes HIV memperlukan upaya yang 

lebih besar dari penyedia layanan untuk melakukan penjangkauan dan promosi tes 

HIV ini ke berbagai kalangan. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi puskesmas 

untuk melaksanakan SUFA. Mereka cenderung hanya menunggu kedatangan pasien 

untuk melakukan tes HIV. Untuk itu, upaya untuk membangun kerja sama dengan 

lembaga yang bekerja di lapangan dan memperluas tes HIV melalui layanan bergerak 

perlu menjadi prioritas.  

 Salah satu situasi yang nyata diperoleh dari intervensi selama ini menunjukkan 

adanya keterlambatan bagi ODHA yang telah mengetahui statusnya untuk 

memperoleh perawatan. Angka ini misalnya bisa dilihat dari sebuah layanan 

komunitas penasun di Jakarta yang telah melakukan tes HIV kepada hampir 900 

penasun selama tahun 2013-2014 dan hasil tes menunjukkan sekitar 53% dari 

mereka yang mengikuti tes diketahui status HIV positifnya.  Kurang dari 10 orang 

yang diketahui statusnya hingga akhir 2014 memperoleh perawatan ARV6. Contoh ini 

menunjukkan bahwa membangun keterkaitan antara pencegahan dan perawatan 

(linkage to care) masih diperlukan agar SUFA bisa berjalan optimal.  

 Tantangan teknis lain yang muncul adalah usaha mengembangkan strategi untuk 

mencegah terjadinya loss to follow up (LFU) yang saat ini masih berkisar 20%. Ini 

menunjukkan bahwa untuk implementasinya pelaksana SUFA perlu memahami 

peran dari para pendamping ODHA yang selama ini ada untuk memastikan 

kepatuhan terhadap pengobatan dan perawatan. Tetapi pada sisi yang lain, perlu 

diperhatikan bahwa ada kecenderungan ODHA menjadi tidak mandiri dalam 

                                                      
6
 Laporan Tahunan Kios Atma Jaya, 2014 
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mengakses layanan perawatan dan pengobatan karena ketergantungannya terhadap 

pendampingnya. Keberhasilan SUFA pada dasarnya akan tergantung pada seberapa 

jauh HIV di dalam tubuh pasien bisa ditekan (viral suppression) sehingga diperlukan 

juga peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui viral load pasien secara reguler.  

Sumber 

http://www.depkes.go.id/article/view/201408140001/sufa-inovasi-baru-dalam-upaya-
pengendalian-hiv-aids-di-indonesia.html#sthash.0pCHz06V.dpuf 

http://www.depkes.go.id/article/view/1851/pengendalian-hiv-aids-di-
indonesia.html#sthash.btNHMor5.dpuf. 

Laporan Tahunan Kios Atma Jaya, 2014 
WHO, The strategic use of antiretrovirals to help end the HIV epidemic, 2012.  
WHO, (2003) Policy tools for allocative efficiency of health services - 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/42787#sthash.mV8bItiV.dpuf,   
Bruce Hollingsworth (2008), The measurement of efficiency and productivity of health care delivery, 

Health Economics Volume 17, Issue 10, pages 1107–1128, October 2008 ;  
Linna M, Nordblad A, Koivu M, (2002) Technical and cost-efficiency of oral health Care provision in 

Finnish health centres, Social Science and Medicine 2002;56:343-353.  
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Layanan HIV & AIDS Komprehensif dan Berkesinambungan 

(LKB): Dimana Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat 

Sipil? 

Pesan Pokok 

Layanan HIV dan AIDS yang Komprehensif dan Berkesinambungan (LKB) merupakan pondasi 
untuk melaksanakan program pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP) di 
dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Implementasi strategi LKB menuntut pelibatan yang 
bermakna para pemangku kepentingan lokal (OMS, Puskesmas, Rumah Sakit, KPAD dan 
Dinkes). Sayangnya pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat sipil masih terbatas pada 
tahap pelaksanaan. Akibatnya kepemilikan dan keterlibatan tingkat daerah masih terbatas 
dan ini berimplikasi pada capaian program yang kurang maksimal dan ketidakpastian 
keberlanjutan program. Untuk itu, keterlibatan pemerintah daerah dan organanisasi 
masyarakat sipil bisa diperkuat dalam setiap tahapan implementasi. 

Masalah 

Kebijakan Layanan Komprehensif HIV dan AIDS yang Berkesinambungan (LKB) dan pedoman 

penerapannya telah dikeluarkan pada bulan Juli 2012 lalu bertujuan untuk memperkuat 

sistem layanan kesehatan primer yang terintegrasi. Gambar dibawah memperlihatkan 

integrasi pihak-pihak terkait, mulai dari KPA, kader masyarakat, dan Community Organizer 

secara vertikal beserta Fasyankes yang ada pada daerah tertentu. Penerapan konsepsi 

layanan komprehensif yang berkesinambungan melalui pencegahan berbasis komunitas 

seperti Pencegahan Transmisi Melalui Seksual (PMTS), Pengurangan Dampak Buruk (PDB) 

NAPZA, dan Perawatan dan Pengobatan HIV dan AIDS dan dengan kerjasama erat antara 

pemerintah, pengelola layanan kesehatan, masyarakat sipil, komunitas, populasi kunci dan 

ODHA yang terdapat pada satu lokasi tertentu, ternyata belum dapat berjalan secara 

optimal. 
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Gambar 1. Komponen dan Proses LKB 

 

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. Ukuran efektivitas pelaksanaan kebijakan ini adalah meningkatkan keluaran 

(output) yang berupa cakupan pencegahan dan pengobatan Infeksi Menular Seksual (IMS) 

dan HIV, memperluas layanan HIV dan AIDS bagi populasi kunci pada fasilitas layanan 

kesehatan primer dan komunitas, serta memperluas pengobatan ARV melalui layanan yang 

terdesentralisasi. Sementara itu hasil yang diharapkan (outcome) adalah meningkatnya 

perubahan perilaku yang aman dan meningkatnya kebutuhan untuk mencari pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan. Sedangkan dampak (impact) yang diinginkan adalah untuk 

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

LKB pada dasarnya merupakan sebuah bentuk layanan terintegrasi yang berorientasi pada 

klien dimana manajemen dan layanan kesehatan program diarahkan untuk memberikan 

pelayanan berkelanjutan kepada pasien, dalam hal pencegahan dan pengobatan yang sesuai 

dengan kebutuhan pasien dan yang melibatkan berbagai tingkatan sistem kesehatan7. Hal 

ini mengindikasikan bahwa LKB seharusnya menuntut koordinasi penyedia layanan yang 

lebih tinggi dan sekaligus mengurangi prosedur rujukan yang rumit. Artinya perlu dilakukan 

                                                      
7
 WHO ( 2008) Integrated Health Services, What And Why ? Making Health System Work. [Online]. World 

Health Organization. Available: www.who.int/healthsystems  
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peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan penanggulangan HIV dan AIDS melalui LKB 

yaitu kolaborasi antar sektor terkait.  

Pengembangan strategi LKB ini merupakan desain program yang sangat strategis untuk 

mengoptimalkan ketersediaan layanan yang pada kenyataannya terbatas dari sisi 

pendanaan maupun sumber daya manusia, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

program  penanggulangan HIV dan AIDS di kota dan kabupaten. Mempertimbangkan aspek 

potensi manfaat yang tinggi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, maka 

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

berbagai intervensi pencegahan (PMTS) maupun pengobatan (SUFA). 

Implementasi LKB selama ini belum dievaluasi secara komprehensif sehingga implikasinya 

terhadap keluaran, hasil dan dampaknya belum diketahui secara menyeluruh. Meskipun 

demikian sebuah evaluasi implementasi strategi LKB di dua kota yang dilaksanakan oleh 

Kemenkes menunjukkan bahwa ada tiga masalah utama yang menyebabkan LKB belum bisa 

dijalankan secara optimal yang berimplikasi pada tidak tercapainya target-target cakupan 

yang ditetapkan8. Ketiga masalah utama ini adalah: 

1. Kepemilikan daerah hanya sebatas prosedural dalam pelaksanaan program nasional 

karena pemerintah daerah dalam proses implementasi LKB hanya diminta untuk 

menentukan puskesmas atau rumah sakit yang akan dijadikan sebagai simpul LKB dan 

melakukan koordinasi pelaksanaan di tingkat fasilitas kesehatan yang ditunjuk. 

Sehingga tidak ada real ownership (rasa memiliki yang sesungguhnya) pada 

pemerintah daerah terkait. Sementara desain LKB, peran daerah, pedoman 

pelaksanaan LKB dan rencana implementasi di tingkat daerah  telah diputuskan oleh 

Kemenkes.  

2. Keterlibatan stakeholder kunci lainnya, terutama OMS sebagai pemain kunci di dalam 

penanggulangan HIV dan AIDS dalam usaha menjangkau dan melakukan advokasi 

kelompok populasi kunci dan pendamping ODHA, tidak memperoleh peran yang 

signifikan dalam LKB. Sampai saat ini peran OMS ini hanya sebagai ‘pengumpan’ atau 

pihak yang mengirimkan klien sebagai rujukan ke Puskesmas.  

                                                      
8
 PKMK FK UGM, Penelitian Operasional: Implementasi Strategi Layanan Komprehensif (LKB) pada Prosedur 

Pengobatan HIV – IMS di Kota Yogyakarta dan Kota Semarang, Kementerian Kesehatan, 2015 
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3. Inti dari integrasi dalam pendekatan LKB adalah perlunya koordinasi yang erat antara 

penyedia layanan yang mencakup, OMS, rumah sakit, kelompok dukungan sebaya 

(KDS) dan kader, dengan Dinkes dan KPAD terkait. Koordinasi yang mencakup 

koordinasi jenis dan bentuk layanan, logistik, sumber daya manusia, tata kelola dan 

data tidak tampak dalam dalam implementasi LKB. 

Dengan demikian dapat dikatakan permasalahan LKB adalah kurang adanya ownership (rasa 

memiliki) dari daerah dan engagement (keterlibatan) yang baik antar pemangku 

kepentingan kunci di dalam pelayanan pencegahan dan perawatan HIV dan AIDS. Lemahnya 

kepemilikan daerah dan pelibatan 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 tampak 

di lokasi LKB.  

Selain itu kelemahan utama dalam desain LKB selama ini adalah ditinggalkannya peran serta 

masyarakat sipil di dalam penyusunan dan pengembangan LKB. Sepertinya bahwa strategi 

LKB hanya diarahkan untuk pelayanan di fasyankes baik primer maupun rujukan. Pada tahun 

2012, di 16 provinsi yang dipetakan oleh KPAN, sedikitnya ada 396 OMS dan institusi di luar 

sektor kesehatan yang memberikan pelayanan dalam penanggulangan HIV dan AIDS di 

wilayah tersebut9. Tidak terlibat aktifnya OMS sebagai lembaga yang menyediakan layanan 

pencegahan bagi kelompok kunci (yang merupakan target utama dari strategi ini) ini 

memperkuat temuan sebelumnya bahwa bentuk partisipasi masyarakat sipil di dalam 

penanggulangan HIV dan AIDS hanya sebatas ‘tokenism’ untuk melengkapi persyaratan 

administrasi donor dan sebagai pemanfaat pasif dari layanan yang disediakan oleh 

pemerintah10. 

Pilihan Kebijakan 

Berdasarkan uraian permasalahan tentang LKB di atas, ada dua permasalahan strategis yang 

muncul: (1) tidak adanya peraturan daerah sehingga kepemilikan terhadap kebijakan ini 

lemah yang dapat dilihat dari tidak atau belum terjadinya integrasi secara vertikal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (2) lemahnya koordinasi antar stakeholder dan 

                                                      
9
 KPA Nasional, Pemetaan Lembaga Penyedia Layanan HIV dan AIDS di Indonesia, 2012 

10
 PKMK FK UGM, Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di 9 Provinsi, 2015 
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antar sektor terkait di tingkat kabupaten/kota yang menunjukkan belum terjadinya integrasi 

horizontal dalam pelayanan kesehatan. Akibatnya upaya untuk meningkatkan cakupan, hasil 

dan dampak belum bisa terlihat nyata dengan diterapkannya LKB ini.  

Untuk itu ada dua hal penting untuk dipertimbangkan dalam menyempurnakan LKB sebagai 

pondasi untuk penanggulangan HIV dan AIDS ke depan. Pertama, memperhatikan peran 

pemerintah kabupaten/kota dalam desentralisasi kesehatan dimana pembangunan 

kesehatan sebagai pelayanan dasar adalah urusan wajib bagi pemerintah daerah seperti 

diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, 

pemerintah pusat harus bersedia berbagi atau paling tidak mendelegasikan kewenangan 

administratif dalam penanggulangan HIV dan AIDS dalam hal perencanaan, pembiayaan, 

pengelolaan SDM/logistik dan informasi strategis untuk dapat diserahkan kepada 

pemerintah daerah sebagai program daerah.  

Kedua, memperhatikan proses penguatan masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna 

pada tahap-tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi LKB. Seberapa jauh 

partisipasi masyarakat sipil melalui LSM atau organisasi komunitas di dalam penanggulangan 

HIV dan AIDS akan tergantung pada perspektif yang digunakan oleh otoritas program. Dua 

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

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

(ends); (2) partisipasi merupakan bentuk perwujudan atas hak-hak sebagai warga negara 

melalui proses penyadaran atas situasi yang dialami11. Secara lebih pragmatis, dalam 

pelaksanaan GF terlihat bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan bermakna 

kelompok masyarakat sipil di dalam setiap tahapan program penanggulangan HIV dan AIDS.  

Peran tersebut tampak dalam penyediaan layanan, pendidikan masyarakat, dan upaya 

melakukan advokasi kebijakan termasuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam 

penaggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya. 

                                                      
11

Lynn Morgan, Community participation in health: perpetual allure, persistent challenge. Health Policy and 

Planning; 2001:16(3):221-230 
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Strategi Implementasi 

A. Pelibatan Pemerintah Daerah 

1. Pemerintah daerah diberi kesempatan dan perlu ditingkatkan kapasitasnya agar 

mampu menentukan profil epidemi dan menentukan respon yang diperlukan dengan 

mengacu pada rencana program AIDS nasional yang telah ditentukan oleh KPAN dan 

Kementerian Kesehatan. Didalamnya termasuk menerapkan LKB sebagai pondasi 

bagi intervensi yang digunakan untuk melaksanakan penanggulangan AIDS di 

daerahnya. Untuk itu, diperlukan pengembangan kapasitas daerah dalam 

perencanaan, penganggaran dan monitoring dan evaluasi penanggulangan HIV dan 

AIDS sesuai dengan profil epidemi dan jenis respon yang dikembangkan. 

2. Pemerintah daerah perlu didorong dan dimintakan komitmennya untuk menerapkan 

LKB sebagai strategi utama untuk 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 

berkesinambungan serta komprehensif. Hal ini bisa dilakukan pemerintah pusat 

dengan cara melimpahkan atau paling tidak mendelegasikan pengembangan sistem 

koordinasi daerah dengan mendorong aparat dinas kesehatan dan KPAD agar tidak 

hanya fokus pada intervensi tertentu saja, tetapi mampu mencakup semua layanan 

yang ada di dalam LKB agar bisa menunjukkan keterkaitan, posisi dan peran masing-

masing pihak dalam penanggulangan HIV dan AIDS di daerah itu. Pemerintah pusat 

hendaknya fokus untuk menjalankan pembinaan dan pengawasan dan dapat 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut melalui skema insentif dan 

disinsentif (reward and punishment) terhadap instansi pemerintah daerah terkait.  

3. Secara teknis berberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi strategi 

LKB adalah sebagai berikut: 

a. Pada tingkat layanan, pelaksanaan koordinasi tidak hanya dilakukan dalam 

bentuk pertemuan tapi lebih pada adanya komunikasi aktif antar layanan agar 

terjadi pembagian (sharing) sumber daya, sumber data dan keterampilan di 

tingkat pelayanan. Komunikasi aktif ini membuka ruang agar layanan dapat 

menyampaikan kendala yang dihadapi, kebutuhan yang diperlukan serta 

memungkinkan layanan melakukan inovasi-inovasi program.   
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b. Dinas Kesehatan sebagai focal point LKB perlu mengkomunikasikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan LKB dalam pertemuan koordinasi antar bidang 

didalam dinas kesehatan terkait untuk mensinkronkan program-program terkait.  

c. Dinas kesehatan dan KPAD perlu secara terbuka melakukan sosialisasi hasil 

kesepakatan koordinasi yang dituangkan dalam kesepakatan dinas kesehatan 

dan rumah sakit dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebuah wilayah.  

d. Dinas kesehatan, KPAD dan rumah sakit bersama dengan masyarakat sipil perlu 

melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi strategi 

LKB di wilayahnya untuk memantau perkembangan, mengurai hambatan, dan 

menghilangkan sumbatan dalam melaksanakan kerja sama diantara seluruh 

pemangku kepentingan.  

 

B. Pemerintah perlu memperkuat partisipasi masyarakat sipil dengan bentuk yang lebih 

bermakna (meaningful participation) dalam implementasi LKB dengan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

1. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil untuk melaksanakan 

peran-peran yang selama ini telah dilakukan, misalnya dengan pengembangan 

regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat sipil dalam penyediaan layanan, 

pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan. Perombakan regulasi juga perlu 

dilaksanakan untuk kebijakan-kebijakan yang membatasi masyarakat sipil 

memperoleh pendanaan yang berkesinambungan dari pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang mendukung implementasi 

LKB seperti dana untuk penjangkauan dan pendampingan ODHA. 

2. Pengembangan kapasitas masyarakat sipil untuk mengelola organisasi dan staf yang 

sedang dilaksanakan 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 untuk mendukung implementasi LKB karena integrasi yang 

dilakukan di dalam LKB pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa klien 

memperoleh layanan yang dibutuhkan. Keengganan untuk berkoordinasi dan 
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bermitra dengan sektor komunitas yang lain tentunya akan membatasi hak-hak dari 

klien untuk memperoleh layanan yang lebih komprehensif. 

4. Integrasi dalam pengumpulan dan pelaporan data program merupakan cara lain 

yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan OMS dengan puskesmas, 

rumah sakit, KPAD, dan pemerintah daerah (Dinkes). Sistem informasi yang mampu 

mencakup data program yang dilaksanakan oleh OMS ke dalam sistem informasi 

program HIV dan AIDS yang lebih besar (SIHA) akan membantu peran stakeholder 

kunci untuk melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan HIV dan 

AIDS yang sedang dilaksanakannya. 

Sumber 

KPA Nasional, Pemetaan Lembaga Penyedia Layanan HIV dan AIDS di Indonesia, 2012 
Lynn Morgan, Community participation in health: perpetual allure, persistent challenge. Health 

Policy and Planning; 2001:16(3):221-230 
PKMK FK UGM, Penelitian Operasional: Implementasi Strategi Layanan Komprehensif (LKB) pada 

Prosedur Pengobatan HIV – IMS di Kota Yogyakarta dan Kota Semarang, Kementerian 
Kesehatan, 2015 

PKMK FK UGM, Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di 9 
Provinsi, 2015 

WHO ( 2008) Integrated Health Services, What And Why ? Making Health System Work. [Online]. 
World Health Organization. Available: www.who.int/healthsystems  
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Kertas Kebijakan 04 

Memperkuat Layanan HIV dan AIDS Melalui Pengembangan 

Perencanaan Bersama Penyedia Layanan Terdepan 

(Frontline Service)  

Pesan Pokok 

Tujuan utama dari program penanggulangan HIV dan AIDS adalah pemanfaatan secara 
optimal layanan pencegahan, PDP serta mitigasi dampak yang disediakan oleh Puskesmas, 
rumah sakit dan organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai penyedia layanan yang langsung 
berhadapan dengan masyarakat (frontline service). Untuk bisa meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelayanan maka diperlukan integrasi layanan yang disediakan oleh berbagai 
penyedia layanan terdepan. Tetapi integrasi yang dituntut tidak hanya sekedar integrasi 
teknis yang berupa koordinasi dan rujukan semata, tetapi yang lebih mendasar adalah 
terjadinya integrasi administratif yang mencakup berbagai kerja sama di bidang 
perencanaan, pendanaan, berbagi informasi, penyediaan logistik dan sumber daya manusia. 
Integrasi ini hanya bisa dilakukan jika ada dukungan dan kolaborasi sinergis dari pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, mitra pembangunan internasional (MPI) untuk 
memprioritaskan pengambilan keputusan di tingkat daerah yang merupakan lokus penyedia 
layanan terdepan atau frontline service. 

Masalah 

Arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2015-2019 menuntut adanya 

reformasi pada penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan 

dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Strategi 

dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS 2015-2019 telah 

menetapkan bahwa pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS merupakan bentuk 

kewenangan wajib pemerintah terkait dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan mengikuti 

kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia12. Kewenangan ini termasuk upaya 

untuk menggali dana program yang bersumber dari dana daerah baik dana pemerintah 

daerah, swasta, maupun masyarakat. 

Berdasarkan proyeksi ketersediaan dana untuk lima tahun mendatang, KPAN 

memperkirakan adanya penurunan dukungan dana luar negeri bagi upaya penanggulangan 

HIV dan AIDS di Indonesia, sehingga perlu adanya peningkatan alokasi dana yang memadai 

                                                      
12 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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di tingkat propinsi dan kabupaten/kota bagi upaya penanggulangan HIV dan AIDS13. Peran 

Kabupaten/kota diharapkan akan lebih besar di wilayahnya masing-masing dan menjadi 

lebih penting di masa depan karena mereka diharapkan mampu untuk (1) mengelola 

pelaksanaan dan perluasan cakupan LKB dan (2) memberikan alokasi pendanaan lokal 

dengan proporsi yang lebih besar 

Hingga September 201414, jumlah pemerintah kabupaten/kota yang melaporkan kasus HIV 

dan AIDS adalah sebanyak 386 sedangkan yang belum melaporkan ada sebanyak 112. 

Sementara layanan HIV dan AIDS, meski belum lengkap sudah tersebar hampir diseluruh 

kabupaten/kota yang melaporkan kasus HIV dan AIDS. Jumlah layanan konseling dan testing 

(KT) ada sebanyak 1.291 unit, layanan infeksi menular seksual (IMS) sebanyak 1182 unit, 

layanan perawatan, pengobatan dan dukungan (PDP) sebanyak 448 unit, layanan TB-HIV 

sebanyak 223 unit, layanan pencegahan penularan ibu ke anak (PPIA) sebanyak 182 unit dan 

87 layanan terapi rumatan metadon (TRM)15. Hampir semua layanan ini terkonsentrasi pada 

Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk PDP. Sementara itu, jumlah OMS 

yang bekerja di pelayanan adalah lebih dari 500 di seluruh Indonesia16. Sebanyak 141 

kabupaten/kota yang merupakan kabupaten dan kota yang menjadi fokus pendanaan Gobal 

Fund (GF) diharapkan telah mengimplementasikan layanan HIV dan AIDS komprehensif dan 

berkesinambungan (LKB) pada akhir tahun 2014.  

Konsep LKB pada dasarnya merupakan sebuah bentuk integrasi layanan yang berorientasi 

pada klien dimana manajemen dan layanan kesehatan program diarahkan untuk 

memberikan pelayanan berkelanjutan kepada pasien, dalam hal pencegahan dan 

pengobatan, yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan melibatkan berbagai pihak pada 

sistem kesehatan17. Berdasarkan sifatnya maka strategi LKB seharusnya melibatkan banyak 

penyedia layanan terdepan (frontline service) baik layanan kesehatan pemerintah, layanan 

                                                      
13

 KPAN , Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS 2015-2019 
14

 Kementerian Kesehatan RI, Situasi pekembangan HIV-AIDS triwulan 3 – 2014.  
15

 ibid 
16

 Jumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) dan institusi di luar sektor kesehatan dipetakan oleh KPAN di 16 
provinsi adalah sebanyak 389. 
17

 WHO ( 2008) Integrated Health Services, What And Why ? Making Health System Work. [Online]. World 
Health Organization. Available: www.who.int/healthsystems  

http://www.who.int/healthsystems
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swasta dan layanan yang diberikan oleh OMS 18. Keterlibatan berbagai frontline services ini 

penting karena pada dasarnya layanan HIV dan AIDS merupakan layanan kesehatan dasar 

yang mencakup layanan-layanan promosi, pencegahan, perawatan dan pengobatan, serta 

mitigasi dampak19. Implementasi strategi LKB dengan demikian menuntut keterlibatan 

penuh dan koordinasi yang lebih efektif dari sejumlah penyedia layanan yang lebih tinggi 

sehingga bisa memudahkan klien untuk mengakses layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya 

prosedur rujukan juga perlu dibuat lebih sederhana agar lebih cepat, efisien, dan efektif.  

Keluaran yang paling diharapkan dari integrasi berbagai frontline service dari pogram 

penanggulangan HIV dan AIDS adalah pemanfaatan secara optimal layanan pencegahan, 

perawatan serta mitigasi dampak yang disediakan oleh puskesmas, rumah sakit dan OMS. 

Pemanfaatan ini akan tampak pada meningkatnya cakupan populasi kunci yang terpapar 

informasi HIV dan AIDS,  meningkatnya rujukan populasi kunci untuk memperoleh layanan 

pencegahan yang berupa pemeriksaan IMS, terapi Metadon atau Layanan Alat Suntik Streril 

(LASS) dan mengikuti KT di Puskesmas, meningkatnya ODHA ke layanan perawatan, 

meningkatnya ODHA yang memperoleh pengobatan ARV, meningkatnya ketaatan ODHA 

dalam perawatan HIV, dan meningkatnya ODHA dan keluarganya mengakses layanan untuk 

mitigasi dampak. 

Secara ideal, OMS bisa secara efektif melakukan kegiatan promotif dan preventif dan 

mendorong pemanfaatan layanan kesehatan dasar melalui rujukan untuk mengakses LASS, 

TRM, tes HIV atau perawatan HIV dan AIDS serta memberikan dukungan bagi mereka yang 

telah mengikuti perawatan HIV dan AIDS. Sementara itu berdasarkan desain LKB, Puskesmas 

mampu menyediakan layanan kesehatan dasar untuk HIV dan AIDS secara berkualitas. 

Pemenuhan kebutuhan layanan HIV dan AIDS secara komprehensif pada tingkat lapangan 

dan efektivitas layanan tersebut hanya bisa dicapai jika dibarengi dengan kerja sama dan 

koordinasi yang erat antara Puskesmas dan OMS, dan/atau kerja sama yang baik antara 

                                                      
18

 Frontline service adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, organisasi 
masyarakat sipil yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kelompok 
marginal atau kurang terlayani. Gambaran tentang frontline health services bisa dilihat Hay, David, Judi Varga-
Toth Emily Hines, (2006) Frontline Health Care in Canada: Innovations in Delivering Services to Vulnerable 
Populations, Canadian Policy Research Networks Inc, September 2006 
19

 Dalam dokumen RPJMN 2015-2019, penguatan mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar yang pada 
hakekatnya adalah penyediaan layanan kesehatan yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 
(frontline service) merupakan satu prioritas di dalam reformasi sektor kesehatan. 
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Puskesmas dengan RSUD di wilayah setempat terutama di dalam perencanaan dan 

implementasi kegiatan dan pelayanannya.  

Permasalahan utama untuk membangun kerja sama dalam perencanaan adalah sejauh 

mana OMS mampu memberikan pelayanan pencegahan dan dukungan kepada ODHA secara 

berkelanjutan? Seperti diketahui bahwa sebagian besar OMS dalam melaksanakan kegiatan 

pelayanannya didukung oleh MPI dari sisi perencanaan dan pendanaannya. Kerja sama 

hanya bisa dilakukan selama OMS memperoleh dukungan teknis dan dana dari MPI. Hal 

yang sama juga berlaku bagi Puskesmas dimana pelayanan HIV dan AIDS selama ini di 

dukung oleh dana MPI melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kabupaten. Kerja sama yang sekarang ini berlangsung pada dasarnya adalah kerja sama 

dalam pelaksanaan proyek karena ada tuntutan target deliverables pada masing-masing 

pihak sesuai dengan persyaratan yang disepakati dengan mitra pembangunan internasional 

sebagai penyandang dana. Apakah dengan ketergantungan pendanaan dari masing-masing 

pihak kepada MPI, kerja sama antar OMS dan Puskesmas dalam perencanaan kegiatan 

bersama di lapangan bisa dimungkinkan?  

Pilihan Kebijakan 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu disepakati dahulu bahwa pendekatan 

program secara vertikal akan sulit berpadu dengan kebijakan desentralisasi. Jika Puskesmas 

atau OMS hanya berisi berbagai program yang berasal dari program vertikal maka tidak ada 

ruang bagi daerah untuk mengembangkan berbagai keputusan strategis. Segala kebijakan 

dan strategi akan tetap berada di tingkat nasional. Integrasi yang bersifat teknis harus 

disertai dengan integrasi administratif yang pada dasarnya mencerminkan proses 

desentralisasi. Otonomi yang lebih besar harus diletakkan pada Dinkes kabupaten/kota 

sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan setempat karena penyediaan layanan 

kesehatan harus berkelanjutan di tingkat penyedia layanan terdepan.  

Jika dilihat pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat penyedia layanan 

terdepan, tampak bahwa integrasi teknis telah terjadi dimana OMS, puskesmas dan rumah 

sakit telah bekerja sama/berkoordinasi untuk mengoptimalkan layanan. Integrasi ini sangat 

memungkinkan karena mereka memiliki target sendiri-sendiri tetapi pada sisi yang lain klien 

yang mereka layani adalah sama. Integrasi seperti inilah yang selama ini sudah 
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dikembangkan dan kemudian dikonsepkan dengan istilah Layanan Komprehensif dan 

Terpadu. Konsep ini sudah diterapkan dan disepakati bersama menjadi platform untuk 

layanan pencegahan (LKB-PMTS) dan layanan perawatan (LKB-SUFA).  

Tetapi jika dilihat secara lebih mendalam maka belum ada integrasi secara administratif 

khususnya dalam bentuk perencanaan bersama (joint planning). Integrasi secara 

administratif merupakan pengaturan organisasional khususnya dari sisi manajemen, 

pembiayaan, perencanaan, atau sistem informasi yang tidak berhubungan langsung dengan 

pelayanan tetapi berfungsi untuk menghubungkan integrasi di tingkat pelayanan20,21. 

Gambaran yang muncul selama ini adalah bahwa pihak OMS dengan pihak Puskesmas 

selama ini tidak memiliki kewenangan administratif di dalam program penanggulangan HIV 

dan AIDS. Perencanaan OMS dikembangkan dari permintaan donor atas target yang telah 

ditentukan berdasarkan kesepakatan di tingkat pusat, sementara Puskesmas yang 

memberikan pelayanan HIV dan AIDS adalah Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinkes yang 

lebih berperan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan sebagai Principal 

Resipient (PR) dari GF. Dengan demikian perencanaan kegiatan Puskesmas ditentukan oleh 

Dinkes kabupaten/kota sebagai Sub-sub Resipient (SSR) dari Kementerian Kesehatan.  

Jika kerja sama dalam bentuk perencanaan dilakukan di tingkat lapangan, maka OMS dan 

Puskesmas perlu memiliki kewenangan administratif untuk menentukan dan memobilisasi 

sumber daya yang dimilikinya. Hubungan ini akan menjadi semakin rumit jika kerja sama 

tersebut melibatkan rumah sakit daerah sebagai layanan rujukan di tingkat kabupaten/kota 

mengingat rumah sakit daerah merupakan lembaga yang otonom di bawah kepala daerah 

seperti dinas kesehatan. Lepas dari kerumitan tersebut perlu disadari dan diyakini bahwa 

integrasi pada layanan HIV dan AIDS terdepan secara prinsip merupakan sebuah keharusan 

agar pelayanan kepada klien atau pasien semakin efektif dan efisien dan memang 

seharusnya menjadi model bagi penyediaan layanan secara umum22. Konsekuensi atas 

prinsip integrasi ini menuntut adanya kepemimpinan dan dukungan dari dinas kesehatan 

kabupaten/kota dan rumah sakit daerah, kementerian kesehatan dan kementerian luar 

                                                      
20

 Velentijn P.P., S. S. M., Bruijnzeels M.A., (2013) Understanding Integrated Care:a Comprehensive Conceptual 
Framework Based in the Integrative Functions of Primary Care. International Journal of Integrated Care, 12 
21 Unger, Jean-Pierre , Pierre De Paepe and Andrew Green, (2003) A code of best practice for disease control 

programmes to avoid damaging health care services in developing countriesy, Int J Health Plann Mgmt; 18: 
S27–S39. 
22

 ibid 
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negeri serta MPI menjadi sangat penting perannya dalam mewujudkan perencanaan 

bersama para penyedia layanan HIV dan AIDS terdepan.  

Strategi Implementasi 

Upaya untuk membuat perencanaan yang terintegrasi pada layanan di tingkat lapangan ini 

tidak hanya bisa dipandang sebagai sebuah integrasi yang bersifat teknis semata-mata 

tetapi juga akan mencakup pengembangan kapasitas untuk merencanakan dan mengelola 

program, advokasi dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan 

di tingkat layanan. Untuk itu strategi yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan mandat dalam Perpres No. 75 Tahun 2006, KPAN perlu memfasilitasi 

kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Keuangan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang memungkinkan 

kerja sama perencanaan program di tingkat lapangan dengan melibatkan organisasi 

masyarakat sipil dan kerangka regulasi pengembangan skema pendanaan APBN, APBD 

Provinsi dan APBD Kabupaten Kota bagi organisasi masyarakat sipil di sektor kesehatan. 

Kerangka regulasi lain yang perlu dikembangkan secara lebih jelas adalah pengaturan 

hubungan antara kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan 

kabupaten/kota di dalam proses kerja sama tersebut. Hubungan dan pembagian kerja 

dalam penanggulangan HIV dan AIDS sebenarnya sudah diidentifikasi oleh SRAN 2015-
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2019 (lihat gambar). Meskipun demikian, dokumen yang dikeluarkan oleh KPAN ini 

tentunya perlu memperoleh dukungan formal dari kemendagri dan kemenkes melalui 

regulasi yang lebih tinggi tingkatnya.  

2. Pendanaan APBN Kementerian Kesehatan untuk mendukung secara langsung kegiatan 

puskesmas melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) perlu mengatur secara 

operasional tentang kerja sama antara puskesmas dan OMS untuk melakukan upaya 

promotif dan preventif dalam penanggulangan AIDS yang merupakan program prioritas 

yang bisa didanai oleh BOK. 

3. Di tingkat kabupaten kota, diperlukan pengembangan sebuah regulasi kabupaten/kota 

yang mengatur kerangka kerja kontrak pelayanan (service contract) yang 

memungkinkan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif untuk dikerjakan oleh 

OMS sebagai ‘kontraktor’ pelayanan tersebut23. Pengembangan sistem kontrak tersebut 

akan memungkinkan OMS untuk terus bekerja di wilayah program selama mampu 

menunjukkan kinerja yang dituntut di dalam kontrak yang disepakati.  

4. Dikembangkannya regulasi di tingkat kabupaten/kota yang mencakup kerangka 

perencanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kecamatan/distrik yang 

mampu menyelaraskan sistem informasi, keuangan dan tata laksana program. 

5. Melakukan upaya pengembangan kapasitas bagi staf puskesmas, rumah sakit dan 

organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan perencanaan bersama (joint 

planning), pengelolaan program yang terintegrasi, dan monitoring/evaluasi program 

tersebut. 

6. Di tingkat lapangan, para penyedia di tingkat layanan perlu mengoptimalkan koordinasi 

sebagai konsekuensi atas perencanaan bersama. Informasi tentang hambatan dalam 

penyediaan layanan dan capaian masing-masing penyedia layanan menjadi hal penting 

untuk dibicarakan. Dalam konteks distrik/kecamatan, puskesmas sebagai simpul dari 

berbagai layanan-layanan HIV dan AIDS di wilayah tersebut bisa memanfaatkan mini 

lokakarya triwulanan sebagai forum koordinasi dengan pihak eksternal. 

                                                      
23

 Gambaran tentang bentuk dan proses service contract bisa dilihat Loevinsohn, B, 2008, Performance-Based 
Contracting for Health Services in Developing Countries: A Toolkit, World Bank  dan Lagarde M, Palmer N. 
2008, The impact of contracting out on health outcomes and use of health services in low and middleincome 
countries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD008133. DOI: 
10.1002/14651858.CD008133 
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Mengoptimalkan Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

untuk Penanggulangan HIV dan AIDS 

Pesan Pokok 

Keberlanjutan upaya penanggulangan HIV dan AIDS tergantung pada besaran pendanaan 
yang memadai untuk mendukung dan memperkuat upaya penanggulangan melalui 
mekanisme perencanaan dan penganggaran rutin daerah. Dari pengamatan atas 
pelaksanaan anggaran didaerah yang kerap terlihat adalah terbatasnya kapasitas 
pemerintah daerah untuk menyerap alokasi anggaran daerah. Sehingga untuk 
mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk daerah perlu dibarengi dengan 
peningkatan kapasitas daerah untuk melakukan perencanaan anggaran program terutama 
untuk penanggulangan HIV dan AIDS yang terintegrasi dengan perencanaan daerah. Upaya 
integrasi perencanaan dan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS ke pemerintah 
daerah sebagai bagian dari pembagian kewenangan pemerintah daerah sangat berpotensi 
untuk menjadi salah satu solusi kunci dengan menurunnya dukungan dana luar negeri bagi 
upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. 

Masalah 

Selama ini, sumber utama pendanaan untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia 

adalah dari dukungan yang diberikan oleh mitra pembangunan internasional (MPI), baik 

yang bersifat multilateral seperti Global Fund (GF) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

maupun lembaga-lembaga bilateral seperti Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 

Australia dan United States Agency for International Development (USAID) (Nadjib, 2013). 

GF merupakan kontributor yang cukup dominan dalam pendanaan program 

penanggulangan HIV dan AIDS, yaitu dengan proporsi pendanaan 63,85% (2011) dan 49,53% 

(2012) dari total pendanaan yang bersumber dari lembaga multilateral maupun bilateral. 

Sementara pendanaan yang bersumber dari publik didominasi oleh pemerintah pusat, 

dengan kecenderungan yang meningkat setiap tahun yang pada 2012 mencapai 46% dari 

total pendanaan HIV dan AIDS di Indonesia (lihat gambar 1). 

 

 

 



 

46 
Pusat Kebijakan dan Mananjemen Kesehatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 

 

Kertas Kebijakan: 05 

 Gambar 1: Perbandingan Kontribusi GF dengan Kontribusi Pemerintah Pusat dan Daerah, tahun 2009-2012 

 

Sumber: NASA, 2013 

 

Dengan akan berkurangnya dan bahkan berakhirnya dukungan pendanaan dari GF dan MPI 

lainnya, sejak beberapa tahun terakhir telah dibuat perkiraan kebutuhan dan perkiraan 

sumber pendanaan penanggulangan HIV dan AIDS oleh berbagai pihak, baik di tingkat 

regional maupun nasional (lihat Kementerian Kesehatan, 2012; KPAN 2010 dan 2015; dan 

UNAIDS 2008). Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai dokumen ini adalah: guna 

memenuhi seluruh kebutuhan biaya program penanggulangan HIV dan AIDS, diperlukan 

komitmen yang lebih besar lagi dari pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan 

alokasi anggarannya untuk program ini. 

Namun demikian, estimasi kebutuhan sumber daya ini ternyata belum memperlihatkan 

dampak positif terhadap respon perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. 

Beberapa daerah memang sudah menunjukkan komitmen awal terhadap penanggulangan 

HIV dan AIDS, yang bisa dilihat dari adanya anggaran daerah untuk penanggulangan HIV dan 

AIDS serta meningkatnya jumlah anggaran dari tahun ke tahun. Secara umum, Gambar 1 

diatas menunjukkan bahwa kontribusi dana daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS di 

Indonesia hanya sekitar 20% pada 2009 dan 2010, dan bahkan kembali menurun pada 2011 

(13%) dan 2014 (14%). Padahal, untuk mencukupi semua kebutuhan pendanaan, KPAN 

mengasumsikan adanya pertumbuhan 20% pertahun dari anggaran daerah (SRAN 2015-

2019).  

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

2009 2010 2011 2012

Kontribusi GF Dana dari pemerintah pusat Dana dari pemerintah daerah



 
 

47 
Pusat Kebijakan dan Mananjemen Kesehatan 
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 

Kertas Kebijakan: 05 

Pertanyaannya, mengapa selama ini permasalahan terkait HIV dan AIDS belum menjadi 

prioritas daerah jika dilihat dari segi anggaran? Apakah memungkinkan untuk meningkatkan 

anggaran daerah secara signifikan guna menutup kebutuhan dana untuk penanggulangan 

HIV dan AIDS? Hambatan apa yang perlu ditanggulangi agar daerah bisa lebih mampu untuk 

meningkatkan anggaran sesuai kapasitas fiskalnya?  

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu melihat kapasitas daerah 

dalam melakukan perencanaan anggaran penanggulangan HIV dan AIDS. Pertama, dalam 

konteks desentralisasi, pemerintah daerahlah yang seharusnya memiliki otoritas 

administratif untuk melakukan perencanaan dan penganggaran penanggulangan HIV dan 

AIDS untuk dana-dana daerah. Akan tetapi, karena data tentang situasi penanggulangan HIV 

dan AIDS berada di pusat maka perencanaan dan anggaran dilakukan di tingkat pusat maka 

pemerintah daerah cenderung sebagai pelaksana24.. Akibatnya kebutuhan dan biaya 

penyediaan layanan di tingkat daerah kadang-kadang terabaikan. Bahkan sesudah era 

desentralisasi tahun 1999, 90% dari anggaran yang ada di tingkat daerah masih berasal dari 

anggaran pusat25 (World Bank, 2008). Kondisi ini membuat kapasitas daerah dalam 

perencanaan anggaran tidak berkembang dan timbul persepsi bahwa penanggulangan HIV 

dan AIDS bukan merupakan prioritas dan/atau tugas pemerintah daerah sebab sudah 

ditangani oleh pemerintah pusat ataupun donor. 

Kedua, sifat vertikal dari penanggulangan HIV dan AIDS juga terlihat pada kepemilikan data 

yang diperlukan untuk merespon HIV dan AIDS pada kabupaten/kota terkait. Data program 

yang dihasilkan di tingkat daerah dikumpulkan dan dikelola di tingkat pusat. Sementara 

banyak daerah yang belum memiliki data-data yang dibutuhkan untuk menilai situasi 

epidemi di daerahnya. Apabila tersedia, data-data tersebut tidak sinkron sehingga sulit 

untuk diolah dan dimanfaatkan. Pemain-pemain di tingkat pusat seperti KPAN, Kemenkes 

dan berbagai MPI telah menghasilkan beragam survey populasi di tingkat nasional maupun 

daerah. Tetapi, daerah tidak memiliki hasil-hasil survey tersebut sehingga menghambat 

kemampuan mereka untuk mengembangkan respon daerah yang sesuai. Akibatnya, 

                                                      
24

 Budiharsana & Heywood, 2014 
25

 Anggaran pusat ini diberikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, sumber 
daya alam dan pembagian pendapatan, serta Dana Alokasi Khusus. Papua dan Aceh juga mendapatkan Dana 
Otonomi Khusus. Selain dana-dana dari pusat ini, daerah juga memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang 
mungkin dapat menjadi sumber dana penganggulangan HIV dan AIDS. 
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anggaran daerah seringkali ditentukan berdasarkan pengalokasian tahun sebelumnya, tidak 

berbasis kebutuhan daerah.  

Ketiga, daerah juga tidak memiliki perkiraan tentang  total dana yang dibutuhkan untuk 

mencukupi penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya. Sebagai konsekuensinya, daerah 

tidak mampu melakukan koordinasi untuk mengumpulkan serta mengelola berbagai dana 

untuk penanggulangan HIV dan AIDS di luar anggaran daerah. Contohnya, tidak ada 

informasi dari lembaga donor dan pencatatannya pada pemerintah daerah mengenai dana 

yang dialokasikan oleh lembaga donor dan dilaksanakan pada daerah terkait. Pendanaan 

dari lembaga donor langsung diberikan kepada pelaksana program tanpa adanya koordinasi 

dari pemerintah daerah. Selain itu, ketidaktahuan tentang jumlah pendanaan yang 

dibutuhkan membuat penggalangan dana dari sumber-sumber lainnya seperti dana 

Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta belum di optimalkan untuk 

penganggulangan HIV dan AIDS didaerah operasi masing-masing perusahaan. 

Terakhir, dalam bidang anggaran, nomenklatur yang digunakan dalam penganggaran  

program HIV dan AIDS tidak sesuai dengan nomenklatur pada dokumen penganggaran 

pemerintah. Akibatnya, penganggaran kegiatan/program penanggulangan AIDS sulit untuk 

dimasukkan ke dalam dokumen penganggaran pemerintah yang ada di daerah. Misalnya 

pengaturan kebutuhan sumber daya kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 

32/1996 tentang tenaga kesehatan yang berbeda dengan nomenklatur kebutuhan tenaga 

AIDS.  Perbedaan jenis nomenklatur tenaga kesehatan umum dengan kebutuhan tenaga 

AIDS terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Perbandingan nomenklatur Tenaga Kesehatan dan Tenaga AIDS 

Nomenklatur Tenaga kesehatan  
(UU No. 36 Tahun 2014) 

Nomenklatur Kebutuhan Tenaga AIDS  
(SRAN 2010 – 2014) 

a. Tenaga Medis  meliputi dokter, dokter gigi, 
dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. 

b. Tenaga psikologi klinis 
c. Tenaga Keperawatan   
d. Tenaga  kebidanan, 
e. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, 

analis farmasi dan asisten apoteker.  
f. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi 

epidemiolog kesehatan, tenaga promosi 
kesehatan dan ilmu prilaku, pembibingan 
kesehatan kerja, tenaga administrasi dan 
kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan 
kependudukan, serta tenaga kesehatan 
reproduksi dan keluarga.  

g. Tenaga kesehatan lingkungan meliputi 
tenaga sanitasi lingkungan, entomolog 
kesehatan dan mikrobiolog kesehatan.  

h. Tenaga gizi 
i. Tenaga  keterapian fisik meliputi fisioterapis, 

okupasiterapis , terapis wicara dan 
akupuntur 

j. Tenaga keteknisian medis meliputi perekam 
medis dan informasi kesehatan, teknik 
kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, 
refraksionis optisien , teknisi gigi, penata 
anestisi, terapis gigi dan mulut, dan 
audiologis 

k. Teknik biomedika meliputi radiographer, 
elektromedis, ahli teknologi laboratorium 
medik, fisikawan medic, radio trafis, ortotik 
prostetik. 

l. Tenaga kesehatan tradisional meliputi 
tenaga kesehatan tradisional ramuan dan 
tenaga tradisonal keterampilan.  

m. Tenaga kesehatan lain. 

A. Tenaga Lapangan 
Peer educator 
Petugas penjangkau 
Supervisor program lapangan 
Manajer program tingkat lapangan 

B. Tingkat Layanan 
Petugas konselor untuk berbagai layanan (CST, 
VCT, IMS, PMTCT, LASS, PTRM) 
Dokter spesialis (layanan CST) 
Dokter umum untuk berbagai layanan (CST, VCT, 
IMS, PMTCT, LASS, PTRM) 
Petugas laboratorium untuk berbagai layanan 
(CST, VCT, IMS, PMTCT) 
Perawat untuk berbagai layanan (CST, VCT, IMS, 
PMTCT, LASS, PTRM) 
Petugas administrasi untuk pencatatan dan 
pelaporan dari berbagai layanan (CST, VCT, IMS, 
PMTCT, LASS, PTRM) 
Ahli gizi  
Bidan 
Manajer kasus 

C. Manajemen di tingkat Kabupaten 
Pengelola program 
Monitoring dan evaluasi, serta surveilans 
Finance dan administrasi 
Sekertaris atau manajer 

Demikian pula penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dikembangkan 

berdasarkan tupoksi dari setiap Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD), sehingga mata 

anggaran HIV dan AIDS hanya bisa dimasukkan ke dalam anggaran dinas kesehatan meski 

permasalahan HIV dan AIDS adalah masalah lintas sektor. Mata anggaran yang tidak tidak 

berada dalam tupoksi di masing-masing dinas akan diakomodasi ke dalam mekanisme 

bantuan sosial yang bersifat tidak berkelanjutan. Anggaran KPAD selama ini selain 

bergantung dari pendanaan bantuan mitra pembangunan internasional melalui KPAN juga 

didukung melalui mekanisme bantuan sosial di Biro Kesra. 
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Pilihan Kebijakan 

Perencanaan dan penganggaran kesehatan daerah dalam era desentralisasi perlu 

diintegrasikan kedalam sistem yang berlaku sesuai dengan dengan kompleksitas penyediaan 

layanan kesehatan (Atun et al., 2010).  Secara teknis integrasi dalam tingkat layanan 

kesehatan secara fungsional sudah terjadi di daerah26. Namun integrasi secara administratif 

yang berupa integrasi dalam hal pendanaan, perencanaan, manajemen layanan dan sistem 

informasi masih belum kelihatan. Secara administrasif perencanaan dan penanggaran pada 

tingkat layanan masih ditentukan secara vertikal baik oleh pemerintah pusat maupun 

lembaga MPI. Peluang untuk mengoptimalkan mekanisme perencanaan dan penganggaran 

penanggulangan HIV dan AIDS  ke pemerintah daerah sebenarnya dapat dilakukan melalui 

mekanisme perencanaan dan penganggaran seperti mekanisme penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berlaku.  

Kebijakan perencanaan dan pembiayaan untuk keberlanjutan upaya penanggulangan AIDS 

di masa transisi pembiayaan mandiri setelah 2017 sudah diamanatkan secara eksplisit dalam 

pembagian kewenangan dalam pembiayaan kesehatan mengikuti kebijakan desentralisasi 

(UU No. 23 Tahun 2014) serta kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah 

(Pemendagri No. 20 Tahun 2007). Kebijakan-kebijakan ini memberikan amanat  

perencanaan dan penganggaran untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang bersumber pada 

kombinasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN),  Anggaran Pembangunan 

dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.  

Pengintegrasian perencanaan dan pembiayaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS 

ditentukan oleh prioritas pembangunan daerah untuk sektor kesehatan. Untuk bisa 

melakukan perencanaan dan penganggaran upaya penanggulangan HIV dan AIDS di daerah 

diperlukan kapasitas yang memadai untuk mengidentifikasi jenis dan proses kegiatan yang 

diperlukan oleh daerah tersebut, komponen pembiayaan dari masing-masing intervensi 

termasuk kebutuhan sumber daya manusianya. Selama lebih dari 20 tahun program 

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, Mitra Pembangunan Internasional (DFAT, 

USAID, DFID, GF, dll.) melalui program yang dilaksanakan oleh kontraktornya (ASA, IHPCP, 

                                                      
26

 PKMK FK UGM, Integrasi Program dan Kebijakan Penanggungan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan, 
2015 
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SUM I/II, HCPI, IPF, dll.) telah menyediakan berbagai model-model intervensi efektif baik 

secara teknis, penguatan sumber daya manusia maupun efektivitas dari sisi pembiayaan27. 

Oleh karena sumber pembelajaran tersebut terkonsentrasi di tingkat pusat maka, 

pemerintah pusat (Kemenkes) dan KPAN perlu memberikan prioritas penguatan kapasitas 

perencanaan dan penganggaran penanggulangan HIV dan AIDS berdasarkan bukti-bukti 

efektivitas intervensi yang tersedia untuk pemerintah daerah yang sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan HIV dan AIDS sejak sekarang.  

Strategi Implementasi 

Strategi dapat dilakukan agar integrasi perencanaan dan penganggaran sebagai upaya 

pencapaian keberlanjutan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai berikut:  

 Mengidentifikasi kembali berbagai intervensi dalam pencegahan dan perawatan HIV 

dan AIDS yang terbukti efektif dilakukan di Indonesia seperti telah diinisiasi oleh 

Mitra Pembangunan Internasional (MPI) dalam 20 tahun terakhir ini. Pemilihan 

intervensi yang efektif (termasuk cost-effective) berbasis bukti menjadi sangat 

strategis untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan respon sesuai 

dengan kemampuan dana yang tersedia (affordable) di daerah tersebut.   

 Sektor kesehatan perlu melaksanakan perkuatan kapasitas dalam bidang 

perencanaan dan pembiayaan untuk menanggulangani AIDS tidak hanya di tingkat 

nasional namun juga di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan 

kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 20 

Tahun 2007. Untuk itu diperlukan kesiapan dan kemampuan Dinas Kesehatan dan KPA 

daerah dalam mengembangkan strategi dan rencana aksi daerah yang mencerminkan 

perencanaan penanggulangan HIV dan AIDS pada tingkat nasional (SRAN). Contohnya, 

daerah perlu memiliki kapasitas dalam memperkirakan jumlah populasi kunci dan 

                                                      
27 Pembelajaran Program yang efektif bisa dilihat dalam dokumentasi yang dikembangkan 
oleh Mitra Pembangunan Internasional dan Badan PBB yang bekerja di Indonesia seperti 
DFAT – HCPI: http://www.grminternational.com/files/documents/sustaining_2.pdf ; 
http://www.grminternational.com/files/documents/increased_2.pdf: 
http://www.grminternational.com/files/documents/containing2.pdf;  USAID – SUM: 
Supporting the HIV Response: A Manual for Civil Society Organizations (FSW-IDU-MSM) 
2011, dll.  
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situasi epidemiologi agar dapat diketahui besaran masalah, serta kapasitas untuk 

menghitung pembiayaan penanggulangan AIDS daerah melalui analisa biaya dan 

manfaat (cost and benefit analysis). Dengan demikian upaya ini akan memampukan 

daerah untuk mengembangkan perencanaan penanggulangan HIV dan AIDS yang 

sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. 

 Sejalan dengan agenda SRAN 2015-2019, komitmen terhadap penanggulangan HIV 

dan AIDS dari para pemangku kepentingan di daerah seperti DPRD, Walikota dan 

Bappeda perlu ditingkatkan. Dengan demikian, perencanaan penanggulangan HIV dan 

AIDS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu diperhatikan sebagai prioritas 

masalah kesehatan di daerah dan bisa diintegrasikan dengan perencanaan 

pembangunan daerah melalui mekanisme yang bersifat inklusif dan partisipatif serta 

melibatkan instansi lintas sektor daerah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

komunitas terdampak HIV, populasi kunci dan ODHA, serta mitra pembangunan 

terkait lainnya. Penguatan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan 

permasalahan HIV dan AIDS menjadi penting karena di daerah masih banyak 

ditemukan berbagai tantangan sebagaimana tercermin pada temuan riset lapangan 

berikut:  

Ada kesan HIV tidak dianggap penting oleh walikota. Seperti dianggap bukan 

prioritas utama. Padahal yang paling besar pengaruhnya ya kepala daerah 

dan juga DPRD. Makanya KPAD dan SKPD-SKPD dan kita semua mestinya lebih 

gencar mengadvokasi walikota dan DPRD. Akan diprioritaskan atau tidak 

sebuah isu itu sangat tergantung sikap walikota dan DPRD. 

(DKT, staf KPA Kota Parepare, 3 Juni 2014). 

Sinkronisasi penanggulangan HIV dan AIDS dalam pembangunan daerah serta 

penguatan pemangku kepentingan lokal khususnya pemimpin daerah yang memiliki 

kekuasaan (power) untuk pengambilan kebijakan penting dapat memastikan bahwa 

HIV dan AIDS, ke depan akan mendapatkan perhatian dan komitmen dari pemerintah 

daerah.  

 Mendorong advokasi kepada pemerintah daerah untuk memastikan 

penanggulangan AIDS menjadi salah satu agenda tetap dalam proses musyawarah 

perencanaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kecamatan, 
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kabupaten/kota hingga tingkat provinsi seperti yang dimandatkan dalam Permendagri 

No. 20 Tahun 2007 pasal 13 ayat 5 tentang perlunya penganggaran secara 

berkelanjutan dalam APBDes untuk mendukung penanggulangan HIV dan AIDS melalui 

pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan mengalirnya alokasi anggaran 

secara langsung ke tingkat desa (seperti diamantkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa), KPAD perlu mendorong terjadinya proses perencanaan dan 

penganggaran untuk penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat desa dan menjamin 

kontribusi seluruh pemangku kepentingan terkait di tingkat desa. Integrasi 

perencanaan dan pembiayaan berupa alokasi pendanaan penanggulangan HIV dan 

AIDS di tingkat kabupaten/kota, baik melalui SKPD terkait maupun melalui mekanisme 

pembiayaan oleh pemerintah di tingkat desa, dan juga pengembangan kemitraan 

dengan sektor swasta melalui mekanisme CSR atau PPP (public private partnership), 

perlu dikembangkan secara lebih sistematis.  

 Memastikan efektivitas dalam perencanaan anggaran untuk berbagai program yang 

dibutuhkan dalam respon HIV dan AIDS di daerah. Saat ini dana daerah terpusat pada 

Program Pencegahan (PP), sementara proporsi untuk program Perawatan, Dukungan 

dan Pengobatan (PDP) sangat didominasi oleh kontribusi dari pusat. Gambar 2 

dibawah ini memperlihatkan alokasi dana daerah yang lebih besar untuk PP, termasuk 

didalamnya untuk Pencegahan, Manajemen dan Lingkungan yang berkisar pada 40% – 

70%. Sedangkan alokasi dana untuk PDP hanya berkisar pada kisaran 5% kebawah 

pada tahun 2011 dan 2012. Dengan pertimbangan bahwa pengalokasian dana pusat 

ke depan yang akan terpusat pada program PDP (khususnya dalam penyediaan ARV), 

maka daerah diharapkan tetap fokus pada pendanaan program-program pencegahan. 
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Gambar 2: Proporsi Pembelanjaan Daerah terhadap Belanja Dalam Negeri Program 

Penanggulangan HIV dan AIDS berdasarkan Jenis Intervensi tahun 2011 dan 2012 

Sumber: NASA 2013 

Akan tetapi, perlu dipastikan bahwa alokasi pendanaan daerah tersebut 

diperuntukkan bagi intervensi-intervensi yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga 

bisa benar-benar berkontribusi pada pencapaian hasil. Contohnya, program 

pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan 

pertemuan saja. Kegiatan-kegiatan yang terbukti efektif untuk berkontribusi pada 

pencegahan juga perlu direncanakan didalam RKPD dan RKA.  

 Kemenkes atau KPA perlu mengadvokasi Kementerian Keuangan untuk 

memasukkan kegiatan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam pedoman 

penyusunan APBD sebagai bagian dari pedoman perencanaan dan penyusunan 

anggaran. Langkah ini akan memungkinkan daerah untuk mengalokasikan pendanaan 

untuk kegiatan penanggulangan AIDS di daerah sebagai bagian dari RKPD dan RKA  

dari Dinas Kesehatan daerah. Saat ini, kebijakan yang mengatur tentang tenaga 

kesehatan (UU No. 36 Tahun 2014) belum menyebutkan adanya posisi-posisi yang 

dibutuhkan dalam layanan HIV dan AIDS. Dengan memastikan adanya aturan yang 

secara jelas menyebutkan kebutuhan tenaga yang relevan dengan kebutuhan layanan 

HIV dan AIDS maka potensi perencanaan dan penganggaran dalam APBD akan lebih 

terjamin.  
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Agenda Prioritas Penelitian untuk Mendukung Program 

Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia 

Pesan Pokok 

Kontribusi penelitian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dilakukan dengan 
menentukan agenda prioritas penelitian yang mengacu pada berbagai program yang sedang 
dilaksanakan agar bisa memandu pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan 
tersebut. Penelitian yang berorientasi pada peningkatan efektivitas program 
penanggulangan HIV dan AIDS akan lebih memastikan bahwa hasilnya bisa dimanfaatkan 
bagi pengembangan upaya-upaya untuk menghentikan penularan, mencegah kematian dan 
meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara tim 
peneliti, pembuat kebijakan, pengelola program HIV dan AIDS serta pemanfaat program 

Pengantar 

Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015-2019 

memberikan perhatian tentang pentingnya kontribusi penelitian untuk mengembangkan 

perencanaan, implementasi dan evaluasi penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia hingga 

saat ini28. Dalam dokumen ini juga dijelaskan secara garis besar kebutuhan-kebutuhan 

penelitian di masa yang akan datang untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi 

program. Berbagai kebutuhan tersebut mencakup penelitian biomedis/klinis, epidemiologi, 

sosial, budaya, perilaku dan penelitian operasional/implementasi. Untuk itu diperlukan 

upaya untuk menentukan agenda prioritas penelitian yang dibutuhkan oleh program 

penanggulangan HIV dan AIDS dalam lima tahun mendatang agar bisa memberikan bukti 

atau informasi tentang permasalahan, hambatan dan solusi atas pelaksanaan program yang 

diperlukan untuk memperkuat kebijakan.  

Prioritas agenda penelitian dalam program penanggulangan HIV dan AIDS perlu didasarkan 

pada pemahaman bahwa sebuah program memiliki tiga fungsi pokok29 yaitu: (1) fungsi 

asesmen dimana program harus mampu untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, solusi 

dan strategi pelaksanaannya; (2) fungsi pengembangan kebijakan dimana program perlu 

                                                      
28

 Kontribusi yang telah diberikan adalah dilakukannya penelitian operasional yang telah menyediakan bukti-
bukti (evidence) yang bisa digunakan untuk dapat meningkatkan efektivitas program, baik yang menyangkut 
intervensi struktural pencegahan, pengobatan maupun mitigasi dampak. Lihat pada sub bagian pada SRAN 
2010-2014 dan SRAN 2015-2019 
29

 Budi Utomo, Prioritisasi Penelitian HIV 2015-2019, Lokakarya Pengembangan Agenda Penelitian 2015-2019 
Jakarta, 24-25 Maret 2015 
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menentukan hal-hal yang penting untuk dilakukan dalam bentuk kegiatan/intervensi yang 

didasarkan pada bukti; (3) fungsi jaminan kualitas dimana sebuah program perlu 

menentukan regulasi, instruksi atau standar mutu di dalam melaksanakan berbagai kegiatan 

atau intervensinya. Tiga fungsi pokok program tersebut merupakan sebuah siklus di dalam 

sebuah program dan dalam ketiga fungsi merupakan wilayah-wilayah dimana agenda 

penelitian bisa dikembangkan. Oleh karena itu, agenda prioritas penelitian yang harus 

dilakukan perlu mengacu pada berbagai topik penelitian yang mampu memandu 

pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS; mampu mengidentifikasi 

permasalahan program; mampu memandu solusi atas pemasalahan program secara efektif 

dan memungkinkan untuk dilaksanakan; serta mampu membuktikan secara empirik 

berbagai solusi strategis. 

Konteks Penelitian 

Dalam memprioritaskan agenda penelitian, satu hal yang perlu dipahami bersama adalah 

berbagai konteks yang mempengaruhi bagaimana sebuah penelitian akan diterima, 

didukung, dimanfaatkan, dan diterjemahkan ke dalam kebijakan program penanggulangan 

HIV dan AIDS. Konteks penelitian yang perlu dilihat adalah situasi epidemi terkini, jenis 

program yang sedang dilaksanakan, penyelenggaraan program dan faktor eksternal. Konteks 

ini perlu untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan rencana penelitian khususnya di 

dalamnya menentukan pertanyaan penelitian sebagai sebuah langkah paling strategis yang 

akan menentukan bagaimana penelitian ini relevan, kredibel untuk dikomunikasikan kepada 

pemangku kepentingan program.  

Situasi epidemi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan epidemi konsentrasi yang 

semakin berkembang dengan variasi di masing-masing populasi kunci dan penularannya 

mulai meluas pada perempuan yang menjadi pasangan populasi kunci laki-laki berisiko 

tinggi serta pada anak-anak. Secara khusus, konteks epidemi di Tanah Papua merupakan 

awal epidemi yang meluas pada populasi umum. Model transmisi saat ini yang utama dalam 

melalui transmisi HIV melalui hubungan heteroseksual dan ada kecenderungan penurunan 

pada transmisi melalui penyuntikan NAPZA.  
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Dalam konteks tersebut, program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dikembangkan 

untuk tahun-tahun mendatang. Dalam SRAN 2015-2019 dinyatakan bahwa respon 

penanggulangan HIV dan AIDS akan diarahkan pada program-program  sebagai berikut: 

1. Pencegahan yang mencakup pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS), 

pengembangan program komprehensif GWL (Gay, Waria, dan LSL lainnya), 

pengurangan dampak buruk pada Penasun, warga binaan pemasyarakatan, orang 

muda, pekerja migran, Tanah Papua, pencegahan dari ODHA yang telah mengetahui 

statusnya, dan mengurangi infeksi HIV vertikal.  

2. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang mencakup meningkatkan aksesibilitas 

tes HIV, menanggulangi stigma dan diskriminasi, inisiasi dan retensi pengobatan, 

ketersediaan dan keterjangkauan obat terkait HIV, akselerasi dan implementasi SUFA, 

dan integrasi HIV ke dalam sistem layanan primer. 

3. Mitigasi Dampak yang mencakup pemanfaatan skema Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), perlindungan sosial bagi anak dan ODHA, pemenuhan atas hak anak, 

menghilangkan hambatan keuangan bagi ODHA dan populasi kunci, penyediaan 

kesempatan pendidikan, layanan kesehatan, dukungan gizi dan dukungan ekonomi 

untuk ODHA dan keluarganya, dan pemberdayaan ekonomi. 

Masing-masing program telah mengikuti sistem program standar yang mencakup input, 

process, output, outcome dan impact. Input dan proses merupakan pelaksanaan program 

yang mencerminkan masalah yang dihadapi dan bagaimana solusi atas permasalahan 

tersebut. Output merupakan keluaran dari pelaksanaan program yang meliputi cakupan, 

kualitas dan keberlangsungan layanan, Outcome merupakan perubahan perilaku yang 

dihasilkan karena adanya program, misalnya perilaku seks aman dan pencarian bantuan 

kesehatan. Sedangkan impact adalah hasil akhir dari program yang berupa perubahan 

prevalensi, tingkat kematian atau kualitas hidup.  

Dengan mengidentifikasi berbagai program yang sedang dilaksanakan dalam respon 

penanggulangan HIV dan AIDS beserta sistemnya seperti di atas, maka area-area penelitian 

yang akan dilakukan bisa diidentifikasi dan sekaligus ditentukan isu-isu prioritasnya, dan apa 

yang akan dikaji berdasarkan kesenjangan pengetahuan atau kebutuhan akan informasi 

yang penting bagi penyelenggaraan program penanggulangan HIV dan AIDS. Ketepatan 
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dalam mengidentifikasi kebutuhan penelitian akan menentukan bagaimana penelitian ini 

bisa dimanfaatkan oleh pengelola program. 

Hal penting dalam melaksanakan penyusunan rencana penelitian adalah 

mempertimbangkan bentuk penyelenggaraan program HIV dan AIDS. Bagaimana program  

penanggulangan HIV dan AIDS ini diselenggarakan bisa dilihat dari aktor-aktor yang 

melaksanakan program tersebut seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, MPI, OMS 

maupun organisasi berbasis komunitas. Masing-masing pihak tersebut saling berinteraksi 

dan pada akhirnya bisa menentukan bagaimana program penanggulangan HIV dan AIDS 

tersebut bisa dilaksanakan. Dengan kata lain, di dalam penyelenggaraan program 

penanggulangan HIV dan AIDS ini jenjang dan lingkup pelaksanaan program perlu 

disesuaikan dengan tempat dan lingkup para aktor yang bermain didalamnya, mulai dari 

tingkat nasional hingga tingkat lapangan termasuk kewenangan pada masing-masing 

tingkatan.  

Konteks lain yang perlu diperhatikan adalah faktor eksternal dimana penelitian ini akan 

dilaksanakan. Faktor eksternal ini meskipun secara tidak langsung berkaitan dengan proses 

dan teknis penelitian tetapi akan menentukan apakah sebuah penelitian bisa dilaksanakan 

dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan. Faktor eskternal yang penting 

dipertimbangkan adalah situasi politik terkait dengan program yang akan diteliti. Apakah 

sebuah penelitian dibutuhkan atau tidak tergantung dari kepentingan aktor yang ada di 

dalam penanggulangan HIV dan AIDS tersebut. Demikian juga ada atau tidaknya kontestasi 

tentang isu yang akan diteliti juga akan menentukan kebutuhan penelitian yang diajukan. 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa jauh para peneliti memiliki 

legitimasi, jaringan atau akses kepada pembuat kebijakan sehingga memungkinkan hasil 

penelitiannya bisa memberikan informasi terhadap kebijakan pemerintah yang akan 

dikembangkan. Faktor eksternal lain adalah ketersediaan pendanaan untuk melaksanakan 

penelitian. Ketersediaan dana untuk penelitian ini akan sangat tergantung pada kepentingan 

atau situasi politik para donor (termasuk pemerintah) terhadap penelitian. 
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Prioritas Penelitian 

Berdasarkan identifikasi tentang jenis program, penyelenggaraan program, sistem program 

dan faktor eksternal seperti dipaparkan di atas, maka agenda penelitian untuk mendukung 

penanggulangan HIV dan AIDS bisa dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu: (1) 

epidemiologi; (2) pencegahan; (3) perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP); (4) mitigasi 

dampak; dan (5) penyelenggaraan program. Di bawah ini adalah garis besar agenda 

penelitian yang bisa diidentifikasi dari SRAN 2015-2019. 

1. Epidemiologi 

Penelitian epidemiologi yang berupa surveilans biologis maupun perilaku sudah sejak 

tahun 1996 dikembangkan di Indonesia sehingga profil epidemi di Indonesia bisa 

digambarkan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, penelitian epidemiologi 

hampir semuanya dilakukan oleh lembaga di tingkat nasional sehingga gambaran di 

tingkat daerah menjadi sangat terbatas. Karenanya, penting untuk dilakukan 

penelitian epidemiologi di tingkat daerah karena akan memberikan informasi yang 

sangat strategis bagi daerah yang bersangkutan untuk mengembangkan perencanaan 

dan anggaran program penanggulangan HIV dan AIDS di daerahnya. Sejalan dengan itu 

beberapa agenda penelitian yang bisa dipertimbangkan adalah: 

a. Mengidentifikasi insiden HIV untuk melakukan monitoring perubahan-perubahan 

terkini pada populasi kunci. Penelitian seperti ini perlu dilakukan untuk 

mendukung perluasan perawatan dan pengobatan ARV yang semakin meluas di 

Indonesia sehingga bisa dikembangkan berbagai kebijakan baik dalam 

pencegahan maupun perawatan dan pengobatan di masa depan. 

b. Menilai efektivitas sistem monitoring epidemi HIV dan IMS yang dilakukan di 

tingkat daerah. 

c. Penggunaan metode-metode penelitian epidemiologi yang lebih kuat untuk 

melakukan penelitian yang berfokus pada perubahan perilaku seperti disain 

cohort atau experimental agar memungkinkan ditegakkannya hubungan sebab 

akibat, 

2. Pencegahan 

Upaya pencegahan penularan HIV telah dilakukan secara meluas dengan 

menggunakan berbagai pendekatan yang diinformasikan oleh variasi model-model 
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pencegahan yang ada. Upaya pencegahan juga telah mencakup berbagai kelompok 

populasi kunci. Perubahan perilaku dan prevalensi pada berbagai kelompok populasi 

kunci tersebut masih bervariasi. Sejumlah penelitian telah dilakukan dengan metode 

penelitian yang bervariasi untuk melihat faktor-faktor yang berasosiasi dengan 

perubahan perilaku dan penularan HIV pada populasi terpilih30. Mempertimbangkan 

perkembangan program pencegahan yang dilakukan saat ini, beberapa area penelitian 

yang masih perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian untuk mengidentifikasi mekanisme yang paling efektif untuk 

mendukung perubahan perilaku pada populasi terpilih (penasun, WPS, LSL, 

Waria, orang muda, migran dan populasi umum). 

b. Menilai efikasi pendekatan pencegahan penularan melalui transmisi seksual 

(PMTS) untuk WPS, Waria dan LSL agar mampu untuk diintegrasikan dengan 

program kesehatan primer yang tersedia di tingkat kabupaten/kota. 

c. Melakukan serangkaian penelitian operasional untuk memperkuat intervensi 

yang saat ini dilakukan dengan menggunakan landasan LKB baik untuk PMTS 

maupun pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik. 

d. Menguji seberapa jauh faktor-faktor struktural (interpersonal, lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik daerah) mampu mengurangi tingkat penularan HIV di suatu 

daerah. 

e. Melakukan analisis jaringan sosial populasi terpilih (penasun, WPS, LSL, Waria, 

orang muda, migran dan populasi umum) dan implikasinya terhadap penularan 

HIV dalam populasi tersebut dan bagaimana struktur tersebut bisa memberikan 

informasi terhadap upaya pencegahan pada kelompok tersebut. 

f. Melihat cost-effectiveness (efektivitas biaya) dari upaya pencegahan HIV pada 

populasi terpilih (penasun, WPS, LSL, Waria, orang muda, migran dan populasi 

umum) 

g. Peran media dalam pencegahan HIV dan AIDS termasuk evaluasi kampanye 

media yang berfokus pada pendidikan HIV dan AIDS 

 

                                                      
30

 Hepa Susami, Suriadi Gunawan dan Shubash Hira (2009). Indonesia HIV/AIDS Research Inventory 1995-2009. 
KPAN /WHO, Jakarta 
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3. Perawatan dan Pengobatan 

Sejak tahun 2013 pemerintah telah memperluas ketersediaan layanan ARV di berbagai 

wilayah di Indonesia. Demikian pula dalam satu terakhir ini inisiasi dini pengobatan 

ARV bagi populasi kunci (SUFA) telah dimulai dan diperluas cakupannya ke 75 

kabupaten/kota di Indonesia. Meskipun demikian, cascade perawatan HIV di 

Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang tinggi antara  estimasi ODHA, ODHA 

yang masuk perawatan, memperoleh pengobatan ARV dan ketaatan dalam 

pengobatan dan perawatan HIV. Untuk itu bidang penelitian yang perlu diprioritaskan 

antara lain: 

a. Mengidentifikasi berbagai hambatan dan faktor yang memungkinkan linkage to 

care lebih cepat bagi klien yang telah memperoleh hasil tes HIV positif. 

b. Melaksanakan penelitian untuk melihat efikasi dan cost-effectiveness dari inisiasi 

dini pengobatan ARV (SUFA) sehingga bisa diidentifikasi efektivitas, efisiensi, 

penerimaan dan hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan 

pendekatan ini. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh Kementerian 

Kesehatan dan KPAN  untuk memutuskan perluasan SUFA di kabupaten/kota 

yang lain di masa depan. 

c. Menilai model-model penyediaan layanan perawatan dan pengobatan HIV yang 

memungkinkan untuk mengoptimalkan ketaatan pengobatan, mengurangi lost to 

follow up dan meningkatkan hasil (outcome) perawatan. 

d. Mengidentifikasi model efikasi dan efektivitas biaya terkait penyediaan 

pengobatan ARV bagi anak-anak untuk meningkatkan ketaatan pengobatannya. 

4. Mitigasi Dampak 

Upaya mitigasi dampak dalam penanggulangan HIV dan AIDS hingga saat ini masih 

sangat terbatas. Fokus mitigasi dampak masih pada pemberian makanan tambahan, 

income generation atau inisiatif untuk pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). Upaya untuk meminimalkan stigma dan diskriminasi masih terbatas pada 

kampanye-kampanye publik yang sporadik. Keterbatasan ini memberikan ruang yang 

luas bagi penelitian-penelitian HIV dan AIDS untuk dieksplorasi di masa depan. 

Beberapa permasalahan yang perlu diprioritaskan dalam bidang ini adalah: 

a. Disclosure pada anak dan kualitas hidup anak dengan HIV dan AIDS 
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b. Dampak ekonomi bagi individu atau rumah tangga sebagai akibat dari perawatan 

dan pengobatan HIV dan AIDS  

c. Aksesibilitas dan pemanfaatan JKN dan jaminan sosial lain (conditional cash 

transfer, bantuan ekonomi, dan jaminan anak) bagi ODHA 

d. Memahami stigma dan diskriminasi pada individu terkait (self-stigma), 

masyarakat dan sektor publik (HIV di tempat kerja, sekolah, kelompok agama) 

dan isu-isu kesehatan mental pada ODHA dan keluarganya. 

e. Kemiskinan dan kaitannya dengan HIV (gizi, kesempatan kerja, kerja seks, dan 

kriminalitas) 

5. Penyelenggaraan Program 

Faktor kapasitas organisasi dan faktor kontekstual selama ini diketahui memberikan 

pengaruh terhadap tingkat adopsi dan efektivitas program penanggulangan HIV dan 

AIDS. Bidang penyelenggaraan program selama ini masih memperoleh perhatian yang 

tidak begitu banyak dari peneliti di Indonesia. Untuk itu bidang ini perlu dikaji lebih 

banyak dan meluas baik dari sisi jenis masalah maupun tingkat penyelenggaraannya 

(kota/kabupaten, provinsi, dan nasional). Beberapa kegiatan yang perlu diprioritaskan 

adalah: 

a. Analisis komitmen politik dari pimpinan daerah dan efektivitas penanggulangan 

AIDS di tingkat daerah. 

b. Analisis dampak pelaksanaan program HIV dan AIDS terhadap program 

kesehatan yang lain (dari sisi sumber daya manusia, pendanaan, infra struktur 

layanan, sistem informasi, penyediaan logistik dan manajemen atau tata kelola 

organisasional) 

c. Analisis tingkat integrasi sektor dalam penanggulangan HIV dan AIDS baik dari sisi 

teknis dan administratif. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena 

permasalahan HIV dan AIDS merupakan permasalahan lintas sektor (tercermin 

dalam KPA) sehingga perlu dilihat seberapa jauh kontribusi masing-masing sektor 

ini dalam penanggulangan HIV dan AIDS baik pada tingkat nasional dan sub-

nasional. 
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d. Eksplorasi model-model kemitraan antara pemerintah dan non-pemerintah 

(swasta dan organisasi masyarakat sipil) dalam pembiayaan dan 

penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS 

e. Analisis efektivitas dari model-model pengembangan kapasitas organisasional 

dan individu bagi penyelenggara penanggulangan HIV dan AIDS 

f. Analisis pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah untuk 

mendukung perencanaan dan penganggaran penanggulangan HIV dan AIDS di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

g. Efikasi atas strategi penguatan peran organisasi masyarakat sipil dalam respon 

penanggulangan HIV dan AIDS 

Dukungan Penelitian 

Investasi dalam bentuk dukungan pendanaan untuk penelitian sangat diperlukan. Selama ini 

alokasi pendanaan untuk penelitian masih sangat kecil dibandingkan proporsi yang 

disalurkan untuk program, padahal informasi tentang program-program yang efektif (bisa 

mencapai tujuan, di konteks seperti apa?, dan mengapa?) sangat penting untuk memastikan 

bahwa sumber daya disalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran. Contohnya, National 

AIDS Spending Assesment (NASA) menemukan bahwa penelitian adalah salah satu kategori 

pengeluaran untuk program AIDS. Tetapi proporsinya sangat kecil, yaitu hanya 1,15% dari 

keseluruhan pengeluaran untuk AIDS secara nasional tahun 2011 dan 1,54% pada 2012 

(Nadjib, 2013). Bahkan jika dilihat dari sumber pendanaannya, maka berbagai penelitian ini 

hampir semuanya didanai oleh dana hibah luar negeri. Menjadi tantangan ke depan adalah 

bagaimana meningkatkan dana penelitian ini, dimana secara umum dana untuk 

penanggulangan HIV dan AIDS diperkirakan juga akan kekurangan setelah tahun 2017. 

Kapasitas peneliti dalam melakukan penelitian baik dari sisi metodologi dan substansi perlu 

ditingkatkan. Demikian pula, bagaimana kapasitas pengelola program dalam memahami 

hasil riset bisa digunakan untuk pengembangan dan perbaikan program dalam rangka 

meningkatkan cakupan, kualitas dan efektivitas program HIV dan AIDS juga sangat 

diperlukan. Ini termasuk pemahaman tentang alat-alat penelitian yang memang bertujuan 

untuk mengidentifikasi masalah program dan menemukan solusinya seperti riset 

operasional (KPAN, 2015; Maholtra & Zodpey, 2011; Fishers & Foreit, 2002). 
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Oleh karena penelitian yang dilakukan adalah merupakan bagian dari program 

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, maka hasilnya perlu didiseminasi dan 

diadvokasikan kepada para pengelola program. Seperti yang ditemukan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM), bahwa cukup banyak penelitian yang telah 

dilakukan oleh KPA, Kementerian Kesehatan atau lembaga donor yang terkait aspek-aspek 

penanggulangan HIV dan AIDS yang tidak diketahui oleh pengelola program maupun publik. 

Sementara dari sisi institusi penelitian maupun perguruan tinggi, banyak hasil penelitian 

yang mungkin berkontribusi pada peningkatan efektivitas program tetapi tidak dipublikasi 

atau didiseminasikan karena hanya terbatas sebagai laporan kepada pemberi dana. Dengan 

demikian, orientasi penelitian pada peningkatan efektivitas program penanggulangan HIV 

dan AIDS perlu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Hal ini 

membutuhkan kerjasama yang sinergis antara tim peneliti, pembuat kebijakan, pengelola 

program HIV dan AIDS serta sektor kesehatan terkait lainnya. 
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