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Daftar Singkatan  

ART   antiretroviral therapy (terapi antiretroviral) 

CSO   civil society organization (organisasi masyarakat madani) 

FSW   female sex worker (wanita pekerja seks – WPS) 

HIV   human immunodeficiency virus 

HP+   Health Policy Plus 

MSM men who have sex with men (lelaki yang berhubungan seks dengan 

lelaki - LSL) 

PEPFAR  U.S. President’s Emergency Fund for AIDS Relief  

PLHIV   people living with HIV (orang yang hidup dengan HIV – ODHA) 

PWID   people who inject drugs (pengguna napza suntik – Penasun) 

USAID   U.S. Agency for International Development 
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Pendahuluan 

Cakupan pengobatan HIV di Indonesia masih relatif rendah – di tahun 2018 cakupan 

diperkirakan hanya menjangkau 15% dari ODHA – sementara angka insidensi HIV masih 

tetap tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia berencana memperluas layanan 

HIV secara cepat, dan organisasi masyarakat madani (CSO) memegang peran yang sangat 

penting dalam upaya pencegahan infeksi HIV baru dengan membantu mengidentifikasi 

orang yang hidup dengan HIV (ODHA) baru, menghubungkan mereka ke layanan 

pengobatan dan membantu mempertahankan para ODHA dalam pengobatan.  Kegiatan CSO 

beragam, mulai dari penjangkauan populasi kunci hingga pendampingan ODHA ke fasilitas 

kesehatan untuk layanan tes dan pengobatan. Akan tetapi, mayoritas dari kegiatan CSO di 

bidang layanan HIV didanai oleh lembaga donor seperti U.S. President’s Emergency Fund 

for AIDS Relief (PEPFAR) dan Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria yang 

telah mulai mengurangi dukungan dana mereka. Untuk itu CSO harus mencari sumber 

pendanaan alternatif. 

Di Indonesia, CSO yang memiliki status hukum dan berperan melindungi individu atau 

masyarakat dari “risiko sosial” dapat memperoleh dukungan dana bidang kesehatan dan 

bantuan sosial dari pemerintah. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah telah 

mengeluarkan peraturan dan petunjuk untuk mengakses dana hibah dan dana bantuan 

sosial melalui proses anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Akan tetapi, 

panduan yang tersedia mengenai bagaimana menyusun anggaran untuk mengakses 

pendanaan dari pemerintah sangatlah minim. Banyak CSO yang bekerja di bidang 

pencegahan, tes dan pengobatan HIV sesungguhnya memenuhi syarat untuk menerima dana 

pemerintah tapi tidak mengakses dana tersebut. Oleh karena itu U.S. Agency for 

International Development (USAID) dan proyek Health Policy Plus (HP+) dengan dana 

PEPFAR mengembangkan sebuah alat bantu agar CSO dapat memperkirakan jumlah biaya 

yang dibutuhkan, dan membuat rencana anggaran untuk diajukan dalam proposal sekaligus 

sebagai advokasi untuk penambahan dana pemerintah bagi kegiatan penanggulangan HIV. 

Alat bantu ini dirancang untuk CSO yang berada di Indonesia, tapi dapat dengan mudah 

disesuaikan untuk penggunaan di berbagai negara lain. 

Alat bantu perencanaan anggaran CSO yang dikembangkan HP+ dapat digunakan oleh CSO 

untuk menyusun anggaran rinci sesuai dengan rencana kegiatan. Alat bantu ini bersifat 

fleksibel, dapat disesuaikan untuk masing-masing CSO dan berbagai jenis mekanisme 

pendanaan baik dari pemerintah maupun lembaga donor. Fitur kunci dari alat bantu ini 

mencakup perhitungan otomatis dan validasi data yang membantu mengurangi 

kemungkinan terjadi kesalahan pengguna. Alat bantu ini juga memungkinkan pengguna 

untuk melacak berbagai asumsi yang dipakai dalam penyusunan anggaran. Alat bantu ini 

memiliki struktur sebagai berikut: 

• Halaman judul 

• Informasi program  

• Biaya satuan 

• Biaya langsung per kegiatan 

• Biaya staf dan biaya tidak langsung 

• Rangkuman biaya 
 
Output atau keluaran dari alat bantu adalah total biaya dan biaya per intervensi dan 

kegiatan, kategori biaya, lokasi dan populasi yang menjadi sasaran. Biaya dipilah 
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berdasarkan petunjuk dari Pemerintah Indonesia mengenai bentuk penyajian anggaran 

dalam proposal. 

Petunjuk pengguna ini bertujuan membantu CSO menggunakan alat bantu ini dalam 

menyusun anggaran tahunan mereka. Alat bantu ini membutuhkan informasi keuangan dan 

program, jadi beragam staf CSO perlu memberi atau memasukkan data. Untuk itu staf CSO 

harus memiliki keterampilan dasar menggunakan Excel, juga mampu menggunakan fitur 

tabel pivot di Excel. Panduan ini juga berisi petunjuk untuk tiap tab dan usulan mengenai 

sumber data. 

Informasi Program 

Tab pertama yang harus diisi adalah Informasi Program. Informasi yang diisi dalam tab 

ini akan dibawa ke tab-tab lainnya. Input yang dibutuhkan dalam tab ini adalah: 

• Nama dan lokasi CSO 

• Intervensi yang diberikan oleh CSO dan populasi yang menjadi sasaran 

• Jumlah orang yang dijangkau dan jumlah pertemuan per orang dalam satu tahun, 

dipilah berdasarkan intervensi dan populasi  

• Identifikasi dan uraian mengenai sub-kegiatan dari tiap intervensi, juga populasi 

yang dilayani dan lokasi dari tiap sub-kegiatan 

Untuk lokasi, CSO harus menyebutkan lokasi kantor mereka dan lokasi mereka melakukan 

kegiatan. Sebagai contoh, sebuah CSO berlokasi di Jakarta Utara, tapi memberi layanan bagi 

populasi di Jakarta Utara, Timur dan Barat. Dalam alat bantu ini, CSO harus menyebutkan 

ketiga lokasi tersebut agar biaya dapat dihitung secara tepat. 

Pengguna harus menyebutkan intervensi yang diberikan dan populasi yang menjadi sasaran 

dari tiap intervensi. Ini dilakukan dengan memberi tanda “X” di menu dropdown. Daftar 

intervensi dan populasi sasaran yang tercakup dalam menu dropdown dirinci di Tabel 1; ini 

dapat disesuaikan oleh masing-masing CSO. Dalam alat bantu ini intervensi diklasifikasikan 

sebagai layanan yang diberikan oleh CSO langsung kepada penerima manfaat yang 

menyebabkan kenaikan cakupan layanan pencegahan, tes dan pengobatan HIV. Sub-

kegiatan adalah hal-hal yang membantu CSO memperluas intervensi mereka dan tidak 

selalu melibatkan kontak langsung dengan kelompok sasaran layanan HIV. Sub-kegiatan 

mencakup misalnya pelatihan, pertemuan/rapat, lokakarya, studi penelitian atau kampanye 

advokasi secara umum. Sub-kegiatan diidentifikasikan belakangan dalam tab Informasi 

Program.  

Tabel 1. Intervensi dan Populasi Standar yang Ada dalam Alat Bantu 

Intervensi Populasi 

Penjangkauan hotspot  Wanita pekerja seks (WPS) 

Penjangkauan virtual  Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL/MSM) 

Rujukan ke tes dan konseling HIV Waria 

Tes dan konseling HIV secara mobile Pengguna napza suntik (Penasun) 

Rujukan ke terapi antiretroviral Remaja 

Dukungan retensi/kepatuhan dalam 

pengobatan 

Ibu hamil 
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Intervensi Populasi 

Pertemuan kelompok pendukung  Orang yang hidup dengan HIV (ODHA) 

Pelacakan lost-to-follow-up Masyarakat umum (mencakup kelompok lain) 

Sensitisasi secara umum   

Setelah pengguna memasukkan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh CSO tersebut 

untuk tiap populasi, alat bantu akan secara otomatis mengidentifikasi di baris-baris 

berikutnya sel mana saja yang perlu diisi oleh pengguna (Gambar 1). Sel yang tidak perlu 

diisi oleh pengguna akan berwarna abu-abu gelap. 

Gambar 1. Memilih Intervensi dan Mengisi Target Sasaran 

 

Untuk tiap intervensi dan populasi yang dipilih, pengguna harus mengisi jumlah individu 

yang CSO rencana jangkau dalam satu tahun serta jumlah rata-rata pertemuan yang akan 

diadakan dengan tiap individu dalam satu tahun. CSO mungkin tidak memiliki informasi 

tentang nomor identifikasi unik untuk populasi kunci yang mereka jangkau, jadi mereka 

hanya dapat melacak jumlah pertemuan yang diadakan per bulan atau per tahun. Untuk itu, 

CSO harus memperkirakan berapa banyak orang yang mereka dapat jangkau berdasarkan 

berapa kali CSO akan berinteraksi dengan tiap individu sasaran. Sebagai contoh, bila CSO 

menjangkau 1.000 wanita pekerja seks di hotspot per tahun dan biasanya menemui tiap WPS 

dua kali dalam satu tahun, maka jumlah WPS yang dijangkau oleh CSO dalam satu tahun 

Kegiatan penanggulangan HIV yang dilakukan oleh CSO (pilihan boleh lebih dari satu) :

Intervensi WPS MSM Waria Penasun Remaja Ibu Hamil ODHA Masyarakat umum*

Penjangkauan di hotspot X

Penjangkauan virtual

Rujukan ke tes dan konseling HIV X

Tes dan konseling HIV secara mobile

Rujukan ke terapi ARV X

Retensi dalam pengobatan/dukungan kepatuhan

Pertemuan KDS X

Pelacakan klien yang lost-to-follow-up X

Sensitisasi secara umum X

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

*Mencakup semua populasi lainnya 

Catatan: Tiap kelompok dianggap eksklusif dan tidak tumpang tindih

Berapa orang yang anda rencanakan untuk jangkau dalam satu tahun dengan tiap intervensi?

Intervensi WPS MSM Waria Penasun Remaja Ibu Hamil ODHA Masyarakat umum*

Penjangkauan di hotspot

Penjangkauan virtual

Rujukan ke tes dan konseling HIV

Tes dan konseling HIV secara mobile

Rujukan ke terapi ARV

Retensi dalam pengobatan/dukungan kepatuhan

Pertemuan KDS

Pelacakan klien yang lost-to-follow-up

Sensitisasi secara umum

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)
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adalah 500. Untuk penyusunan anggaran, CSO dapat memutuskan untuk menambah atau 

mengurangi jumlah yang dijangkau berdasarkan estimasi besar populasi dan tujuan program. 

Di bagian terakhir dari tab Informasi Program, CSO perlu mengisi sub-kegiatan untuk tiap 

intervensi. Dalam alat bantu ini, tiap intervensi dapat memuat maksimal 10 sub-kegiatan. 

Bila ada sub-kegiatan yang berlaku untuk beberapa intervensi, maka sub-kegiatan 

dimasukkan menjadi bagian dari intervensi yang terutama didukung oleh sub-kegiatan 

tersebut. Pengguna perlu menjelaskan tiap kegiatan/sub-kegiatan secara rinci seperti 

misalnya frekuensi kegiatan dalam setahun, serta jumlah peserta di tiap kegiatan. 

Untuk tiap sub-kegiatan, dalam alat bantu ini tersedia spasi tambahan di mana pengguna 

dapat menjelaskan hubungan antara kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah. Ini membantu staf CSO menyusun proposal permintaan dana karena 

kegiatan CSO yang didanai pemerintah harus selaras dengan tujuan rencana pembangunan. 

Dari menu dropdown yang ada, pengguna harus memilih populasi sasaran dan lokasi dari 

sub-kegiatan. Bila sub-kegiatan tersebut dilakukan untuk beberapa populasi sekaligus atau 

dilaksanakan di beberapa lokasi, maka sub-kegiatan tersebut dicantumkan sebagai kegiatan 

yang terpisah untuk tiap populasi atau tiap lokasi. Informasi tersebut secara otomatis 

dibawa ke tab-tab berikutnya dan sangat penting untuk menyajikan anggaran final yang 

dibagi berdasarkan populasi sasaran dan lokasi, sebagaimana yang kerap menjadi 

persyaratan dalam proposal permintaan dana ke pemerintah.  
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Biaya Satuan  

Tab Biaya Satuan berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hal yang dibutuhkan oleh 

CSO untuk beroperasi dan melaksanakan kegiatan. Untuk tiap masukan atau input, 

pengguna perlu memasukkan biaya satuan, menjelaskan definisi dari input tersebut dan 

menyebutkan sumber data biaya tersebut. Dalam tab ini sudah ada daftar standar dari input 

dan definisi dari apa yang dimaksud dengan satu unit dari tiap input. Daftar dan definisi ini 

dapat diubah atau ditambahkan oleh pengguna (Gambar 2). Input dibagi menjadi kegiatan 

tidak langsung dan kegiatan langsung, serta dipilah berdasarkan kategori biaya (contoh: 

komoditas, pertemuan dan pelatihan). 

Gambar 2. Tab Biaya Satuan 

 

Tergantung pada mekanisme pendanaan yang berlaku, informasi mengenai sumber dari 

data biaya satuan dapat menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk 

proposal permintaan dana ke pemerintah di Indonesia, CSO sering harus menggunakan 

satuan biaya transportasi, per diem, paket meeting, dll yang dikeluarkan pemerintah daerah 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara resmi. Satuan biaya ini diperbaharui secara berkala 

dan bervariasi antar provinsi. Jenis data lainnya, termasuk gaji staf, harus didasarkan pada 

catatan pengeluaran CSO yang sesungguhnya, atau berdasarkan studi pembiayaan. 

Barang Biaya satuan (IDR) Definisi dari satu unit Sumber biaya satuan

Komoditas dan pasokan

    Kondom 1 kondom

    Pelumas 1 botol pelumas

    Alat suntik dan jarum 1 alat suntik dan jarum

    Kotak pengaman jarum bekas 1 kotak pengaman jarum bekas

    Lainnya (mohon sebutkan)

    Lainnya (mohon sebutkan)

    Lainnya (mohon sebutkan)

    Lainnya (mohon sebutkan)

    Lainnya (mohon sebutkan)

Materi KIE

    Handout (kertas) 1 handout (1 lembar)

    Brosur atau pamflet 1 brosur atau pamflet (2-10 halaman)

    Buklet 1 buklet (lebih dari 10 halaman)

    Spanduk 1 spanduk

    Iklan Radio 1 iklan

    Iklan di TV 1 iklan

    Lainnya (mohon sebutkan)

    Lainnya (mohon sebutkan)

    Lainnya (mohon sebutkan)

Pertemuan dan pelatihan

    Tempat Biaya tempat per orang per hari

    Paket meeting Biaya konsumsi per orang per hari

    Honorarium Biaya per orang per hari

    Fasilitator Biaya per orang per hari

    Tiket pesawat Biaya perjalanan pulang pergi per orang

    Per diem (peserta lokal) Biaya per orang per hari

    Per diem (peserta tamu) Biaya per orang per hari

    Proyektor Biaya sewa per hari

    ATK Harga per ATK

    Fotokopi Harga fotokopi tiap lembar

    Lainnya (mohon sebutkan)

Biaya langsung untuk kegiatan
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Idealnya tab ini dilengkapi sebelum pengguna berpindah ke tab lainnya. Pengguna juga 

dapat setiap saat kembali ke tab ini dan mengubah informasi yang sudah dimasukkan, 

termasuk biaya satuan. Perubahan yang dibuat akan otomatis berlaku ke tab lainnya. 

Biaya Langsung per Kegiatan 

Dalam tab ini, pengguna bergerak dari kiri ke kanan, dan menyusun komponen biaya dari 

tiap sub-kegiatan. Sub-kegiatan yang direncanakan, populasi yang akan dijangkau dan lokasi 

kegiatan akan secara otomatis tampil berdasarkan informasi yang diisi di tab Informasi 

Program. Agar tabel hanya menampilkan intervensi dan sub-kegiatan yang dicantumkan 

CSO, pengguna perlu pergi ke bagian kanan tabel dan memilih sel yang mengatakan 

“Sembunyikan atau Tampilkan (Hide or Show)” Pastikan anda memilih “Tampilkan” 

(Gambar 3). Ini berfungsi untuk menyaring bagian-bagian dari tabel yang tidak relevan. 

Gambar 3. Membuat Tabel Menampilkan Sub-Kegiatan 

 

Setelah itu pengguna perlu memilih berbagai hal atau input yang diperlukan untuk 

melaksanakan sub-kegiatan; daftar input yang ada berasal dari tab Biaya Satuan dan dapat 

diubah sesuai kebutuhan saat melengkapi tab Biaya Langsung ini. Tiap baris berisi satu 

input; bila sub-kegiatan yang bersangkutan memerlukan beberapa input, maka pengguna 

harus menambahkan baris baru. Caranya adalah dengan menyalin (copy) baris sebelumnya 

ke baris baru, lalu memilih input baru dari menu dropdown (Gambar 4).  

Gambar 4.  Memilih Input Biaya 

 

Biaya Satuan (IDR) Total Biaya (IDR) 

Sembunyi

kan atau  

tampilkan 

Intervensi Sub-kegiatan

Populasi yang 

dilayani

Lokasi dari sub-

kegiatan

Input sub-kegiatan                                  

(pilih dari menu dropdown) Catatan

Penjangkauan di hotspot Pelatihan petugas penjangkau WPS Jakarta Utara Paket meeting

Penjangkauan di hotspot Pelatihan petugas penjangkau WPS Jakarta Utara

Penjangkauan di hotspot

Penjangkauan di hotspot

Penjangkauan di hotspot

Penjangkauan di hotspot

Penjangkauan di hotspot

Penjangkauan di hotspot

Penjangkauan di hotspot

Foto kopi 

Lainnya (mohon sebutkan) 

Penggantian uang transport (peserta 

  

Lainnya (mohon sebutkan)

 

Lain

 

Foto kopi

Transportasi

 

 

nya (mohon sebutkan)

(peserta

 

 
 

Penggantian uang transport
(klien)

 

 

 
Penggantian uang transport

Foto kopi 
Foto kopi 



Total biaya 

 hari
Frekuensi 

2

kegiatan 

Frekuensi 

Jumlah unit Jumlah  
kegiatan 

Biaya satuan 
 

Total biaya 
tahunan untuk 

input #

mlah unit Jum lah hari 
kegiatan 

tahunan untuk 
Total biaya 

Biaya satuan 
input #1 

Ju
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Untuk tiap input yang dipilih, biaya satuan dan definisi dari satu unit akan secara otomatis 

tampil dalam tabel. Pengguna perlu memasukkan jumlah unit, jumlah hari (bila berlaku 

untuk kegiatan termaksud), dan frekuensi kegiatan per tahun. Semua ini menjadi informasi 

bagi alat bantu untuk secara otomatis menghitung keseluruhan input dan jumlah biaya yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan sub-kegiatan tersebut. Alat bantu ini akan menjumlahkan 

biaya dari berbagai input untuk sub-kegiatan agar sampai pada perkiraan total biaya dari 

sub-kegiatan termaksud. Rumus yang dipakai untuk menghitung ditunjukkan di Gambar 5. 

Gambar 5. Menghitung Total Biaya Kegiatan 
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Biaya Staf dan Biaya Tidak Langsung 

Tab terakhir yang memerlukan input data adalah tab tentang biaya staf dan biaya tidak 

langsung lainnya. Pemerintah Indonesia memasukkan semua biaya staf sebagai biaya tidak 

langsung, jadi dalam alat bantu ini, gaji staf, biaya operasional (contoh: biaya utilitas seperti 

listrik, air PAM, dll), dan biaya tetap (contoh: komputer) dikelompokkan sebagai biaya tidak 

langsung. 

Posisi staf yang tercantum dalam tab ini didasarkan pada informasi yang dimasukkan 

pengguna dalam tab Biaya Satuan. Ini mencakup informasi gaji tahunan untuk tiap staf CSO 

yang dicantumkan dalam proposal permintaan dana. Untuk tiap staf, pengguna harus 

menyebutkan lokasi staf, serta persentase waktu yang dipakai oleh tiap staf untuk 

melakukan tugasnya dalam tiap intervensi. Total persentase waktu tiap staf tidak boleh 

melebihi 100%; bila itu terjadi maka alat bantu ini akan memberi tanda berwarna merah 

yang mengindikasikan telah terjadi kesalahan (Gambar 6). Total dibuat sebagai 100% karena 

sebuah proposal mungkin hanya membutuhkan dana untuk sebagian dari gaji. Untuk staf 

seperti petugas penjangkau yang melaksanakan intervensi langsung ke populasi sasaran, 

pengguna perlu menentukan persentase waktu yang dipakai staf untuk tiap intervensi 

berdasarkan fungsi tugas dan beban kerja tiap staf. Informasi ini dapat dipantau dengan 

berselangnya waktu atau didasarkan pada data timesheet. Untuk staf yang tidak terlibat 

langsung dalam pelaksanaan intervensi, waktu mereka dapat dibagi sama rata per intervensi 

atau dibagi berdasarkan jumlah individu yang dijangkau di tiap intervensi. 

Gambar 6. Validasi Data dalam Menentukan Persentase Waktu yang Dipakai Staf untuk 

Tiap Intervensi 

 

Untuk biaya tidak langsung yang berulang atau biaya operasional, alat bantu secara otomatis 

mengambil data yang dimasukkan pengguna – seperti misalnya unit pengukuran dan satuan 

biaya – dari tab Biaya Satuan. Sebagai contoh, bila sebuah CSO ingin meminta pemerintah 

mendanai biaya listrik di kantor pusat mereka, maka unit pengukuran adalah rata-rata 

tagihan listrik bulanan. Pengguna perlu merinci dalam proposal mereka, jumlah unit yang 

perlu didanai, mungkin 12 untuk biaya bulanan, atau hanya 1 untuk biaya yang berulang tiap 

tahun.  

Untuk biaya tidak langsung yang bersifat tetap, alat bantu ini juga akan mengambil data dari 

tab Biaya Satuan, termasuk unit pengukuran dan satuan biaya. Pengguna perlu merinci 

jumlah barang yang akan dibeli di tahun yang bersangkutan. 

Intervensi Dokter Perawat Konselor

Penjangkauan di hotspot 25% 50%

Penjangkauan virtual

Rujukan ke tes dan konseling HIV 50% 25%

Tes dan konseling HIV secara mobile

Rujukan ke terapi ARV 50% 25%

Retensi dalam pengobatan/dukungan kepatuhan

Pertemuan KDS 25% 75%

Pelacakan klien yang lost-to-follow-up

Sensitisasi secara umum

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Lainnya (mohon sebutkan)

Total (tidak dapat melebihi 100%) 100% 100% 125%
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Rangkuman Hasil 

Tab terakhir dalam alat bantu ini menampilkan hasil – pengguna tidak perlu memasukkan 

data lagi. Semua perhitungan dilakukan secara otomatis dalam Excel untuk menghindari 

kesalahan pengguna dalam memilah atau memperkirakan total biaya. 

Tabel yang pertama merangkum total biaya per intervensi dengan pembagian sebagai 

berikut: 

• Biaya langsung (yaitu biaya kegiatan) atau biaya tidak langsung (yaitu biaya staf, 

biaya tidak langsung berulang dan tetap) 

• Kategori biaya, termasuk komoditas dan suplai; materi komunikasi, informasi, dan 

edukasi; pertemuan dan pelatihan; transportasi; dan biaya lain baik yang bersifat 

tidak langsung, biaya staf, dan biaya kantor baik yang berulang maupun tetap 

• Populasi yang menjadi sasaran, yang ditentukan oleh pengguna. Kategori yang sudah 

ada dalam alat bantu ini mencakup wanita pekerja seks, lelaki yang berhubungan 

seks dengan lelaki, waria, pengguna napza suntik, remaja, ibu hamil, orang yang 

hidup dengan HIV, serta masyarakat umum 

• Lokasi, yang ditentukan sepenuhnya oleh pengguna 

Bagian kedua dari tab rangkuman hasil ini berisi tabel pivot yang menyajikan hasil dalam 

bentuk yang dapat disesuaikan oleh masing-masing CSO. Pengguna dapat menggunakan 

menu dropdown yang ada di atas tabel pivot untuk membuat rangkuman biaya per sub-

kegiatan, memilah hasil berdasarkan populasi sasaran atau lokasi. Untuk memastikan tabel 

pivot berisi hasil yang terbaru, pengguna perlu meng-klik kanan di tabel dan memilih 

“perbaharui (refresh)” dari menu. Setelah hasil diperoleh, bilamana dilakukan perubahan 

asumsi, maka pengguna harus memperbaharui (refresh) tabel pivot tersebut. Untuk 

mengubah biaya kegiatan yang tercantum dalam tabel pivot, pengguna dapat meng-klik 

kanan pada tabel dan memilih “Tampilkan Daftar Field (Show Field List)” dari menu. 

Variabel mana yang ingin ditampilkan atau tidak ditampilkan dalam tabel dapat ditetapkan 

oleh pengguna. Setelah pengguna selesai menentukan hal-hal yang diinginkan dalam tabel 

pivot, tabel dapat disalin dan ditempelkan langsung ke dalam proposal aplikasi pendanaan.  
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