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Daftar Singkatan   

BPJS-K Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan  

ART terapi antiretroviral  

ARV antiretroviral 

CSO organisasi masyarakat sipil 

Dinkes Prov  Dinas Kesehatan Provinsi  

Faskes Fasilitas kesehatan 

HIV human immunodeficiency virus 

HP+ Health Policy Plus 

IDR Indonesian rupiah 

JKN Jaminan Kesehatan Nasional 

Kemenkes Kementerian Kesehatan 

LTFU lost to follow-up, loss to follow-up 

LSL Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau MSM 

MSM men who have sex with men 

ODHA  Orang yang hidup dengan HIV/AIDS 

Penasun Pengguna napza suntik 

SIHA Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS 

Sudinkes Suku Dinas Kesehatan Kota 

US$ U.S. dollar 

USAID Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat 

 WPS  Wanita pekerja seks 
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Ringkasan Eksekutif  

Beban infeksi HIV yang dihadapi Jakarta cukup tinggi dan upaya pencegahan, identifikasi 
kasus, juga upaya menghubungkan kasus positif ke perawatan, memastikan retensi dalam 
pengobatan dan mencapai supresi virus masih menghadapi berbagai tantangan, sedangkan 
dalam strategi fast-track yang telah dicanangkan, DKI Jakarta menetapkan target cakupan 
layanan HIV yang cukup ambisius. Untuk mencapai target ini, dan melaksanakan program 
penanggulangan yang semakin berdaya guna, maka sangatlah perlu untuk mengatasi 
berbagai hambatan yang ada sepanjang rangkaian tahap (cascade) pengobatan HIV. 
Mengingat data tentang biaya intervensi HIV di Jakarta – terutama berkaitan dengan model 
pemberian layanan atau jenis populasi yang dilayani – sangat terbatas, maka Badan 
Pembangunan Internasional AS (USAID) dan proyek Health Policy Plus (HP+) dengan 
dukungan dana U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) melakukan 
analisis biaya cascade pengobatan HIV di Jakarta. Untuk analisis ini, data primer 
dikumpulkan dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), puskesmas dan 
klinik swasta dengan tujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  

• Apa saja intervensi yang dibutuhkan, berdasarkan model pemberian layanan dan 
populasi sasaran, untuk mengatasi hambatan yang ada sepanjang cascade 
pengobatan HIV?  

• Berapa biaya yang harus ditanggung untuk melakukan intervensi tersebut per orang 
yang dijangkau dalam setahun?  

• Seberapa efektif biaya intervensi tersebut?  

Studi yang dilakukan mencakup CSO yang bekerja dengan kelompok lelaki yang 
berhubungan seks dengan lelaki (LSL), wanita pekerja seks (WPS), pengguna napza suntik 
(penasun), dan waria (transgender), juga fasilitas kesehatan dengan beragam jumlah kasus 
HIV (contoh: puskesmas dengan volume pasien tinggi maupun rendah).   

Hasil  

Hasil analisis menemukan beberapa peluang untuk meningkatkan efisiensi layanan 
sepanjang cascade.  

Lintas Bidang  

Biaya manajemen dan biaya tidak langsung merupakan bagian yang signifikan dari biaya 
satuan kegiatan yang dilakukan CSO. Sebagai contoh, dari biaya satuan menjangkau 
penasun di hotspot, 64 persen merupakan biaya tidak langsung, sementara untuk 
menjangkau waria, biaya tidak langsung mencapai 84 persen. Ini disebabkan karena jumlah 
individu yang dijangkau relatif rendah, dan kegiatan penjangkauan termasuk kegiatan yang 
memakan waktu. Sebagian besar dari biaya tidak langsung adalah untuk staf manajemen – 
yaitu pengelola program, staf keuangan, koordinator lapangan, dan staf pemantauan dan 
evaluasi/monev.  Untuk menekan biaya, CSO mungkin perlu memperluas cakupan layanan 
agar upaya penjangkauan dapat lebih efektif biaya, dan mengurangi fragmentasi dalam 
komunitas CSO yang bergerak di bidang HIV, atau mengurangi jumlah staf manajemen 
purna waktu yang dipekerjakan. 

Identifikasi  

Biaya satuan mengadakan dokling atau layanan tes HIV secara bergerak (mobile) di 
kelompok wanita pekerja seks (WPS) relatif tinggi (Rp. 149.541; US$11,18)1 sementara 

 

1 Semua konversi mata uang ke dolar AS menggunakan nilai tukar periode tahun 2017 yang ada di  
x-rates.com   
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presentase hasil positif rendah (1,4 %, karena sebagian besar WPS di Jakarta yang positif 
HIV sudah pernah dideteksi sebelumnya). Akibatnya, biaya dokling per kasus HIV baru di 
kalangan wanita pekerja seks mencapai 6 hingga 17 kali lebih tinggi dibandingkan biaya 
diagnosis kasus HIV baru di populasi kunci lainnya. Mengubah frekuensi, waktu, dan lokasi 
dokling bagi WPS mungkin dapat membuat intervensi ini lebih efisien, tapi yang paling 
berpotensi menekan biaya dan meningkatkan tingkat positivitas atau yield tes HIV adalah 
dengan memperluas tes anggota keluarga dan pasangan pasien indeks (index testing) dan 
tes yang dilakukan sendiri (self-testing). 

Untuk menjangkau lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), biaya penjangkauan 
virtual 25 persen lebih rendah per individu yang dijangkau dibandingkan dengan 
penjangkauan di hotspot.2 Data menunjukkan bahwa penggunaan sembilan macam jalur 
penjangkauan berhasil menjangkau segmen dari populasi LSL yang sebelumnya tidak dapat 
dijangkau dengan metode penjangkauan tradisional di hotspot. Melalui pendekatan ini, 
lebih banyak LSL yang positif HIV dapat dideteksi dan tingkat positivitas pada populasi LSL 
di Jakarta - yang sebelumnya sudah cukup tinggi yaitu 11,5 persen – meningkat dan biaya 
penjangkauan secara keseluruhan juga menurun. 

Menghubungkan Kasus Positif ke Layanan Perawatan dan Pengobatan 

Laporan ini tidak mengumpulkan dokumentasi rinci mengenai dukungan yang ditawarkan 
CSO untuk menghubungkan kasus positif ke layanan pengobatan. Yang dilakukan HP+ 
adalah menghitung perkiraan biaya memberi informasi kepada pasien atau menemani 
pasien pergi ke fasilitas kesehatan untuk inisiasi terapi setelah diagnosis, yang idealnya 
terjadi di hari yang sama. 

Biaya terapi antiretroviral (ART) per orang di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan 
negara berpenghasilan rendah-menengah lainnya; yaitu sedikit di atas Rp. 7 juta (US$523) 
per orang yang memperoleh ART per tahun. Untuk puskesmas dengan volume pasien 
rendah, waktu yang diperlukan petugas untuk melayani tiap pasien per tahun konsisten 
dilaporkan lebih singkat dibandingkan waktu per pasien per tahun di puskesmas dengan 
volume pasien sedang atau tinggi. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan kurangnya 
pengalaman petugas menangani pasien ART di puskesmas bervolume pasien rendah, yang 
memberi indikasi adanya masalah kualitas yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Puskesmas 
bervolume pasien rendah juga memiliki tingkat pasien lost to follow up yang tinggi (41 
persen), dan bila dihitung dengan biaya inisiasi terapi yang sudah dikeluarkan, biaya 
tahunan untuk tiap orang yang tetap dalam ART di faskes-faskes ini mencapai Rp. 12,4 juta 
atau US$927, tertinggi dibandingkan faskes lainnya.3 Faktor-faktor penyebab meningkatnya 
biaya per orang dalam ART bervariasi, dan tidak dianalisa lebih jauh dalam laporan ini. 
Temuan ini menyatakan bahwa biaya tambahan untuk menyediakan perawatan di 
puskesmas bervolume pasien sedang dan tinggi, baik pasien baru maupun lama yang sudah 
stabil dalam pengobatan, pada akhirnya merupakan pemanfaatan sumber daya staf ART 
yang lebih efisien. 

 

2 Beberapa peralatan dan biaya modal awal lain terkait dengan penjangkauan virtual dibiayai oleh 
proyek LINKAGES USAID. 
3 Laporan ini menggunakan data Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA), sebagai dataset yang 
paling tangguh di Jakarta, untuk menghitung persentase pasien yang lost to follow-up. Sebagai 
informasi data kohort individu yang dikumpulkan oleh LINKAGES mencatat angka LTFU yang lebih 
rendah daripada yang dihitung melalui data SIHA. 
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Biaya ART per pasien yang sudah stabil dalam pengobatan adalah yang terendah 
dibandingkan biaya per pasien baru atau pasien yang belum stabil, tapi perbedaannya kecil.4 
Puskesmas dapat menurunkan biaya mengelola pasien yang sudah stabil dengan 
menerapkan model layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap pasien (differentiated 
care) di mana frekuensi kunjungan klinis dan pemantauan laboratorium dikurangi.  

Retensi dalam Pengobatan dan Supresi Virus  

Pertemuan kelompok pendukung sebaya (KDS) adalah salah satu intervensi dengan biaya 
tertinggi; sebagai contoh, biaya rata-rata seorang penasun menghadiri pertemuan KDS 
dalam setahun diperkirakan mencapai Rp. 3,2 juta (US$239). Pertemuan KDS yang 
diadakan secara rutin memerlukan sumber daya yang signifikan untuk tenaga staf, biaya 
transportasi dan konsumsi. Bagi pasien yang stabil dalam ART, biaya satuan dari kegiatan 
ini mungkin dapat diturunkan dengan mengurangi frekuensi pertemuan, menggabungkan 
KDS antar beberapa CSO, menggunakan relawan sebaya dan bukan staf purna waktu CSO 
untuk menyelenggarakan pertemuan, dan meningkatkan dukungan secara maksimal melalui 
mekanisme lain (contoh: grup WhatsApp).  

Diskusi  

Hasil analisis menunjukkan bahwa penghematan biaya yang signifikan (contoh: 
pengurangan biaya sebesar 11 persen per orang yang dideteksi positif) tanpa menurunkan 
kualitas layanan dapat diperoleh bila intervensi dapat lebih tepat sasaran dan diberikan 
dengan cara yang berbeda. Saat sumber dana eksternal bagi CSO di Jakarta berkurang dan 
Jakarta sedang berupaya untuk secara cepat memperluas layanan, maka sangatlah penting 
bagi pengelola program untuk menggunakan hasil analisis biaya sepanjang cascade 
pengobatan HIV ini sebagai informasi dalam pelaksanaan program agar sumber daya dapat 
dimanfaatkan secara efisien. HP+ juga menyarankan agar pemerintah daerah (yaitu Dinas 
Kesehatan Provinsi atau Suku Dinas Kesehatan Kota): 

• Mengumpulkan dan menganalisa data biaya secara rutin tiap tahun, bersama dengan 
data program, agar efisiensi biaya dari berbagai model layanan pencegahan, tes dan 
pengobatan HIV dapat dievaluasi secara kontinyu. Untuk semakin meningkatkan 
data yang ada dalam Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA) Kementerian 
Kesehatan, perlu ada data program yang tidak dalam bentuk agregat. Untuk 
menyorot sumber mana yang harus dapat memberi data dimaksud, perlu dilakukan 
pembahasan lebih lanjut. 

• Menggunakan data biaya dari cascade pengobatan sebagai dasar pengaturan kontrak 
dengan CSO untuk menentukan besaran penggantian biaya yang diberikan untuk 
berbagai kegiatan penting di bidang HIV yang dilakukan oleh CSO dan fasilitas 
kesehatan. Besaran biaya mungkin perlu dibedakan antar lokasi, dan situasi 
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing CSO.  

• Menguji beberapa model kelompok pendukung sebaya yang inovatif untuk populasi 
kunci dan pasien yang sudah stabil dalam ART, dan melakukan penelitian tambahan 
untuk mengevaluasi hasil dan efisiensi biaya dari penjangkauan virtual dan layanan 

 

4 Definisi dari pasien yang stabil adalah pasien yang telah menerima ART selama minimal satu tahun, 
tidak menunjukkan reaksi samping yang buruk terhadap ARV yang perlu pemantauan teratur, tidak 
sedang menderita sakit atau hamil, tidak sedang menyusui, paham perlunya kepatuhan minum obat 
seumur hidup, dan menjalani pengobatan yang terbukti berhasil (dua buah tes viral load secara 
berturut-turut menunjukkan hasil di bawah 1.000 kopi/mL). Bila pemantauan dengan tes viral load 
tidak tersedia, jumlah sel CD4 yang meningkat > 200 sel/mm3 yang merupakan ukuran kepatuhan 
pengobatan yang obyektif, juga dapat dipakai sebagai indikasi keberhasilan pengobatan (WHO, 2016).  
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rujukan ART, dengan kesadaran bahwa ada biaya awal yang harus dikeluarkan untuk 
uji coba tersebut. 

 

  



Biaya Memperkuat Cascade Pengobatan HIV di Jakarta, Indonesia   

1 

Pendahuluan  

Beban infeksi HIV di Indonesia, dengan prevalensi HIV yang hanya 0,3 persen, 
sesungguhnya kecil. Akan tetapi, penanggulangan HIV di Indonesia menghadapi berbagai 
tantangan; cakupan layanan pencegahan, tes dan pengobatan HIV masih rendah, sementara 
penerapan pedoman global dan praktik terbaik di bidang penanggulangan HIV kerap 
terlambat. Di akhir tahun 2018, secara nasional hanya 57 persen dari orang yang hidup 
dengan HIV (ODHA) tahu status mereka, dan dari mereka yang mengetahui statusnya, 
hanya 17 persen menerima terapi antiretroviral (ART) (Dwisangka, 2019).  

Cakupan layanan yang belum optimal menyebabkan bertambahnya sekitar 50.000 infeksi 
baru per tahun, dan bila tren ini terus berlanjut, angka infeksi baru akan terus meningkat 
(UNAIDS, 2018). Kebijakan test-and-treat yang diperkenalkan di bulan Juli 2018 yang 
mengharuskan semua individu yang menerima diagnosis HIV untuk segera memulai 
pengobatan, belum berhasil dilaksanakan sepenuhnya. Akibatnya hubungan antara test HIV 
dengan pengobatan belum terjalin optimal, yang menyebabkan keterlambatan inisiasi 
pengobatan.  

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, dan kurangnya data yang menyeluruh 
tentang pencapaian program, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk 
memerangi epidemi HIV, terbukti dari diluncurkannya strategi fast-track yang ambisius. 
Standar pelayanan minimum yang belum lama ini dicanangkan juga mengharuskan provinsi 
untuk melakukan skrining dan tes HIV kepada semua penduduk yang berisiko terinfeksi, 
yaitu para ibu hamil, pasien tuberkulosis dan penderita infeksi menular seksual (IMS), 
warga binaan pemasyarakatan dan anggota populasi kunci. Perubahan kebijakan ini 
memberi peluang bagi pemerintah untuk semakin memperkuat upaya penanggulangan HIV 
sebagai sebuah investasi dan meningkatkan akuntabilitas. Subdirektorat HIV AIDS dan 
PIMS dari Kementerian Kesehatan saat ini sedang dalam proses negosiasi harga yang lebih 
rendah untuk obat dan beberapa pasokan penting untuk HIV, terutama obat antiretroviral 
(ARV), dengan tujuan meningkatkan efisiensi sejalan dengan memperluas cakupan layanan 
HIV secara cepat. 

Epidemi HIV di Jakarta  

Situasi epidemi HIV di Indonesia bervariasi antar provinsi. Jakarta adalah salah satu 
provinsi dengan beban infeksi HIV tertinggi dengan prevalensi sekitar 0,6% dan lebih dari 
100.000 penderita HIV (Kemenkes, 2015). Populasi kunci seperti lelaki yang berhubungan 
seks dengan lelaki (LSL), wanita pekerja seks (WPS), pengguna napza suntik (penasun) dan 
waria (transgender) adalah mereka yang terutama terkena dampak HIV; di Jakarta, 
prevalensi HIV pada kelompok ini mencapai lebih dari 30 persen (Kemenkes, 2015). Kinerja 
Jakarta untuk cascade pengobatan HIV belum optimal, di mana deteksi kasus, inisiasi 
pengobatan dan retensi dalam pengobatan rendah (Gambar 1). Sebanyak 45 persen dari 
penduduk Jakarta yang terinfeksi HIV tidak mengetahui status mereka (Dinkes Prov DKI 
Jakarta, 2019). 

Kinerja Jakarta di tahap kedua dan ketiga dari cascade hampir sama atau bahkan lebih 
rendah. Cakupan tes viral load, walaupun sudah ada peningkatan, masih rendah dan belum 
rutin dilaporkan. Akan tetapi, di fasilitas kesehatan di Jakarta yang memperoleh dukungan 
U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), tingkat supresi virus pada 
pasien ART yang dites viral load lebih dari 90 persen (LINKAGES, 2018).   
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Gambar 1. Cascade Pengobatan HIV di Jakarta, 2019 

 

Sumber: Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2019 

Alasan rendahnya kinerja cascade mencakup:  

• Penetapan sasaran tes yang kurang efektif: Sebagian besar tes HIV 
dilaksanakan di fasilitas kesehatan (yaitu tempat yang sudah “tetap/fixed site”) dan 
pemerintah berfokus untuk memperluas layanan tes HIV ke ibu hamil, walaupun 
tingkat positivitas tes di kelompok ini sangat rendah. Sebagian besar cakupan tes dan 
jumlah diagnosis yang diperoleh berasal dari tes atas inisiatif petugas kesehatan, tapi 
strategi ini belum dilaksanakan secara sistematis untuk menjangkau mereka yang 
berisiko tinggi terinfeksi HIV. Oleh karena itu cakupan tes HIV di pasien 
tuberkulosis, infeksi menular seksual atau hepatitis C tidak memadai. Konseling dan 
tes sukarela menghasilkan tingkat positivitas tertinggi, tapi penerapannya perlu 
diperkuat, terutama untuk tes semua individu yang terpapar HIV oleh pasien indeks 
(index testing).  

• Prioritas untuk penjangkauan yang kurang optimal: Tes HIV secara mobile 
(dokling) dilakukan di hotspot populasi kunci, terutama untuk WPS (juga untuk 
transgender, LSL dan penasun). Akan tetapi, prevalensi HIV dan tingkat positivitas 
tes di kalangan WPS lebih rendah dan bahkan menurun dibandingkan dengan di 
kelompok populasi kunci lainnya, sementara dengan strategi tes yang diterapkan saat 
ini, sesungguhnya banyak kelompok populasi kunci berprevalensi HIV tinggi yang 
tidak terjangkau. Banyak sumber daya dicurahkan untuk mengulang tes HIV di WPS 
tiap triwulan, dana yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan tes di 
populasi lain atau memperluas pendekatan tes yang berbeda, testing indeks, tes yang 
dilakukan sendiri (self-testing), dan skrining berbasis masyarakat. Dengan demikian, 
sumber daya untuk tes konfirmatif yang berlokasi tetap dapat digunakan dengan 
lebih strategis.  

• Stigma dan diskriminasi: Razia yang dilakukan polisi di berbagai hotspot di kota 
Jakarta telah banyak menghambat upaya penjangkauan dan pelaksanaan intervensi 
HIV lainnya di populasi LSL. Untuk mengatasi hambatan ini, mekanisme 
penjangkauan lain diterapkan seperti penjangkauan virtual dan pertemuan tatap 
muka dengan masing-masing individu. Lingkungan yang bersifat menghukum di 
Jakarta menjadi penghambat yang signifikan, karena prevalensi HIV meningkat pada  
kelompok LSL; dari 17,2 persen di tahun 2013 menjadi 32 persen di tahun 2015 
(Kemenkes, 2015).  

• Rendahnya pendanaan untuk menindaklanjuti pasien: Beberapa petugas 
penjangkau dan relawan sebaya dari CSO tidak memiliki cukup dana untuk 
menemani pasien ke fasilitas kesehatan dan memulai pengobatan (proyek 
LINKAGES mendanai biaya transportasi petugas). Selain itu, juga ada beberapa isu 
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terkait dengan sistem seperti misalnya ketiadaan mekanisme yang jelas untuk 
mengidentifikasi pasien sebagai lost-to-follow-up (LTFU) dan/atau melibatkan 
anggota komunitas untuk menemukan pasien-pasien tersebut, dan akibatnya sangat 
sedikit pasien yang LTFU kembali masuk dalam pengobatan.   

• Bias terhadap layanan berbasis rumah sakit: Jakarta telah bergerak ke arah 
desentralisasi layanan HIV, tapi banyak tes dan pengobatan HIV masih diberikan di 
rumah sakit dan bukan di puskesmas, sehingga biaya yang ditanggung pemerintah 
menjadi lebih tinggi. Jakarta juga tidak menerapkan layanan yang disesuaikan 
dengan kebutuhan pasien (differentiated care). Semua pasien harus datang ke 
fasilitas kesehatan tiap bulan untuk pemeriksaan klinis dan mengambil ARV. 
Kunjungan bulanan ini dapat cukup membebani pasien, terutama bila mereka harus 
menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk datang ke rumah sakit.  

• Kapasitas layanan tes viral load yang rendah: Banyak pasien tidak memiliki 
akses ke tes viral load dan kemajuan pengobatan mereka terutama dipantau dengan 
tes CD4 dan pemeriksaan klinis. Saat ini Subdirektorat HIV sedang dalam proses 
memperluas akses ke mesin GeneXpert agar pemantauan viral load dapat dilakukan 
di seluruh Indonesia.  

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melihat perlunya mengatasi segala hambatan yang 
ada untuk memenuhi target fast-track layanan HIV yang mencakup meningkatkan jumlah 
ODHA yang memperoleh terapi ARV hingga empat kali lipat menjadi 81.603 orang di tahun 
2020, dan memperbaiki kinerja cascade pengobatan. Melalui proyek LINKAGES dengan 
dukungan dana USAID, pemerintah daerah sedang menguji coba beberapa model 
pemberian layanan dan strategi baru untuk menjangkau populasi ODHA yang belum 
terdeteksi, menghubungkan mereka yang positif ke layanan pengobatan dan mendukung 
retensi dalam pengobatan. Satu strategi yang inovatif melibatkan platform daring (online) 
untuk menjangkau segmen baru yang terdiri dari WPS dan LSL muda. Platform online ini 
memanfaatkan media sosial untuk menjangkau populasi kunci, membagikan informasi 
mengenai HIV dan membantu populasi kunci mendaftar untuk jadwal layanan HIV secara 
online (LINKAGES, 2018).   

Informasi Biaya Layanan HIV 

Untuk mencapai target fast-track, Dinkes Provinsi perlu menentukan intervensi apa yang 
paling efektif dan efisien mengatasi segala hambatan yang ada sepanjang cascade 
pengobatan HIV, memperkirakan biaya yang diperlukan untuk memperluas intervensi-
intervensi tersebut, dan mencari sumber daya yang memadai dan berkelanjutan untuk 
membiayai penanggulangan HIV. Sebagian informasi terkait dengan penyebab rendahnya 
kinerja cascade pengobatan sudah diperoleh, terutama dari proyek LINKAGES, tapi data 
biaya yang mutakhir untuk membantu pengambilan keputusan program dan keuangan 
masih belum tersedia. Studi pembiayaan HIV yang terakhir berasal dari tahun 2015 dan 
informasi yang diberikan terbatas karena studi tersebut menghitung biaya layanan HIV 
dengan menggunakan pendekatan top-down, yaitu membagi jumlah pengeluaran untuk 
layanan HIV dengan jumlah individu yang dijangkau (Sucahya dan Mardiati, 2015). 
Pendekatan ini tidak memungkinkan Pemerintah Indonesia paham bagaimana biaya akan 
berubah bila layanan diberikan dengan cara yang berbeda dengan tujuan memperbaiki hasil 
layanan untuk biaya satuan yang lebih rendah. Jenis biaya yang dikumpulkan, berikut 
tingkat pemilahan biaya juga terbatas. 

Berkaitan dengan rendahnya kinerja sepanjang cascade pengobatan HIV dan terbatasnya 
data tentang biaya, proyek Health Policy Plus (HP+) dengan dukungan dana USAID dan 
PEPFAR melakukan analisis biaya dari cascade pengobatan HIV di Jakarta. Analisis 
tersebut mengumpulkan data primer dari pemerintah, CSO dan penyedia layanan HIV untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  
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• Apa saja intervensi yang dibutuhkan, berdasarkan model pemberian layanan dan 
populasi sasaran, untuk mengatasi hambatan yang ada sepanjang cascade 
pengobatan HIV?  

• Berapa biaya yang harus ditanggung untuk melakukan intervensi- intervensi tersebut 
per orang yang dijangkau dalam setahun?  

• Seberapa efektif biaya intervensi- intervensi tersebut?  

Laporan singkat ini juga menjelaskan metodologi perhitungan biaya yang dipakai dan hasil 
utama yang diperoleh, termasuk biaya satuan dari intervensi HIV, dibagi berdasarkan jenis 
populasi dan model pemberian layanan.  

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Jakarta dapat memenuhi target fast-track yang 
telah dicanangkan tanpa mengorbankan kualitas layanan dengan mengubah cara pemberian 
layanan dan cara penetapan kelompok sasaran.   

Metodologi 

HP+ melakukan analisis biaya cascade dengan tujuan menentukan besar investasi yang 
diperlukan untuk memperluas intervensi yang dapat meningkatkan deteksi, dan 
menghubungkan pasien ke pengobatan, meningkatkan retensi dalam pengobatan dan 
pencapaian supresi virus, juga untuk menilai efisiensi biaya dari intervensi tersebut. Untuk 
analisis ini, HP+ mewawancarai pemangku kepentingan kunci untuk memahami intervensi 
yang dibutuhkan – sesuai model pemberian layanan dan populasi sasaran. HP+ juga 
mengumpulkan data tentang biaya dari Suku Dinas Kesehatan Kota, CSO, puskesmas dan 
klinik swasta untuk menghitung estimasi biaya satuan dari intervensi terkait. Dinkes 
Provinsi, Sudinkes Kota dan proyek LINKAGES yang didanai USAID dan PEPFAR 
memegang peran penting dalam rancangan studi dan pemilihan sampel data. Jadwal dan 
proses pelaksanaan studi diuraikan dalam Gambar 2.  

Gambar 2. Jadwal dan Proses Pelaksanaan Studi 

 

Sampel Data 

HP+ mengumpulkan data dari 12 CSO, lima Sudinkes, dan sembilan fasilitas kesehatan. 
Beragam CSO dipilih berdasarkan besar organisasi, cakupan geografis dari kegiatan di 
Jakarta, dan jenis populasi yang dilayani (Tabel 1). LINKAGES membantu memilih CSO 
yang akan diikutsertakan dalam studi perhitungan biaya ini; yaitu CSO yang menerima dana 
dari beragam donor, termasuk PEPFAR dan the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, 
and Malaria. Dinkes Provinsi dan Sudinkes Kota memilih sampel puskesmas berdasarkan 
volume pasien HIV tiap bulan agar studi mencakup beragam fasilitas kesehatan dan wilayah. 
Puskesmas dengan volume pasien tinggi mungkin memiliki praktik dan sumber daya yang 
berbeda dari puskesmas dengan volume pasien rendah. HP+ juga mengikutsertakan dua 
klinik swasta dengan jumlah pasien HIV yang relatif banyak untuk membandingkan biaya di 
sektor publik dan sektor swasta.  
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Tabel 1. Sampel Pengumpulan Data 

Populasi yang Dilayani   Jumlah CSO Funding Sources 

Wanita pekerja seks dan 

pelanggan 
3 PEPFAR 

Pengguna napza suntik 3 PEPFAR, Global Fund 

Lelaki yang berhubungan seks 

dengan lelaki 
3 PEPFAR, Global Fund, BTG Netherland 

Waria 1 PEPFAR, Global Fund 

Beragam populasi 2 AIDS Healthcare Foundation 

 

Kategori Faskes Jumlah Faskes Kotamadya 

Puskesmas bervolume pasien 

tinggi 
3 Jakarta Timur dan Utara 

Puskesmas bervolume pasien 

sedang 
2 Jakarta Pusat dan Selatan 

Puskesmas bervolume pasien 

rendah 
2 Jakarta Selatan dan Barat 

Klinik swasta 2 Jakarta Pusat dan Selatan 

Identifikasi Intervensi 

HP+ mewawancarai beberapa pemangku kepentingan kunci di Jakarta, termasuk Dinkes 
Provinsi, CSO, dan staf proyek LINKAGES, untuk menentukan beberapa intervensi spesifik 
yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan yang ada sepanjang cascade pengobatan HIV. 
Informan menyampaikan bahwa beberapa intervensi yang telah ada, seperti relawan sebaya 
menemani pasien ke faskes untuk inisiasi pengobatan, testing indeks, dan kelompok 
pendukung populasi kunci, perlu diperluas secara tepat dan baik untuk dapat meningkatkan 
hasil layanan cascade. Akan tetapi, intervensi yang sudah ada tersebut bukanlah satu-
satunya solusi untuk mengatasi hambatan yang ada, terutama hambatan dalam mencapai 
target tes. Oleh karena itu, pemangku kepentingan menyarankan untuk memperkenalkan 
model penjangkauan, tes, dan pengobatan yang baru, termasuk penjangkauan virtual untuk 
populasi kunci, dan model layanan pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien 
ART (differentiated care). Di bulan Februari 2018 HP+ menyelenggarakan lokakarya awal 
dengan CSO untuk membahas metodologi yang akan dipakai, memperoleh konfirmasi 
tentang intervensi apa yang akan diikutsertakan dalam analisis dan input apa yang 
dibutuhkan untuk model layanan dan populasi tertentu (Tabel 2).  

Tabel 2. Intervensi 

Intervensi Uraian 

Penjangkauan di hotspot 

Petugas penjangkau atau relawan sebaya memberi atau merujuk populasi 

kunci ke layanan pencegahan, tes atau pengobatan HIV di tempat yang 

sering dikunjungi oleh populasi kunci tersebut 

Penjangkauan virtual 

Menjangkau populasi kunci atau masyarakat umum dengan pesan tentang 

HIV atau memberi dukungan secara individu terkait dengan pencegahan, 

tes atau pengobatan HIV melalui platform daring (online), termasuk media 

sosial dan aplikasi kencan 

Tes HIV berbasis faskes Tes dan konseling HIV di fasilitas kesehatan 
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Intervensi Uraian 

Tes HIV secara mobile 

(dokling) 

Tes dan konseling HIV di hotspot 

Rujukan ke ART  
Memberi informasi atau menemani klien ke faskes untuk inisiasi 

pengobatan, idealnya di hari yang sama dengan hari diagnosis 

Terapi antiretroviral 

Pengobatan HIV yang mencakup kunjungan ke klinik tiap bulan dan 

pemantauan laboratorium melalui tes CD4 (dua kali per tahun) dan tes 

viral load (tiap tahun)  

Dukungan untuk 

kepatuhan 

Konseling dan dukungan secara individual bagi pasien ART yang berisiko 

putus berobat (LTFU) atau tidak mematuhi rejimen pengobatan mereka 

Kelompok pendukung 

sebaya (KDS) untuk 

populasi kunci 

Pertemuan rutin dengan populasi kunci untuk memberi informasi dan 

dukungan tentang pencegahan, tes dan pengobatan HIV  

Pelacakan lost-to-follow-

up (LTFU) 

Staf faskes menelepon atau mengunjungi pasien ART yang tidak lagi 

datang untuk layanan ART selama minimal tiga bulan 

Perhitungan Biaya  

Melalui wawancara dengan staf program atau penyedia layanan, dan setelah menelaah 
catatan keuangan, HP+ membuat estimasi biaya langsung dan tidak langsung yang 
dibutuhkan untuk melakukan intervensi. Biaya langsung mencakup biaya sumber daya 
manusia; komoditas, bahan-bahan medis dan materi edukasi; transportasi; komunikasi; dan 
kegiatan pendukung program yang terkait langsung dengan perluasan cakupan layanan. 
Biaya tidak langsung mencakup biaya staf manajemen, biaya operasional dan biaya tetap 
yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan layanan tapi masih diperlukan untuk 
memperluas cakupan layanan. 

Untuk memperkirakan biaya langsung, HP+ menggunakan pendekatan ingredients-based 
atau perhitungan biaya bawah-atas (bottom-up). Ini berarti perhitungan biaya didasarkan 
pada jenis dan jumlah input yang dibutuhkan untuk melakukan tiap intervensi bagi tiap 
kelompok populasi (Gambar 3). Biaya satuan dihitung menggunakan pembobotan antar CSO 
berdasarkan jumlah orang yang dijangkau.  

Gambar 3. Metodologi Perhitungan Biaya Berbasis Input (Ingredients-Based) 

Rumus untuk tiap input yang dibutuhkan untuk melakukan satu intervensi:   
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 Rumus menghitung biaya tenaga staf melakukan intervensi:  
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Langkah 1: Hitung biaya per menit  
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Selain memperkirakan biaya menjangkau satu orang dengan tiap intervensi, HP+ juga 
memperkirakan biaya untuk mencapai hasil yang diinginkan, misalnya, untuk tes HIV, biaya 
untuk mendiagnosa satu orang yang terinfeksi HIV, bila data untuk itu tersedia. Biaya ini 
diperkirakan dengan membagi total biaya untuk satu intervensi dengan jumlah orang yang 
memperoleh hasil yang ingin diperoleh. 

Untuk biaya tidak langsung, HP+ menggunakan pendekatan atas-bawah (top-down) dengan 
cara membagi total biaya tidak langsung untuk sebuah intervensi dengan jumlah orang yang 
dijangkau. Proporsi biaya tidak langsung untuk satu intervensi tertentu didasarkan pada 
lama waktu yang diperlukan oleh tiap staf yang langsung terkait dengan intervensi tersebut 
per tahun dan jumlah orang yang dijangkau. 

  

Langkah 2: Perkirakan jumlah menit yang dibutuhkan untuk memberi tiap layanan 

Langkah 3: Hitung biaya langsung staf per pasien 
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Hasil 

Biaya satuan disajikan untuk tiap tahap dari 
cascade per intervensi dan populasi sasaran.   

Identifikasi  

Penjangkauan Tatap Muka  

Tantangan terbesar yang dihadapi program 
penanggulangan HIV di Jakarta adalah dalam 
upaya menjangkau individu yang belum 
terdiagnosa, terutama di masyarakat umum 
yang berisiko lebih rendah. Hasil yang 
dilaporkan ini berfokus pada intervensi untuk 
populasi kunci yang paling banyak terkena 
dampak HIV, dengan menyadari bahwa 
penjangkauan yang berfokus pada populasi 
kunci tidak akan menjangkau sebagian individu 
yang terinfeksi HIV tapi tidak menyatakan diri 
sebagai anggota populasi kunci. Di Jakarta, CSO 
biasanya menjangkau populasi kunci 
menggunakan relawan sebaya atau petugas 
penjangkau yang datang ke hotspot pada waktu-
waktu tertentu. Dalam penjangkauan di hotspot 
CSO melakukan beragam kegiatan pencegahan dan dukungan, termasuk membagikan 
materi edukasi, kondom dan jarum suntik steril (bagi penasun), serta melakukan rujukan 
untuk tes HIV. Biaya satuan menjangkau populasi kunci di hotspot bervariasi antar populasi 
(Gambar 4). 

Gambar 4. Rata-rata Biaya Per Tahun Per Individu yang Dijangkau melalui Penjangkauan 

di Hotspot berdasarkan Populasi dalam Rupiah (US$)  

 

Biaya penjangkauan hotspot per individu yang dikontak di kalangan WPS adalah yang 
tertinggi karena dalam penjangkauan di hotspot WPS menerima lebih banyak kondom 
dibandingkan kelompok kunci lainnya (Kotak 1). Biaya penjangkauan terendah adalah untuk 

Kotak 1. Mengapa biaya satuan 

untuk penjangkauan di hotspot 

bervariasi antar populasi? 

Waktu staf: CSO yang bekerja dengan 

penasun memerlukan lebih banyak 

waktu per orang daripada CSO yang 

bekerja dengan kelompok kunci lain. 

Komoditas: WPS menerima lebih 

banyak kondom (rata-rata 288 buah 

per tahun) daripada kelompok lain. 

Skala Ekonomis: Untuk penasun dan 

waria, jumlah orang yang dijangkau di 

hotspot relatif sedikit, tapi ini tetap 

merupakan kegiatan yang memakan 

waktu bagi staf CSO. Oleh karena itu 

biaya tidak langsung per orang yang 

dijangkau menjadi tinggi. 
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kelompok LSL, terutama karena metode penjangkauan ini memungkinkan CSO untuk 
menjangkau lebih banyak individu baru, sehingga dari segi skala ini cukup ekonomis. CSO 
yang menjangkau penasun perlu berinteraksi lebih sering dan lebih lama dengan tiap orang 
yang akan dijangkau daripada CSO yang bekerja dengan populasi kunci lain. Sebagai contoh, 
petugas penjangkau di salah satu CSO harus meluangkan waktu hampir empat jam per 
penasun yang mereka jangkau per tahun, sementara petugas dari CSO lain yang bekerja 
dengan LSL mengaku hanya memerlukan sekitar 30 menit per LSL yang dijangkau per 
tahun. CSO yang melayani penasun perlu meluangkan lebih banyak waktu per orang dalam 
penjangkauan di hotspot untuk membicarakan berbagai metode pencegahan yang khusus 
untuk penasun, termasuk pertukaran jarum dan alat suntik.  

Di semua CSO – terutama CSO yang melayani penasun dan waria yang cakupan 
penjangkauannya sudah sangat tinggi – sebagian besar dari biaya satuan untuk 
penjangkauan di hotspot adalah biaya manajemen dan biaya tidak langsung lainnya 
misalnya biaya yang dibagi secara proporsional untuk koordinator lapangan, pengelola 
program, manajer keuangan dan biaya utilitas (listrik, air, dll) kantor. Dalam penjangkauan 
di hotspot, CSO menjangkau banyak orang, tapi untuk CSO yang menjangkau penasun dan 
waria, jumlah orang yang dijangkau relatif lebih sedikit. Akibatnya penjangkauan waria dan 
penasun di hotspot merupakan kegiatan yang memakan waktu dan biaya tidak langsung 
yang relatif tinggi. Data yang ada memberi indikasi bahwa mayoritas waria dan penasun 
yang positif HIV di Jakarta sudah dideteksi, sehingga untuk mencari individu yang belum 
didiagnosis diperlukan banyak tenaga dan biaya. Untuk populasi kunci ini, prioritas perlu 
dialihkan ke manajemen kasus untuk mencapai supresi virus sementara identifikasi kasus 
HIV positif baru perlu dilakukan melalui jejaring orang yang hidup dengan HIV. 

Aspek penting dari efisiensi biaya untuk penjangkauan di hotspot tergantung pada apakah 
penjangkauan dapat meningkatkan layanan pencegahan dan tes HIV bagi mereka yang 
membutuhkannya (tingkat positivitas tes atau test yield akan dibahas belakangan dalam 
laporan ini). Perkiraan biaya per orang yang dijangkau di hotspot yang mengakses layanan 
tes HIV menurut perhitungan HP+ (Gambar 5) menunjukkan bahwa biaya tertinggi per 
orang yang dites HIV terjadi di kelompok WPS dan penasun. Untuk WPS, tingginya biaya 
keseluruhan disebabkan oleh tingginya biaya menjangkau satu wanita pekerja seks melalui 
penjangkauan di hotspot, lebih tinggi dari kelompok lain, juga karena lebih dari separuh 
(53%) WPS yang dijangkau di hotspot dites HIV. Untuk penasun, hasil menunjukkan bahwa 
dari orang yang dijangkau melalui hotspot, persentase mereka yang dites HIV sangat 
rendah. 

Walaupun kegiatan pencegahan HIV adalah bagian penting dari penjangkauan di hotspot 
untuk WPS dan penasun, hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa dari segi biaya, 
penjangkauan di hotspot untuk kedua kelompok ini tidak meningkatkan jumlah tes HIV 
secara efisien. Sebaliknya, untuk LSL, biaya menjangkau LSL di hotspot adalah yang 
terendah per orang, dan per orang yang dites HIV, yang mengindikasikan bahwa 
penjangkauan di hotspot untuk LSL relatif efisien biaya. Terlepas dari itu, peningkatan 
efisiensi masih diperlukan karena pemanfaatan tes HIV di kalangan LSL masih relatif 
rendah, walaupun program LINKAGES berhasil menjangkau lebih dari 60 persen LSL yang 
termasuk kelompok sasaran. Penjangkauan untuk kelompok kunci ini masih perlu 
dilanjutkan oleh para CSO, dengan dana dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk 
kegiatan belanja strategis penanggulangan HIV yang dilakukan HP+, kami 
mempertimbangkan kemungkinan JKN mendanai CSO yang berkinerja tinggi untuk 
membantu deteksi, menghubungkan kasus positif ke layanan pengobatan, membantu 
memulai pengobatan dan memastikan terjadi supresi virus bagi kelompok ODHA tertentu, 
termasuk LSL. 
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Gambar 5. Rata-rata Biaya Penjangkauan di Hotspot Per Orang yang Dites HIV 

 

Penjangkauan Virtual  

HP+ membandingkan biaya satuan untuk 
menjangkau LSL di hotspot dan menjangkau 
secara virtual. Kotak 2 menjelaskan beberapa 
model dan alat bantu penjangkauan virtual 
untuk LSL yang sedang diuji coba atau 
diperluas oleh LINKAGES bersama pemerintah 
daerah dan CSO di Jakarta (rancangan model 
ada di Lampiran). Kedua model penjangkauan 
ini, baik penjangkauan di hotspot maupun 
penjangkauan virtual, dibutuhkan karena 
masing-masing melibatkan jejaring sosial yang 
berbeda, dan menjangkau sub-populasi dari 
LSL yang berbeda pula. Estimasi biaya satuan 
dan data program lainnya dapat membantu 
menentukan kombinasi penjangkauan hotspot 
dan virtual yang optimal. 

Biaya penjangkauan virtual melalui jejaring 
sosial untuk tiap LSL yang dijangkau relatif 
lebih rendah daripada biaya penjangkauan di 
hotspot, karena dalam penjangkauan virtual 
waktu yang diperlukan petugas lapangan dan 
konselor lebih sedikit, walaupun lama waktu 
juga bervariasi antar pertemuan (Gambar 6). 
Penjangkauan di hotspot memerlukan biaya 
transportasi, komoditas, dan materi yang tidak 
diperlukan di penjangkauan virtual. 
Sebaliknya, penjangkauan virtual memerlukan 
beberapa peralatan dan biaya lain yang tidak 
diperlukan di penjangkauan hotspot, walaupun 
bila dilihat per orang yang dijangkau secara 
virtual, biaya tersebut relatif kecil. Data tentang 
pemanfaatan tes HIV melalui penjangkauan 
virtual belum tersedia, sehingga HP+ tidak 
dapat menghitung biaya per orang yang 
dijangkau dan dites HIV untuk tiap model 
penjangkauan, ataupun membandingkan 
efisiensi biaya dari kedua model penjangkauan 
ini. 

Kotak 2. Model dan alat bantu 

penjangkauan virtual dalam 

percontohan yang diterapkan 

LINKAGES 

Penjangkauan melalui jejaring sosial sebaya: 

Petugas penjangkau yang dipekerjakan oleh 

CSO menjangkau individu yang rentan 

secara online dan mempromosikan layanan 

pencegahan, tes dan pengobatan HIV.  

Penjangkauan melalui influencer sosial: 

Individu dengan banyak pengikut online 

mempromosikan layanan pencegahan, tes 

dan pengobatan HIV.  

Penjangkauan melalui profil sosial: Iklan 

dengan sasaran khusus menjangkau 

individu yang rentan secara online dan 

mempromosikan layanan pencegahan, tes 

dan pengobatan HIV.  

Iklan berskala besar: Menjangkau populasi 

kunci dengan pesan tepat sasaran melalui 

perusahaan data besar, aplikasi data, atau 

influencer di media sosial.  

Databank penjangkauan masyarakat: 

Databank ini dikelola oleh KPAP DKI Jakarta 

dan KPAD dan menyimpan data 

penjangkauan tatap muka yang dimasukkan 

oleh CSO, tanpa melihat sumber dana 

kegiatan.  

DOKLING: Aplikasi penjadwalan tes mobile. 

UpdateStatus.id adalah platform online di 

mana individu yang rentan dapat menilai 

risiko/kebutuhan mereka untuk layanan 

pencegahan, tes dan pengobatan HIV, dan 

membuat janji untuk memperoleh layanan 

kesehatan di puskesmas dan klinik yang 

berpartisipasi. 
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Gambar 6. Biaya Satuan Penjangkauan Hotspot dibandingkan Penjangkauan Virtual 

untuk Lelaki yang Berhubungan Seks dengan Lelaki dalam Rupiah (US$) 

 

Tes dan Konseling HIV 

Di Jakarta, titik masuk untuk tes dan konseling HIV beragam. Individu yang datang untuk 
layanan tuberkulosis, infeksi menular seksual dan pemeriksaan kehamilan di fasilitas 
kesehatan adalah kelompok sasaran tes HIV. CSO mendukung pelaksanaan tes dan 
konseling HIV melalui layanan mobile atau dokling untuk populasi kunci dan pasangan. 
Biaya rata-rata per orang yang dites HIV melalui dokling lebih rendah daripada biaya di 
faskes; biaya rata-rata tertimbang (weighted average) per orang yang dites di dokling adalah 
Rp. 129.928 (US$9.71) sedangkan biaya tes di faskes adalah Rp. 233.861 ($17.48). Biaya 
satuan bervariasi antar tipe faskes, jenis pelaksanaan tes dan populasi yang dites (Gambar 
7). Untuk tes berbasis faskes, Puskesmas bervolume pasien tinggi diperkirakan akan lebih 
efisien dengan waktu staf, dan biaya tidak langsung per orang yang dites akan relatif lebih 
rendah dibandingkan puskesmas bervolume pasien rendah. Akan tetapi di puskesmas 
bervolume pasien rendah, biaya per orang yang dites HIV adalah yang terendah; ini 
disebabkan di puskesmas-puskesmas tersebutwaktu yang diluangkan perawat dan dokter 
untuk tiap pasien lebih singkat. Untuk klinik swasta – dengan volume tes HIV yang 
cenderung tinggi – biaya satuan tes HIV mirip dengan biaya di puskesmas bervolume pasien 
tinggi. 

 Gambar 7. Biaya Tes HIV di Layanan Mobile dan di Fasilitas Kesehatan Per Orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tes berbasis Faskes Tes Mobile 
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Biaya satuan untuk melakukan dokling di kelompok wanita pekerja seks sedikit lebih tinggi 
dibandingkan biaya di kelompok lain. Ini disebabkan biaya operasional dan biaya tidak 
langsung untuk dokling di WPS relatif lebih tinggi daripada biaya CSO yang melayani 
populasi kunci lainnya.   

Untuk mengetahui efisiensi biaya di layanan mobile atau dokling, HP+ memperkirakan 
biaya tes HIV per orang yang dideteksi terinfeksi HIV di tiap kelompok populasi kunci. 
Efisiensi biaya tes HIV di layanan dokling tergantung pada tingkat positivitas tes atau yield 
(yaitu berapa persen dari orang yang dites HIV dideteksi terinfeksi HIV). Di Jakarta, tingkat 
positivitas tes tertinggi ada di kelompok LSL, dan yang terendah ada di kelompok WPS 
(Gambar 8). Tingginya persentase tes yang positif di kalangan LSL kemungkinan karena 
proporsi LSL yang terinfeksi dan belum didiagnosis masih cukup besar dibandingkan 
dengan populasi kunci lainnya. Analisis yang dilakukan HP+ pada data LEAP Jakarta dan 
data SIHA 2017 mencatat bahwa 29% dari LSL yang terinfeksi HIV di Jakarta masih belum 
terdeteksi; sedangkan untuk WPS persentasenya hanya 1%. Tes berulang yang kerap 
dilakukan pada populasi kunci menyebabkan persentase hasil positif menurun, terutama di 
kelompok WPS dan penasun. 

Gambar 8. Hasil Positif Tes HIV di Jakarta berdasarkan Populasi Kunci,  

Januari-Desember 2018 

 

Sumber: Kemenkes, 2019a 

Untuk sampel data kami, yang merupakan gabungan dari 
data CSO dan data faskes dari bulan Januari–Desember 2018 
(Kemenkes, 2019a), tingkat positivitas tes per populasi tidak 
sejalan dengan angka yang dilaporkan untuk DKI Jakarta. 
Persentase tes positif tertinggi ditemui pada kelompok 
penasun (9,5%), lalu LSL (7,5%), waria (6,3%) dan WPS 
(1,4%). Berhubung biaya dokling per penasun adalah yang 
terendah, dan tingkat positivitas tes adalah yang tertinggi, 
jadi biaya terendah untuk penjangkauan lewat dokling per 
orang yang dideteksi terinfeksi HIV adalah di kelompok 
penasun (Gambar 9). Di kelompok WPS, biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mendeteksi satu WPS yang positif HIV 
melalui dokling tinggi karena biaya satuan untuk tes tinggi 
sementara persentase tes yang positif rendah; biaya 
mendeteksi satu WPS yang terinfeksi HIV melalui dokling 
hampir enam kali lipat lebih tinggi dari biaya mendeteksi 
satu waria atau satu LSL dan bahkan 17 kali lebih tinggi dari 
biaya mendeteksi satu penasun yang terinfeksi (Kotak 3). Ini 
memberi indikasi bahwa frekuensi, pemilihan waktu dan 
lokasi dokling untuk WPS mungkin perlu diubah agar dapat 
menggunakan sumber daya secara lebih efisien. 

Kotak 3. Mengapa biaya 

tes mobile per orang yang 

dideteksi positif yang 

tertinggi ada di kelompok 

wanita pekerja seks?  

Persentase hasil positif 

rendah: hanya 1,4 % dari 

WPS yang dites dideteksi 

HIV positif; persentase di 

kelompok populasi lain 

minimal empat kali lebih 

tinggi.  

Biaya tes mobile 

(dokling): Biaya per WPS 

yang dites secara mobile 

setidaknya 33 % lebih 

tinggi dari biaya di 

populasi lain. 
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Gambar 9. Biaya Dokling Per Orang yang Dideteksi Terinfeksi HIV dalam Rupiah (US$)  

 

Menghubungkan Kasus Positif ke Layanan Perawatan dan 

Pengobatan   

Rujukan ke layanan ART  

Di Jakarta, begitu ada anggota populasi kunci dan pasangan yang memperoleh diagnosa 
terinfeksi HIV, maka mereka dirujuk oleh CSO ke layanan ART. Pelaksanaan rujukan yang 
diterapkan CSO berbeda-beda. Beberapa CSO memiliki petugas penjangkau atau relawan 
sebaya yang menemani pasien ke fasilitas kesehatan untuk inisiasi ART. Ada juga CSO yang 
memberi uang transportasi kepada pasien yang sudah memulai ART, dan ada CSO yang 
memberi insentif dalam bentuk uang kepada relawan sebaya dan petugas penjangkau untuk 
keberhasilannya mencapai target atau hasil tertentu. Struktur pembayaran insentif beragam 
antar CSO, ada yang membayar relawan sebaya dan petugas penjangkau sesuai dengan 
pencapaian target bulanan untuk tes HIV dan/atau inisiasi ART, ada juga CSO yang 
memberi insentif untuk tiap satu orang ODHA yang memulai ART. Besaran biaya satuan 
untuk rujukan ART sangat bervariasi yang mencerminkan beragamnya cara CSO melakukan 
rujukan ART.  

Biaya per orang yang dirujuk ke ART tertinggi ditemui pada 
WPS (Rp. 1.425.469, US$107) dan penasun (Rp. 1.657.376; 
US$124). Ini disebabkan oleh waktu yang diluangkan 
petugas untuk menemani klien melakukan inisiasi ART dan 
juga biaya transportasi untuk rujukan ART (Gambar 10). 
Biaya merujuk ke ART per orang untuk waria atau LSL jauh 
lebih rendah dari biaya di populasi kunci lainnya, yaitu Rp. 
67.253 (US$5.03) untuk waria dan Rp.88.815 (US$6.64) 
untuk LSL. Mayoritas CSO yang bekerja dengan waria atau 
LSL tidak menemani klien mereka ke fasilitas kesehatan 
untuk inisiasi pengobatan. Mereka juga tidak memberi klien 
uang transport ataupun membayar staf CSO yang berhasil 
membantu klien memulai terapi (Kotak 4). Mayoritas CSO 
ini tidak memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti atau 
melaporkan perkembangan klien yang dirujuk ke ART, dan 
oleh karena itu HP+ tidak dapat melakukan analisis biaya 
per orang yang dirujuk ke ART dan berhasil memulai 
pengobatan. HP+ juga tidak dapat menilai efisiensi biaya 
antara satu model rujukan ART relatif dengan model 
lainnya. 

Kotak 4. Apa saja 

Komponen Biaya 

Rujukan ART?  

Menemani pasien: 

Sebanyak 71% penasun 

dan 56% WPS ditemani 

petugas penjangkau atau 

relawan sebaya untuk 

inisiasi pengobatan.  

Biaya transportasi: 

Sebanyak 86% WPS dan 

71% penasun yang dirujuk 

ke layanan ART menerima 

uang transport dari CSO.  

Note: No transportation 

stipends are provided by 

facilities. 
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Gambar 10. Biaya Rata-rata per Wanita Pekerja Seks dan Pengguna Napza Suntik yang 

Dirujuk ke ART dalam Rupiah (US$) 

 

Inisiasi dan Keberlanjutan Pengobatan  

Rerata biaya satuan pengobatan per tahun tergantung 
pada apakah pasien tersebut baru atau sudah stabil 
dalam pengobatan, juga lokasi pemberian layanan 
(Gambar 11). Secara umum, pengobatan untuk pasien 
baru dan pasien lama yang belum stabil memakan 
biaya yang lebih tinggi per pasien per tahun daripada 
pengobatan untuk pasien lama yang sudah stabil 
(definisi pasien stabil ada di catatan kaki di halaman 
vii). Pasien yang baru memperoleh diagnosis positif 
dan pasien yang belum stabil dalam pengobatan 
membutuhkan lebih banyak waktu petugas dan uji 
klinis yang lebih sering daripada pasien ART yang 
sudah stabil. Untuk pasien baru dan stabil, biaya ART 
per orang di puskesmas bervolume pasien rendah 
lebih murah daripada biaya di puskesmas bervolume 
pasien sedang dan tinggi. Ini disebabkan karena 
petugas di puskesmas bervolume pasien rendah 
cenderung meluangkan lebih sedikit waktu untuk 
pasien dibandingkan petugas di puskesmas 
bervolume pasien sedang dan tinggi (Kotak 5). 
Perbedaan ini mungkin terkait dengan kurangnya 
pengalaman petugas di faskes bervolume rendah dalam menangani pasien ART atau 
mungkin kualitas layanan yang kurang. Di klinik swasta, biaya satuan ART sedikit lebih 
rendah dari di puskesmas. Rata-rata biaya ART per pasien per tahun adalah Rp. 6.654.366 
(US$497) untuk semua jenis pasien.   

Kotak 5. Perbedaan dalam 

biaya petugas menyebabkan 

biaya pengobatan di 

puskesmas bervolume pasien 

rendah juga lebih rendah 

• Biaya petugas per pasien ART 

baru hanyalah ¼ dari biaya di 

puskesmas bervolume pasien 

sedang dan tinggi. 

• Untuk pasien stabil, dokter 

meluangkan waktu 10–20 

menit per kunjungan, 

sedangkan di puskesmas 

bervolume pasien tinggi, 

dokter meluangkan waktu 15–

30 menit per kunjungan. 
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Gambar 11. Rerata Biaya Pengobatan Per Pasien Per Tahun di Puskesmas berdasarkan 

Tipe Pasien dan Faskes dalam Juta Rupiah (US$)  

 

Walaupun biaya ART per pasien baru dan stabil di puskesmas bervolume pasien rendah 
sedikit lebih rendah, tapi secara umum rata-rata biaya pengobatan per pasien antar faskes 
sama (Gambar 12). Di faskes bervolume pasien rendah, biaya laboratorium, biaya tidak 
langsung dan manajemen per pasien justru tertinggi. Untuk semua jenis faskes, proporsi 
terbesar (berkisar antara 66-69% tergantung pada jenis faskes) dari biaya satuan 
pengobatan adalah ARV. Biaya signifikan lain adalah untuk tes viral load, yaitu antara Rp. 
800.000 hingga Rp. 850.000 (US$59.80- US$63.54) per tes, tergantung pada jenis fasilitas 
kesehatan yang bersangkutan. 

Gambar 12. Rata-rata Biaya ART per Pasien per Tahun berdasarkan Tipe Faskes dan 

Kategori Biaya dalam Rupiah (US$) 
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Retensi dalam Pengobatan dan Supresi Virus  

 Retensi dalam pengobatan adalah titik tantangan terbesar dalam cascade pengobatan HIV 
di Jakarta. Pasien ART berhenti datang ke fasilitas kesehatan dengan berbagai alasan, mulai 
dari stigma dan diskriminasi, jam operasional faskes yang kurang nyaman, hingga hambatan 
keuangan. LINKAGES menelusuri data dari kohort 48.013 klien yang perlu mendapat ART. 
Sebanyak 92% dari klien memulai pengobatan, tapi dari 44.111 orang yang memulai ART, 
hanya 49% bertahan dalam pengobatan. Klien lainnya, 11% meninggal, 15% dirujuk keluar, 
dan 25% berhenti berobat atau LTFU (Kemenkes, 2019b). Protokol pengobatan yang saat ini 
diterapkan belum mengenal model layanan ART yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien 
(differentiated care) di mana pasien yang sudah stabil dalam pengobatan dapat menerima 
stok ARV untuk beberapa bulan sekaligus sehingga pasien dapat mengunjungi fasilitas 
kesehatan lebih jarang untuk pemantauan klinis. Saat ini semua pasien ART diminta datang 
ke faskes tiap bulan. Beberapa CSO mencoba memberi uang transport ke pasien ART baru 
untuk meringankan beban finansial terkait dengan kunjungan bulanan, tapi pasien lama 
sering tidak menerima bantuan seperti itu. 

CSO dan fasilitas kesehatan melakukan berbagai upaya untuk membantu pasien terus 
melanjutkan pengobatan dan membantu pasien yang lost-to-follow-up (LTFU) untuk 
kembali ke pengobatan. Sebagai contoh, CSO memberi dukungan kepatuhan pengobatan 
kepada tiap individu, dan menyelenggarakan pertemuan kelompok pendukung sebaya 
(KDS). Puskesmas melacak pasien yang LTFU 
melalui telepon atau kunjungan rumah. Pertemuan 
kelompok pendukung sebaya (KDS) yang 
diselenggarakan CSO terbuka untuk semua populasi 
kunci dan ditujukan untuk memberi dukungan 
psikososial tanpa melihat apakah individu terinfeksi 
HIV dan sudah dalam pengobatan atau tidak, tapi 
salah satu tujuan utama dibentuk KDS adalah untuk 
membantu pasien ART terus melanjutkan 
pengobatannya, walaupun retensi ini tidak diukur 
secara sistematis.   

Dari segi biaya, dukungan kepatuhan yang diberikan 
per individu memakan biaya lebih sedikit 
dibandingkan dukungan dalam bentuk pertemuan 
KDS (Kotak 6). Biaya pertemuan KDS bervariasi 
antar populasi kunci; biaya tertinggi ditemui di 
kalangan penasun karena jumlah peserta yang 
cenderung relatif sedikit (satu CSO mengatakan 
bahwa pertemuan dapat hanya dihadiri oleh 2-4 
orang), dan frekuensi pertemuan yang lebih sering 
daripada kelompok kunci lainnya (Gambar 13). 
Biaya terendah ditemui di kelompok waria karena 
jumlah peserta yang hadir di pertemuan cenderung 
besar (20 orang di tiap pertemuan). 

Kotak 6. Mengapa pertemuan 

kelompok pendukung sebaya 

(KDS) lebih memakan biaya per 

orang daripada dukungan yang 

diberikan secara individual?  

Intensitas waktu: Pertemuan KDS 

berlangsung hingga dua jam dan 

diadakan hingga 24 kali setahun, 

sementara dukungan secara 

individual hanya membutuhkan 

satu jam per orang per tahun.  

Staf: Dukungan secara individual 

umumnya hanya melibatkan satu 

orang staf, sedangkan pertemuan 

KDS melibatkan banyak staf 

(petugas penjangkau, konselor, 

relawan sebaya).  

Transport dan konsumsi: Peserta 

KDS biasanya diberi uang transport 

dan konsumsi di tiap pertemuan. 

 

 



Biaya Memperkuat Cascade Pengobatan HIV di Jakarta, Indonesia   

17 

Gambar 13. Rerata Biaya Satuan Dukungan Kepatuhan Pengobatan secara Individual 

dan melalui Pertemuan Kelompok Pendukung Sebaya per Populasi Kunci dalam Rupiah 

(US$)  

 

Biaya memberi dukungan kepatuhan secara individual untuk tiap orang juga bervariasi antar 
populasi kunci. Sama seperti pertemuan KDS, biaya memberi dukungan kepatuhan yang 
tertinggi per orang dijumpai di kelompok penasun. Lebih dari separuh (77%) biaya adalah 
biaya tenaga petugas mendampingi penasun. Bila dibandingkan dengan CSO yang melayani 
kelompok kunci lain, CSO yang bekerja dengan penasun kemungkinan besar harus 
melakukan kunjungan rumah, dan petugas penjangkau serta konselor harus meluangkan 
waktu setidaknya satu jam dengan tiap penasun untuk memberi dukungan yang diperlukan. 
Dalam analisis yang kami lakukan, hanya dua CSO mempekerjakan manajer kasus untuk 
memberi dukungan pada pasien sejak diagnosis awal hingga dukungan kepatuhan setelah 
inisiasi pengobatan. Biaya tenaga manajer kasus untuk memberi dukungan demi 
keberlanjutan pengobatan per pasien per tahun adalah Rp. 218.333 (US$16.32).  

Terlepas dari adanya dukungan kepatuhan, banyak pasien ART di Jakarta tidak melanjutkan 
pengobatan. Fasilitas kesehatan bervolume pasien rendah memiliki lebih banyak pasien 
yang LTFU dibandingkan faskes dengan volume pasien sedang dan tinggi (Gambar 14). Ini 
tidak mencakup pasien yang meninggal atau dirujuk keluar, misalnya ke rumah sakit. Faskes 
berusaha menghubungi pasien melalui telepon atau kunjungan rumah untuk membawa 
pasien kembali ke pengobatan. Biaya tertinggi per LTFU ditemui di faskes bervolume pasien 
sedang karena pelacakan LTFU dilakukan oleh dokter, dan bukan perawat. Di faskes 
bervolume pasien sedang dan rendah, pelacakan pasien LTFU dilakukan melalui telepon, 
sedangkan di faskes bervolume pasien tinggi pelacakan ditambah dengan kunjungan rumah.  
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Gambar 14. Rata-rata Biaya Satuan Pelacakan LTFU dalam Rupiah (US$)  

 

Berhubung data tentang berapa banyak orang yang LTFU berhasil kembali ke pengobatan 
melalui upaya pelacakan tidak tersedia, maka HP+ tidak dapat mengevaluasi efisiensi biaya 
dari berbagai pendekatan pelacakan tersebut. Akan tetapi, HP+ membuat perkiraan biaya 
ART per orang yang bertahan dalam pengobatan setelah 12 bulan menjalani ART. Estimasi 
ini dibuat untuk menentukan apakah layanan ART di puskesmas dengan volume pasien yang 
berbeda-beda efisien dari segi biaya (Gambar 15). 

Gambar 15. Total Biaya ART per Orang yang Bertahan dalam Pengobatan dalam Rupiah 

(US$) 

 

Faskes bervolume pasien rendah memiliki tingkat retensi ART yang lebih rendah (59%) 
daripada faskes bervolume pasien sedang dan tinggi (87%), sehingga biaya ART per orang 
yang bertahan dalam pengobatan menjadi lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa 
layanan ART di faskes volume rendah mungkin tidak seefisien biaya dibandingkan dengan 
layanan di puskesmas bervolume sedang dan tinggi. 
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Diskusi 

Laporan ini mengisi kesenjangan data yang ada mengenai biaya melakukan intervensi HIV 
di Jakarta. Melalui analisis biaya intervensi per orang yang dijangkau atau biaya intervensi 
untuk mencapai satu hasil yang diinginkan per model layanan dan populasi, laporan ini 
membantu memberi bukti tambahan yang dapat dipakai sebagai dasar membuat 
penanggulangan HIV dan tiap tahap cascade pengobatan lebih efisien biaya. Dinkes Provinsi 
DKI Jakarta dapat memakai hasil studi ini dalam pengaturan kontrak dengan CSO dan 
dalam menentukan besaran penggantian biaya yang akan diberikan ke CSO dan fasilitas 
kesehatan untuk kegiatan penanggulangan HIV penting yang dilakukan. 

Peluang Meningkatkan Efisiensi 

Biaya manajemen dan biaya tidak langsung memakan porsi yang signifikan dari biaya satuan 
CSO. Sebagian besar biaya ini adalah untuk staf manajemen, termasuk pengelola program, 
staf keuangan, koordinator lapangan dan staf pemantauan dan evaluasi (monev). CSO 
mungkin dapat menekan biaya ini dengan memperluas cakupan layanan untuk mencapai 
skala ekonomi (economies of scale), mengurangi fragmentasi dalam komunitas CSO yang 
bergerak di bidang HIV, atau dengan mengurangi jumlah staf manajemen purna waktu yang 
dipekerjakan. Seperti disampaikan sebelumnya, salah satu keterbatasan studi ini adalah 
perhitungan biaya tidak langsung dilakukan dengan pendekatan top-down, sehingga sulit 
untuk tahu apakah alokasi biaya yang dilakukan sudah akurat. 

Di fasilitas kesehatan, sesuai perkiraan, biaya manajemen dan biaya tidak langsung per 
orang yang dijangkau di puskesmas bervolume pasien rendah sedikit lebih tinggi dari biaya 
di CSO. Tapi biaya manajemen dan tidak langsung ini hanyalah sebagian kecil dari biaya 
satuan puskesmas, sehingga peluang untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam hal ini kecil, 
tidak sebesar peluang di CSO sebagaimana dijelaskan di atas. Biaya satuan untuk layanan 
ART, tes dan konseling HIV di klinik swasta mirip dengan biaya satuan yang didapati di 
puskesmas bervolume pasien tinggi. 

Seiring dengan upaya Jakarta memperluas layanan HIV untuk mencapai target fast-track 
yang ambisius, ada beberapa peluang untuk memperbaiki kinerja sepanjang cascade 
pengobatan HIV dan membuat penanggulangan HIV menjadi lebih efisien biaya, yaitu 
dengan membuat beberapa perubahan berikut ini.  

Identifikasi  

Berhubung biaya satuan untuk layanan tes mobile atau dokling tinggi, sementara persentase 
yang positif (testing yield) di kelompok wanita pekerja seks (WPS) rendah karena mayoritas 
WPS yang positif HIV di Jakarta sudah dideteksi, maka biaya dokling per WPS yang 
terdeteksi positif jauh lebih tinggi daripada biaya untuk populasi kunci lainnya. Efisiensi 
mungkin dapat ditingkatkan dengan mengubah frekuensi, waktu, dan lokasi dokling untuk 
WPS, tapi yang paling berpotensi menekan biaya dan meningkatkan persentase hasil positif 
adalah dengan memperluas tes keluarga dan pasangan pasien indeks (index-testing) dan tes 
yang dilakukan sendiri (self-testing). 

Di kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), biaya untuk penjangkauan 
virtual per orang yang dijangkau lebih rendah daripada biaya penjangkauan di hotspot. 
Efektivitas penjangkauan virtual memang belum diketahui, tapi pendekatan ini diperkirakan 
dapat menjangkau segmen populasi LSL yang selama ini tidak dapat dijangkau dengan 
pendekatan tradisional di hotspot. Oleh karena itu, memperluas penjangkauan virtual 
berpotensi mendeteksi banyak kasus baru di kalangan LSL, yang dapat meningkatkan 
tingkat positivitas tes (yield) dan menurunkan biaya penjangkauan secara keseluruhan. 
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Menghubungkan Kasus Positif ke Layanan Perawatan dan Pengobatan 

Upaya menghubungkan pasien ke ART dengan cara memberi informasi atau menemani 
pasien ke fasilitas kesehatan untuk inisiasi ART, idealnya di hari yang sama dengan hari 
perolehan diagnosis, memerlukan biaya, tapi seperti diperkirakan, intervensi dengan biaya 
tertinggi adalah terapi ARV itu sendiri. Untuk puskesmas dengan volume pasien rendah, 
waktu yang diperlukan petugas untuk melayani tiap pasien per tahun konsisten dilaporkan 
lebih singkat dibandingkan waktu per pasien per tahun di puskesmas dengan volume pasien 
sedang atau tinggi. Ini mungkin karena petugas di puskesmas bervolume pasien rendah 
masih kurang berpengalaman menangani pasien ART, yang berarti ada masalah kualitas 
yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Berhubung jumlah pasien yang tidak dapat dilacak (LTFU) 
di puskesmas bervolume rendah juga tinggi, sementara sudah ada biaya yang dikeluarkan 
untuk inisiasi pengobatan bagi pasien-pasien ini, maka biaya ART per orang yang bertahan 
dalam pengobatan di puskesmas bervolume rendah ini tertinggi antar faskes lainnya. Ini 
mengindikasikan bahwa biaya tambahan untuk tenaga petugas kesehatan di puskesmas 
bervolume sedang dan tinggi melayani pasien, baik pasien baru maupun lama yang sudah 
stabil dalam pengobatan, pada akhirnya merupakan pemanfaatan sumber daya staf ART 
yang lebih efisien. 

Di puskesmas, biaya menangani pasien yang sudah stabil dalam ART adalah yang terendah 
dibandingkan dengan biaya untuk pasien baru dan yang belum stabil, tapi perbedaannya 
relatif kecil. Puskesmas dapat menurunkan biaya lebih lanjut dengan menerapkan model 
layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien (differentiated care) untuk pasien-
pasien yang sudah stabil, yaitu dengan mengurangi frekuensi kunjungan ke faskes untuk 
pemeriksaan klinis dan pemantauan laboratorium.5  

Peningkatan efisiensi juga dapat terwujud dengan menggeser layanan pasien yang sudah 
stabil dari rumah sakit ke puskesmas. Melalui strategi ini akses ART untuk pasien yang 
masih harus datang tiap bulan juga akan menjadi lebih mudah. Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dapat turut berperan dalam hal ini untuk ODHA yang sudah menjadi anggota JKN (di 
bulan Agustus 2019 mencapai 223 juta atau 83% dari penduduk). Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS-K) dapat mendukung pergeseran ini dengan mengubah 
mekanisme pembayaran HIV untuk memberi insentif keuangan (misalnya dengan 
pembayaran non-kapitasi) kepada puskesmas agar mereka mempertahankan pasien ART 
dalam layanan mereka. 

Terakhir, mekanisme pengadaan ARV yang saat ini diterapkan tidak efisien dan 
menyebabkan biaya yang harus ditanggung Indonesia per pasien per tahun menjadi lebih 
tinggi dari negara-negara lain. Mengikutsertakan BPJS-K dalam proses pengadaan mungkin 
dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan dan penetapan harga 
karena fokus utama dari BPJS-K adalah pengendalian biaya. 

Retensi dalam Pengobatan dan Supresi Virus 

Pertemuan kelompok pendukung sebaya (KDS) adalah salah satu intervensi dengan biaya 
tertinggi karena untuk menyelenggarakan pertemuan KDS secara rutin, diperlukan sumber 
daya yang signifikan untuk tenaga staf, transportasi, dan konsumsi. Untuk menurunkan 
biaya satuan kegiatan ini, bagi pasien ART yang sudah stabil, frekuensi pertemuan mungkin 
dapat dikurangi, CSO juga dapat menggabungkan KDS dari beberapa CSO, dan 
penyelenggaraan mungkin dapat dikelola oleh relawan sebaya dan bukan staf CSO purna 

 

5 Sebagai contoh, uji bersihan kreatinin dapat dilakukan setahun sekali untuk klien dengan rejimen 
pengobatan yang mengandung tenofovir (TDF) saja. Jadi tidak semua klien perlu diuji kimia klinis 
dua kali setahun. Begitu pula tes hemoglobin (hematologi) dapat dilakukan sekali setahun untuk klien 
yang mengikuti rejimen pengobatan dengan zidovudine (AZT). Tidak semua klien perlu dites darah 
lengkap dua kali setahun. Terakhir, klien yang terus stabil hanya perlu dites viral load sekali setahun, 
dan klien yang tidak stabil perlu dites viral load dua kali setahun. 
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waktu. Dukungan juga dapat diberikan melalui mekanisme lain (misalnya melalui grup 
WhatsApp). 

Rekomendasi dan Tindak Lanjut  

Mengubah cara melakukan kegiatan dan memberi 
layanan akan berdampak signifikan pada total 
sumber daya yang dibutuhkan untuk 
penanggulangan HIV di Jakarta. Sebagai contoh, di 
tahun 2020, sebagai bagian dari strategi fast-track 
Dinkes Provinsi berencana untuk melakukan tes 
pada 50.667 LSL, 1.546 waria, dan 18.740 WPS. 
Penggunaan data biaya satuan adalah salah satu 
keputusan berbasis bukti yang diambil terkait 
dengan strategi yang tepat untuk deteksi kasus di 
kelompok populasi kunci berisiko tinggi di Jakarta 
di masa mendatang, sejalan dengan upaya 
mendeteksi kasus HIV di masyarakat umum. 

Data biaya satuan untuk layanan dokling yang lebih rendah daripada biaya layanan di faskes 
perlu dibahas lebih lanjut sebelum dijadikan dasar untuk penentuan strategi. Berdasarkan 
biaya satuan per populasi kunci yang dihitung dalam laporan ini, untuk mencapai target tes 
yang ditetapkan di tahun 2020, Jakarta akan mengeluarkan dana sekitar Rp. 9,1 miliar 
(US$680.219) untuk layanan dokling. Bila persentase hasil positif untuk populasi di Jakarta 
tetap sama seperti sekarang, maka di tahun 2020 6.266 orang akan dideteksi sebagai positif 
HIV. Jadi biaya dokling per orang yang dideteksi positif HIV adalah Rp. 1.449.315 
(US$108,34). Bila CSO di Jakarta dapat menurunkan biaya dokling untuk WPS dan LSL 
menjadi sama seperti biaya dokling untuk waria, total dana yang dibutuhkan untuk dokling 
akan berkurang lebih dari Rp. 1 miliar (US$74.749), dan biaya per orang yang dideteksi 
positif akan berkurang sebesar 11 persen menjadi Rp. 1.283.866 (US$95,97). Bila 
pemerintah memutuskan untuk mengubah strategi dan melakukan tes pada lebih banyak 
LSL sambil mengurangi tes di populasi kunci lain yang sebagian besar anggotanya sudah 
tahu status HIV mereka, maka efisiensi dapat meningkat dan total sumber daya yang 
dibutuhkan untuk mendeteksi jumlah kasus baru yang sama akan berkurang, walaupun 
biaya satuan untuk dokling pada kelompok LSL juga relatif lebih tinggi. 

Dalam situasi menurunnya dukungan dana eksternal bagi CSO di Jakarta sementara 
program penanggulangan perlu memperluas layanan secara cepat, maka pengelola program 
harus menggunakan hasil analisis biaya cascade pengobatan sebagai dasar untuk 
menggunakan sumber daya yang efisien dan melaksanakan program.  Di saat yang sama 
pengelola program juga harus mempertahankan atau meningkatkan kinerja seputar 
beberapa indikator kunci seperti retensi dalam pengobatan dan supresi virus. HP+ 
menganjurkan agar data biaya dikumpulkan dan dianalisis secara rutin tiap tahun bersama 
dengan data program agar efisiensi biaya dari pendekatan yang diterapkan pemerintah 
daerah untuk layanan pencegahan, tes dan pengobatan HIV dapat dievaluasi secara kontinu. 
Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan dan mengembangkan cara 
untuk secara sistematis mengumpulkan dan mengkaji data biaya dengan konsisten. 
Beberapa bidang penelitian tambahan mencakup:  

• Penelusuran hasil penjangkauan virtual untuk menilai efisiensi biaya dari 
upaya menjangkau segmen baru dan berisiko tinggi dari populasi, mendukung para 
individu menilai risiko mereka, memotivasi mereka untuk turut dalam layanan 
pencegahan, tes dan pengobatan yang tersedia. 

• Analisis efisiensi biaya dari berbagai model rujukan ART yang 
diterapkan CSO untuk melihat apakah tindakan menemani pasien melakukan 

Box 7. Berapa dana yang dapat 

dihemat bila cara memberi 

layanan diubah?  

Penghematan biaya: Total sumber 

daya yang dibutuhkan akan 

berkurang hingga lebih dari Rp. 1 

miliar dan biaya per orang yang 

dideteksi positif akan berkurang 

sebanyak 11 persen. 
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inisiasi pengobatan, memberi pasien uang transport, dan memberi staf CSO insentif 
untuk tiap pasien yang baru didiagnosis melakukan inisiasi pengobatan sungguh 
dapat memberi hasil yang lebih baik (yaitu inisiasi ART di hari yang sama, retensi 
dalam ART) daripada hasil yang diperoleh CSO yang tidak memberi bantuan seperti 
ini. 

• Uji coba dan evaluasi model pengobatan dan kelompok pendukung 
sebaya yang baru dengan biaya lebih rendah yang menggunakan tenaga staf 
dan sumber daya lain secara maksimal. Pasien yang stabil dalam ART dapat 
ditangani oleh CSO di masyarakat sehingga dapat mengunjungi fasilitas kesehatan 
lebih jarang. Ini dapat meningkatkan retensi pasien dalam pengobatan sekaligus 
penghematan biaya. Demikian juga pertemuan kelompok dukungan sebaya (KDS) 
yang merupakan salah satu intervensi yang dilakukan CSO yang memakan biaya 
tertinggi, sedangkan masih belum diketahui apakah frekuensi atau jumlah orang 
yang hadir dalam pertemuan KDS sungguh mempengaruhi keikutsertaan dalam 
kegiatan pencegahan HIV atau retensi dalam ART. CSO perlu menguji beberapa cara 
baru untuk memberi dukungan secara kelompok; strategi yang optimal mungkin 
berbeda untuk masing-masing populasi kunci.   

• Penilaian kualitas layanan HIV di fasilitas kesehatan bervolume pasien 
rendah. Walaupun untuk beberapa intervensi, biaya per orang yang dijangkau di 
puskesmas bervolume rendah lebih rendah daripada biaya di puskesmas bervolume 
sedang dan tinggi, akan tetapi tingkat retensi pasien dalam ART di puskesmas 
bervolume rendah juga rendah. Ini mengindikasikan bahwa masalahnya mungkin 
ada pada kualitas layanan dan petugas tidak meluangkan waktu yang cukup untuk 
pasien. Dinkes Provinsi mungkin perlu memberi faskes-faskes ini dukungan 
tambahan untuk memastikan panduan dan kebijakan layanan dipatuhi.   
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Lampiran: Model yang Diterapkan di Jakarta untuk 

Menjangkau dan Menghubungkan Populasi Kunci ke 

Layanan HIV Online 

 

O2O: online – ke - offline  

PS: pekerja seks  

DSI: Data Science Indonesia  

CBS: community-based supporter (pendukung berbasis komunitas)
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