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Ringkasan Eksekutif 

Papua adalah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia di mana mayoritas dari 3,3 

juta penduduknya beragama Nasrani dan memiliki populasi penduduk asli yang beragam. 

Pembangunan di bidang ekonomi dan kesehatan di Provinsi Papua masih menghadapi 

berbagai tantangan, di mana 61 persen penduduk Papua diperkirakan berada di kuintil 

kekayaan terendah sementara tingkat kematian ibu dan bayi di Papua masih relatif tinggi 

dibandingkan dengan di provinsi lainnya di Indonesia (BKKBN et al, 2018). Papua memiliki 

beban HIV tertinggi di Indonesia dengan prevalensi HIV pada penduduk dewasa mencapai 

2,3 persen dan upaya pencegahan, deteksi kasus, menghubungkan kasus positif ke layanan 

pengobatan, retensi dalam pengobatan, dan supresi virus masih menjadi tantangan. 

Terlepas dari semua itu, Subdirektorat HIV AIDS dan PIMS dari Kementerian Kesehatan 

bersama Dinas Kesehatan Provinsi telah menetapkan target cakupan layanan HIV untuk 

Papua yang cukup ambisius seiring dengan penerapan strategi fast-track dan Rencana 

Akselerasi Antiretroviral Therapy (ART) Nasional. Untuk mencapai target, dan 

melaksanakan program penanggulangan HIV yang lebih berdaya guna, maka sangatlah 

penting untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada di sepanjang rangkaian tahap 

(cascade) HIV. 

Mengingat data tentang biaya intervensi HIV di Papua masih terbatas– terutama data 

mengenai berbagai model penyediaan layanan atau kelompok populasi yang dilayani—maka 

proyek Health Policy Plus (HP+) dengan dukungan dana U.S. Agency for International 

Development (USAID)- dan U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 

melakukan analisis biaya cascade pengobatan HIV di Papua. Dalam analisis ini dilakukan 

pengumpulan data primer dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), 

puskesmas, klinik swasta, dan rumah sakit provinsi dengan tujuan menjawab beberapa 

pertanyaan berikut: 

• Apa saja intervensi, berdasarkan model pemberian layanan dan populasi sasaran, 

yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada di sepanjang cascade HIV? 

• Berapa biaya intervensi per orang dalam setahun? 

• Seberapa efisien biaya intervensi tersebut? 

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar informasi bagi pengelola program HIV di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran 

program. 

Hasil 

Melalui analisis ini diperoleh estimasi biaya satuan untuk beberapa intervensi kunci dan 

peluang untuk meningkatkan efisiensi layanan HIV sepanjang cascade pengobatan HIV. 

Rangkuman Biaya Satuan untuk Intervensi HIV di Papua 

Intervensi Biaya per orang yang dijangkau per tahun (dalam Rupiah) 

Penjangkauan 
Rp1.281.881 (masyarakat umum), Rp1.101.809 (lelaki seks 

dengan lelaki), Rp517.764 (wanita pekerja seks) 

Tes HIV di fasilitas kesehatan (faskes) Rp369.510 (puskesmas) 

Tes HIV mobile (dokling) Rp263.535 (CSO), Rp377.458 (puskesmas) 



Biaya Memperkuat Cascade Pengobatan HIV di Papua, Indonesia 

 

vii 

Intervensi Biaya per orang yang dijangkau per tahun (dalam Rupiah) 

Rujukan ke terapi antiretroviral  Rp3.237.997 (CSO) 

Terapi Antiretroviral  
Rp8.332.573 (puskesmas), Rp11.502.708 (rumah sakit 

provinsi), Rp7.783.007 (klinik swasta) 

Dukungan kepatuhan  Rp683.771 (CSO) 

Kelompok dukungan sebaya (KDS) 

untuk populasi kunci 

Rp1.046.427 (CSO) 

Pelacakan lost-to-follow-up (LTFU) Rp3.269.657 (CSO) 

Biaya Lintas Sektor 

Dari biaya satuan kegiatan yang dilakukan CSO, porsi yang cukup besar diperuntukkan bagi 

biaya manajemen dan biaya tidak langsung. Ini mencakup biaya staf manajemen termasuk 

pengelola program, staf keuangan, koordinator lapangan, dan staf monitoring dan evaluasi. 

CSO dapat menekan biaya dengan cara memperluas cakupan kegiatan mereka sehingga 

mencapai skala yang lebih ekonomis, atau membuat rasio staf teknis/program dan staf 

manajemen/administrasi lebih seimbang. 

Biaya Identifikasi Kasus 

Berapa jumlah orang yang hidup dengan HIV pada dasarnya tidak dapat dipastikan, tapi 

beberapa model perhitungan terbaru dan data program memberi indikasi bahwa Provinsi 

Papua telah mendeteksi sekitar 60 persen dari orang yang hidup dengan HIV (ODHA). 

Tantangan Provinsi Papua saat ini adalah bagaimana menjangkau ODHA yang masih belum 

terdiagnosis hingga sekarang. Untuk itu pemerintah daerah telah menyusun rencana untuk 

melaksanakan standar pelayanan minimum, di mana populasi yang berisiko akan dites 

secara rutin, diikuti dengan perluasan upaya notifikasi pasangan dan pengujian indeks 

(index testing). 

Kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh CSO tetap merupakan intervensi penting untuk 

mendeteksi ODHA baru. Di Jayawijaya biaya penjangkauan per orang lebih tinggi 

dibandingkan Jayapura karena dipicu oleh tingginya biaya staf dan biaya langsung yang 

melekat pada kegiatan penjangkauan. Adapun biaya penjangkauan per orang di populasi 

umum dan kalangan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) lebih tinggi daripada 

biaya menjangkau satu wanita pekerja seks (WPS). Untuk menjangkau populasi umum, 

biaya yang diperlukan terutama berkaitan dengan distribusi materi komunikasi, informasi, 

dan edukasi (KIE), sementara tingginya biaya menjangkau LSL terutama disebabkan jumlah 

LSL yang dapat dijangkau di hotspot relatif sedikit. 

Biaya penjangkauan per orang (untuk semua kelompok) yang dirujuk untuk tes HIV adalah 

Rp4.486.448 (US$310) di Jayapura dan Rp6.203.827 (US$429) di Jayawijaya. Perbedaan 

biaya ini disebabkan oleh biaya satuan penjangkauan di Jayapura lebih rendah 

dibandingkan di Jayawijaya, bukan dari perbedaan cara merujuknya. Tingkat rujukan tes 

HIV oleh CSO di kedua lokasi ini juga memiliki rata-rata yang sama. Salah satu komponen 

penting dari kegiatan penjangkauan adalah pencegahan, namun seberapa besar kegiatan 

penjangkauan di kedua lokasi mampu memengaruhi perilaku individu ke arah pencegahan 

HIV tidak diketahui.  

Rata-rata biaya tes HIV per orang di Jayawijaya sebesar Rp185.654 (US$13), lebih rendah 

dari biaya di Jayapura Rp298.193 (US$21). Biaya langsung di Jayapura lebih rendah karena 
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skala ekonomis (economies of scale) dari kegiatan test HIV mobile serta biaya transportasi 

petugas dan klien yang juga lebih rendah, namun biaya intervensi tidak langsung di 

Jayapura jauh lebih tinggi dari Jayawijaya. Untuk tes HIV berbasis faskes, sesuai perkiraan, 

biaya satuan tes HIV di puskesmas dengan volume pasien sedang dan tinggi relatif lebih 

rendah dibandingkan biaya satuan di puskesmas bervolume pasien rendah, hal ini karena 

keuntungan dari skala ekonomis. Meskipun biaya satuan tes HIV di Jayapura dan 

Jayawijaya berbeda, namun karena tingkat kasus positif di Jayapura lebih tinggi daripada di 

Jayawijaya, sehingga secara keseluruhan biaya untuk mendeteksi satu orang yang positif 

HIV di kedua lokasi hampir sama. 

Biaya Menghubungkan Klien ke Layanan Perawatan dan Pengobatan serta 

Manajemen Kasus untuk Terapi Antiretroviral 

Lebih dari setengah (55 persen) dari orang yang didiagnosis positif HIV memulai terapi 

antiretroviral (ART). Beberapa CSO turut mendampingi pasien dalam inisiasi ART untuk 

menghubungkan pasien ke perawatan. Proses ini cukup memakan waktu dan jumlah orang 

yang dirujuk ke ART juga relatif sedikit, sehingga biaya tidak langsung dan manajemen yang 

harus ditanggung CSO untuk membantu rujukan pasien ke ART juga cukup tinggi.  

Sebagaimana yang telah diperkirakan, ART adalah intervensi berbiaya paling tinggi dalam 

cascade pengobatan HIV. Biaya rata-rata per pasien ART per tahun di puskesmas, terlepas 

dari volume pasien, tidak banyak bervariasi. Biaya rata-rata ART per orang per tahun di 

rumah sakit provinsi 1,4 kali lebih tinggi dari biaya di puskesmas; ini disebabkan banyak 

pasien baru dengan penyakit parah dan pasien yang tidak stabil dalam pengobatan dilayani 

di rumah sakit provinsi dan bukan di puskesmas. Pengobatan pasien stabil di rumah sakit 

biaya per tahunnya lebih tinggi dibandingkan di puskesmas. 

Biaya untuk Retensi dalam Perawatan dan Mencapai Supresi Virus 

Di Provinsi Papua, upaya mempertahankan pasien dalam ART dan mencapai supresi virus 

menghadapi beragam tantangan yang signifikan. Pada Januari 2020, hanya seperempat (26 

persen) dari pasien yang memulai ART masih bertahan dalam ART. Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua melakukan pelacakan lost-to-follow-up (LTFU) sebagai salah satu kegiatan 

prioritas. Hasil analisis mencatat bahwa biaya pelacakan untuk tiap orang yang berhasil 

dijangkau sangatlah tinggi dibandingkan biaya intervensi lainnya, dan kegiatan pelacakan 

tidak dilaksanakan secara luas atau berkelanjutan, sehingga angka pasien yang berhasil 

dikembalikan ke layanan masih tetap rendah. Dinas Kesehatan Provinsi dapat menelusuri 

catatan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang dimiliki BPJS-K untuk 

menganalisis pola dan hasil layanan dari pasien. Biaya pertemuan rutin kelompok dukungan 

sebaya untuk membantu retensi dalam perawatan juga cukup mahal dan hanya dalam skala 

kecil karena kendala bahasa, transportasi, dan hambatan keuangan. Seberapa jauh 

kelompok dukungan ini mampu mendorong pasien untuk tetap dalam pengobatan juga tidak 

diketahui. 

Diskusi 

Ada beberapa peluang untuk memperkuat cascade pengobatan HIV di Papua dalam upaya 

mencapai target fast-track. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan bukti data biaya yang 

ada dalam laporan ini sebagai dasar menyusun rencana kegiatan dan anggaran sehingga 

perluasan layanan HIV berlangsung efisien dengan menggunakan anggaran pemerintah 

daerah. Sejalan dengan itu, HP+ memberi beberapa rekomendasi: 
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• Memastikan pasien menerima perawatan di tingkat yang sesuai: Pasien 

yang dikelola di rumah sakit seyogianya hanyalah pasien dengan penyakit lanjut atau 

mereka yang mengalami kegagalan pengobatan. Pasien yang stabil dapat dikelola di 

puskesmas. Studi yang dilakukan HP+ mencatat bahwa biaya melayani pasien yang 

stabil di rumah sakit provinsi masih lebih tinggi daripada biaya di puskesmas, jadi 

bila semakin banyak pasien dapat ditangani di tingkat layanan yang lebih rendah, 

layanan dapat semakin efisien dan biaya yang harus ditanggung JKN dapat 

berkurang. Rekomendasi ini memerlukan investasi tambahan untuk memastikan 

puskesmas dapat beroperasi secara penuh, seperti memenuhi kekurangan sumber 

daya manusia (SDM) melalui pengalihan tugas (task shifting) yang berarti perlu 

adanya pengembangan pedoman dan pelatihan staf. Upaya juga perlu dilakukan 

untuk memastikan SDM puskesmas memenuhi standar pelayanan minimal untuk 

memberi layanan ART. Mengingat pasien ART di Papua memiliki mobilitas yang 

tinggi, maka perlu diterapkan sistem rujukan yang memungkinkan pasien 

memperoleh obat antiretroviral di berbagai faskes atau apotek. 

• Mencoba atau memperluas beberapa model layanan baru: Mengubah cara 

penyediaan layanan dapat berdampak signifikan pada total dana yang dibutuhkan 

untuk penanggulangan HIV di Papua. Mengingat saat ini Provinsi Papua hampir 

mencapai target 90 persen ODHA mengetahui status HIV-nya, maka perlu 

menentukan kombinasi model tes HIV mana yang paling optimal. Dalam tahap ini, 

jumlah ODHA yang belum terdeteksi cukup kecil, dan menemukan mereka mungkin 

sulit dan memakan biaya karena tingkat kepositifan (yield) peserta tes akan cukup 

rendah. Oleh karena itu, intervensi yang tepat sasaran dan dapat memberi tingkat 

kepositifan tes lebih tinggi perlu diterapkan secara luas dan akurat seperti misalnya 

index testing. Demikian pula, memperluas model layanan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pasien (differentiated care) di mana pasien yang stabil memerlukan lebih 

sedikit kunjungan ke faskes dan tes laboratorium, akan dapat membantu 

meningkatkan retensi pengobatan sekaligus menekan biaya. Terakhir, Dinas 

Kesehatan Provinsi harus mempertimbangkan berbagai cara inovatif untuk 

mempertahankan pasien dalam perawatan dan juga melacak pasien yang lost-to-

follow-up karena kedua hal ini masih menjadi tantangan terbesar bagi Provinsi 

Papua. Dalam hal ini perlu dilakukan konsultasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi 

beberapa model potensial sebagai uji coba; dengan pertimbangan utama pada solusi 

yang mampu membantu pasien ART yang menghadapi stigma atau yang tinggal di 

daerah terpencil dan sulit dijangkau. Beberapa solusi tersebut mungkin memerlukan 

biaya investasi awal terlebih dahulu, tapi untuk jangka panjang solusi tersebut dapat 

menjadi solusi yang efektif biaya dan bahkan menghemat biaya bila ternyata mampu 

meningkatkan retensi dalam ART dan supresi virus. 

• Melakukan penelitian tambahan untuk mengetahui efisiensi biaya 

penanggulangan HIV: Mengingat Provinsi Papua bermaksud untuk memperluas 

layanan HIV agar dapat mencapai target fast-track, maka penting bagi Dinas 

Kesehatan Provinsi  memanfaatkan analisis biaya cascade agar sumber daya yang 

ada dapat digunakan seefisien mungkin, sambil di saat yang sama meningkatkan 

kinerja indikator kunci seperti retensi dalam ART dan supresi virus. Dinas Kesehatan 

Provinsi dapat memakai analisis yang telah ada sebagai informasi dasar dan 

mengembangkannya lebih lanjut dengan menggunakan metodologi dan perangkat 

pengumpulan data yang dipakai oleh HP+. HP+ merekomendasikan agar selain 

pengumpulan data program rutin, dilakukan juga pengumpulan dan analisis data 

pembiayaan secara berkala untuk mengevaluasi secara sistematis apakah model 

pemberian layanan pencegahan, tes, dan pengobatan yang diterapkan bagi tiap 
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kelompok sasaran telah efisien biaya dari waktu ke waktu. Untuk mengidentifikasi 

kesenjangan dalam cascade pengobatan, maka perlu dilakukan analisis data 

longitudinal dan untuk itu penelusuran data pasien berdasarkan nomor identifikasi 

unik (unique identifiers) akan lebih mudah daripada data layanan secara umum. 

• Memanfaatkan data biaya satuan untuk menetapkan tingkat penggantian 

biaya yang sesuai untuk layanan HIV yang disediakan CSO: Ketika CSO 

mengajukan permohonan dana ke pemerintah daerah untuk melaksanakan layanan 

program HIV, maka evaluasi proposal yang dilakukan pemerintah perlu didasarkan 

pada data biaya. Saat ini, anggaran disusun berdasarkan standar biaya masukan yang 

ditetapkan pemerintah, dan itu dapat menyebabkan dana hibah yang diberikan 

kepada CSO terlalu kecil atau terlalu besar untuk lingkup kegiatan yang mereka 

lakukan. Karena Provinsi Papua menghadapi transisi pendanaan eksternal dan akan 

meningkatkan kontrak sosial kepada CSO lokal untuk penyediaan layanan HIV, maka 

keputusan dana hibah yang dibuat pemerintah Provinsi Papua perlu didasarkan pada 

estimasi kebutuhan sumber daya yang akurat agar tujuan program dapat tercapai.  
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Pendahuluan 

Epidemi HIV di Indonesia bersifat heterogen di mana prevalensi infeksi HIV sangat 

bervariasi antarprovinsi, cakupan layanan pencegahan, tes dan pengobatan masih rendah 

serta tertundanya penerapan pedoman global dan praktik terbaik di bidang penanggulangan 

HIV. Pada Juni 2019, secara nasional, baru 54 persen dari orang yang hidup dengan HIV 

(ODHA) mengetahui status mereka dan dari mereka yang mengetahui statusnya, hanya 18 

persen menerima terapi antiretroviral (ART), dan hanya satu persen mencapai supresi virus 

(Kemenkes, 2019). Cakupan layanan yang belum optimal menyebabkan infeksi terus 

berlanjut dengan penambahan sekitar 50.000 kasus baru per tahun. Bila tren ini terus 

berlanjut, angka infeksi baru diperkirakan akan terus meningkat (UNAIDS, 2018).  

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, dan kurangnya data komprehensif tentang 

pencapaian program, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk memerangi 

epidemi HIV, terbukti dari diluncurkannya strategi fast-track (belum dipublikasi) yang 

ambisius dan Rencana Akselerasi ART secara nasional. Target yang dicanangkan Pemerintah 

Indonesia adalah bahwa pada 2030, 81 persen dari ODHA sudah menerima layanan ART. 

Untuk mencapai target fast-track tersebut, pemerintah perlu mencegah kerugian sepanjang 

cascade pengobatan. Secara khusus, pemerintah perlu mengidentifikasi intervensi mana 

yang secara efektif dan efisien paling mampu mengatasi berbagai hambatan yang ada 

sepanjang cascade pengobatan. Setelah itu pemerintah perlu menghitung berapa biaya yang 

diperlukan untuk menerapkan intervensi tersebut secara luas, dan mencari sumber dana 

yang memadai serta berkesinambungan untuk penanggulangan HIV. Analisis tersebut juga 

perlu dilaksanakan di tingkat daerah mengingat variasi di tiap provinsi berbeda-beda, baik 

dari segi demografis, situasi epidemiologi HIV, kondisi geografis, biaya program HIV, dan 

sumber daya yang tersedia untuk program HIV, maupun kapasitas sistem kesehatan yang 

ada dan praktik sosial budaya yang berlaku. 

Oleh karena beban penyakit HIV di Provinsi Papua relatif tinggi sementara upaya mencapai 

supresi virus secara luas menghadapi berbagai tantangan, dan terbatasnya data pembiayaan 

yang tersedia, maka proyek Health Policy Plus (HP+)—dengan dukungan dana dari U.S. 

Agency for International Development (USAID) dan U.S. President’s Emergency Plan for 

AIDS Relief (PEPFAR)—melakukan analisis biaya cascade HIV di Provinsi Papua. Dalam 

analisis ini dilakukan pengumpulan data primer dari instansi pemerintah, organisasi 

masyarakat sipil (CSO), dan penyedia layanan HIV untuk menjawab beberapa pertanyaan 

berikut ini: 

• Apa saja intervensi, berdasarkan model pemberian layanan dan populasi sasaran, 

yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada di sepanjang cascade HIV? 

• Berapa biaya intervensi per orang dalam setahun? 

• Seberapa efisien biaya intervensi tersebut? 

Hasil analisis ini dapat menjadi informasi bagi pengelola program HIV di tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran program. Laporan ini 

memuat penjelasan tentang metodologi yang dipakai untuk menghitung biaya cascade 

pengobatan beserta hasil utama yang diperoleh, juga biaya satuan dari intervensi HIV yang 

dipilah menurut populasi yang dilayani dan jenis model layanan.  
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Epidemi HIV di Provinsi Papua 

Provinsi Papua yang terletak di bagian timur Indonesia memiliki penduduk sekitar 3,3 juta 

jiwa, mayoritas merupakan umat Nasrani, dan terdiri dari beraneka ragam suku penduduk 

asli. Setidaknya satu dari empat penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan (BPS 

Provinsi Papua, 2019). Angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi berbagai penyakit di 

Provinsi Papua juga relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yang 

terutama disebabkan oleh kendala dalam sistem kesehatan, kondisi geografis dan akses yang 

sulit, hambatan bahasa/budaya, serta perilaku mencari layanan kesehatan yang rendah yang 

mengakibatkan cakupan layanan juga rendah. Sebagai contoh, ibu hamil di Provinsi Papua 

yang melakukan kunjungan antenatal sebanyak minimal empat kali sebesar 42,9 persen, jauh 

di bawah angka nasional yang 77,4 persen (BKKBN et. al, 2018). 

Papua juga merupakan provinsi dengan beban penyakit HIV tertinggi di Indonesia. 

Prevalensi HIV penduduk dewasa usia 15–49 tahun di Provinsi Papua mencapai 2,3 persen 

(Dinkes Provinsi Papua, 2017). Prevalensi pada populasi kunci yang paling terkena dampak 

oleh HIV seperti lelaki seks dengan lelaki (LSL) dan wanita pekerja seks (WPS) di Kota 

Jayapura mencapai 7,8 persen dan delapan persen (Dinkes Provinsi Papua, 2014). Beberapa 

bukti menunjukkan bahwa prevalensi HIV di antara kelompok-kelompok ini bahkan 

mungkin lebih tinggi di bagian lain di Provinsi Papua. Di Kabupaten Mimika prevalensi HIV 

di kalangan WPS diperkirakan mencapai 16,9 persen dan di kota Wamena 11 persen 

(Kemenkes, 2013; Kemenkes, 2015). 

Seperti diilustrasikan pada Gambar 1, di tiap tahap dari cascade pengobatan HIV di Provinsi 

Papua terjadi kehilangan yang signifikan. Sekitar 60 persen dari orang yang hidup dengan 

HIV (ODHA) di Provinsi Papua telah mengetahui status mereka. Lebih dari setengahnya (55 

persen) dari orang yang didiagnosis positif HIV telah memulai terapi ARV, tetapi pada 

Januari 2020 hanya seperempat (26 persen) dari mereka masih bertahan dalam ART. Dari 

pasien yang menerima tes viral load, mayoritas (64 persen) diperkirakan mencapai supresi 

virus. 

Gambar 1. Cascade Pengobatan HIV di Provinsi Papua, 2020 

Sumber: Dinkes Provinsi Papua, 2020 

Catatan: Estimasi jumlah ODHA didasarkan pada jumlah penduduk, prevalensi HIV, perilaku seksual dan uncertain 

input lainnya. Sehingga, estimasi jumlah ODHA sangat bervariasi. Tingkat deteksi juga tidak dapat dipastikan karena 

beberapa ODHA yang telah didiagnosis sebelumnya dapat dihitung sebagai kasus baru.   
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Alasan rendahnya kinerja cascade mencakup: 

• Terbatasnya akses ke layanan kesehatan: Sebagian besar penduduk Provinsi

Papua (60 persen) dapat dikatakan sulit dijangkau, bahkan ada beberapa penduduk

yang tinggal di tempat yang jaraknya lebih dari 100 kilometer dari puskesmas. Tes

HIV belum tersedia di banyak faskes. Terapi ARV (ART) kini tersedia di beberapa

puskesmas, tapi banyak yang belum memenuhi persyaratan minimal untuk dapat

memberi layanan ART. Sehingga, dari 136 faskes yang memberi layanan tes HIV di

Papua, hanya 45 di antaranya memberi layanan ART. Situasi ini akibat dari

kurangnya SDM dan kesenjangan kapasitas petugas dalam memberi layanan HIV.

Selain itu, terdapat kendala bahasa di mana staf faskes mungkin tidak memiliki

bahasa yang sama dengan pasien sehingga memengaruhi kualitas konseling HIV yang

efektif (Dinkes Provinsi Papua, 2017). Kerusuhan yang terjadi di beberapa kabupaten,

terutama di daerah dataran tinggi juga berkontribusi terhadap rendahnya cakupan

dan tingginya angka lost-to-follow-up.

• Informasi yang salah dan keyakinan budaya terkait dengan HIV: Survei

Terpadu Biologis dan Perilaku tahun 2013 mencatat bahwa 9,2 persen dari responden

di Provinsi Papua memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV, yaitu

pengetahuan tentang penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV (Subdit HIV,

2013). Beberapa masyarakat di Provinsi Papua memiliki pengertian yang salah

tentang HIV, mereka percaya bahwa penyakit tersebut merupakan kutukan atau

hukuman Tuhan, dan mereka menggunakan obat-obat tradisional untuk mengobati

HIV. Literasi yang rendah mengenai pengobatan HIV menyebabkan pasien

menghentikan pengobatan begitu mereka mulai merasa lebih baik (Dinkes Provinsi

Papua, 2020).

• Stigma dan diskriminasi: Studi yang dilakukan LINKAGES menemukan bahwa

para ODHA di Pegunungan Papua yang menerima pengobatan merasa malu dengan

status mereka, dan mereka takut keluarga atau tetangga tahu bahwa mereka terinfeksi

HIV (LINKAGES, 2019). Akibatnya, mayoritas pasien ART memilih untuk mengambil

obat ARV secara diam-diam atau memperoleh layanan HIV di faskes yang jauh dari

tempat tinggal mereka.

• Kapasitas layanan tes viral load dan tingkat pelaporan yang rendah: Di

Provinsi Papua tes viral load hanya tersedia di tiga kabupaten yaitu Jayapura,

Mimika, dan Tolikara, sehingga banyak pasien tidak memiliki akses ke tes viral load.

Untuk wilayah yang tidak memiliki kapasitas tes viral load, sampel pasien dikirimkan

ke Jayapura, dan ini memakan biaya yang cukup tinggi; contohnya, sampel dari

Wamena dikirim melalui udara ke Jayapura untuk tes viral load. Selain itu, hasil juga

tidak selalu dicatat dalam sistem informasi yang menyebabkan tingkat pelaporan

hasil tes viral load di Provinsi Papua menjadi sangat rendah.

Strategi untuk Memperbaiki Cascade Pengobatan HIV di Provinsi 

Papua 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua memahami perlunya mengatasi segala hambatan di 

sepanjang cascade untuk memenuhi target fast-track yang ambisius dan memperbaiki 

outcome kesehatan. Rencana Akselerasi ART Nasional menetapkan peningkatan jumlah 

orang yang menerima ART di Papua menjadi 22.182 ODHA pada akhir 2020. Jumlah ini 

adalah hampir dua kali lipat dari jumlah ODHA on ART tahun 2019. Ada lima prioritas 

strategis untuk upaya pencegahan, tes, dan pengobatan HIV di Papua: 
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1. Meningkatkan akses ke layanan HIV: ini termasuk memperluas layanan tes HIV

secara mobile (mobile VCT), berfokus pada notifikasi dan tes pasangan dari ODHA,

serta menambah jumlah lokasi yang mampu memberi layanan HIV, terutama layanan

sunat medis lelaki sukarela (VMMC).

2. Meningkatkan kualitas layanan HIV: melembagakan pelatihan HIV rutin bagi

petugas kesehatan; membuat kebijakan pembagian tugas yang memungkinkan

perawat melakukan inisiasi ART; menyusun standar prosedur operasional layanan

HIV, terutama terkait dengan tes viral load dan diagnosis HIV dini pada bayi (EID);

serta menerapkan rencana peningkatan kualitas untuk pencegahan penularan dari

ibu ke anak (PPIA) dan integrasi layanan tuberkulosis dengan HIV.

3. Menurunkan angka lost-to-follow-up: meningkatkan frekuensi dan

kelengkapan pelaporan HIV, mengunjungi rumah pasien yang lost-to-follow-up, dan

meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarfasilitas kesehatan.

4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV: mengembangkan

materi edukasi HIV yang spesifik untuk situasi di Papua, dan memperbarui

kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang diterapkan di sekolah-

sekolah negeri.

5. Membentuk kemitraan: melibatkan kelompok-kelompok kunci dalam

pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Kelompok kunci tersebut

termasuk pemimpin adat, pemuka agama, pejabat pemerintah, kelompok perempuan,

remaja, tukang ojek, sopir taksi, buruh pelabuhan, dan kelompok dukungan sebaya

untuk ODHA.

Walaupun Papua telah memiliki prioritas strategis seperti yang telah diuraikan, namun ada 

kebutuhan data biaya terbaru yang mempertimbangkan bagaimana biaya dapat bervariasi di 

seluruh populasi yang dilayani dan model pemberian layanan sebagai informasi untuk 

melaksanakan strategi (Kotak 1) (Sucahya dan Mardiati, tidak dipublikasikan). Data biaya 

sangatlah penting untuk pengambilan keputusan; Dinas Kesehatan Provinsi perlu 

memahami berapa biaya yang diperlukan untuk memenuhi target program dan 

mengidentifikasi peluang untuk membuat kegiatan lebih tepat sasaran dengan sumber daya 

yang tersedia untuk HIV. 

Kotak 1. Data Biaya untuk Penanggulangan HIV Terbatas 

Estimasi biaya berdasarkan pendekatan atas-bawah (top-down): Estimasi biaya satuan yang ada 

saat ini didasarkan pada total pengeluaran sebuah intervensi dibagi dengan jumlah orang yang 

menerima intervensi tersebut, tanpa memperhitungkan perbedaan kualitas atau standar 

perawatan. Estimasi biaya dengan cara bottom-up mungkin terkesan melebih-lebihkan 

kebutuhan yang sesungguhnya, namun cara ini diperlukan dalam pengambilan keputusan dan 

penyusunan anggaran program. 

Rincian biaya tidak tersedia: Estimasi biaya satuan yang ada tidak merinci biaya berdasarkan 

populasi atau model pemberian layanan. 

Kurangnya data terkini: Studi pembiayaan yang menghitung biaya program dan layanan HIV 

terakhir dilaksanakan di Papua tahun 2015. Sedangkan beberapa perubahan kebijakan dan 

program penanggulangan HIV terjadi setelah tahun itu (misalnya kebijakan test-and-start dan tes 

viral load secara rutin). 
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Metodologi 

HP+ melakukan analisis biaya cascade bertujuan untuk menentukan besar investasi yang 

diperlukan guna meningkatkan intervensi sehingga kasus yang terdeteksi semakin 

meningkat, serta banyak kasus positif dapat dihubungkan ke layanan pengobatan, retensi 

dalam pengobatan, dan pencapaian supresi virus juga meningkat. Analisis ini 

mempertimbangkan biaya dari perspektif penyedia layanan (provider) dan bukan perspektif 

pembayar (payer). Untuk analisis ini, HP+ mewawancarai pemangku kepentingan utama 

untuk memahami intervensi apa yang dibutuhkan dalam tiap model pemberian layanan dan 

bagi tiap populasi sasaran.  HP+ mengumpulkan data biaya dari CSO, puskesmas, dan 

fasilitas kesehatan untuk menghitung biaya satuan dari intervensi terkait. Dinas Kesehatan 

Provinsi dan proyek LINKAGES yang didanai USAID dan PEPFAR berperan penting dalam 

rancangan studi, termasuk dalam pemilihan sampel data. Konsultasi dengan mereka 

dilaksanakan rutin dari awal hingga akhir pelaksanaan studi sebagai salah satu upaya kendali 

mutu. Jadwal dan proses pelaksanaan studi diuraikan dalam Gambar 2. 

Gambar 2. Jadwal dan Proses Pelaksanaan Studi 

Analisis dilakukan untuk Provinsi DKI Jakarta dan Papua. Hasil dari analisis di Jakarta 

dilaporkan secara terpisah (Cantelmo et al., 2019). 

Sampel Data 

HP+ mengumpulkan data dari empat CSO, enam puskesmas yang berlokasi di Kota Jayapura 

dan Kabupaten Jayawijaya, satu rumah sakit provinsi di Kota Jayapura, dan satu klinik 

swasta di Kabupaten Jayawijaya (Tabel 1). Dua lokasi ini dipilih mewakili daerah pesisir dan 

daerah dataran tinggi di Provinsi Papua, dan secara gabungan kedua daerah ini mencakup 

sekitar 14 persen dari masyarakat di Provinsi Papua. Kedua tempat ini adalah pusat 

administratif dan perkotaan, Jayapura untuk wilayah pesisir dan Jayawijaya untuk daerah 

dataran tinggi. Salah satu CSO bekerja di kedua lokasi ini. HP+ memilih CSO berdasarkan 

jenis populasi yang dilayani, yaitu mencakup wanita pekerja seks, lelaki yang berhubungan 

seks dengan lelaki, dan masyarakat umum. Tiga CSO yang menjadi sampel dalam studi 

pembiayaan ini menerima dana hibah dari Global Fund. Fasilitas kesehatan dipilih 

berdasarkan kualitas data yang dilaporkan dan volume pasien HIV tiap bulan, dengan tujuan 

agar studi memiliki sampel faskes yang beragam dan atas dasar pertimbangan bahwa 

puskesmas dengan volume pasien tinggi mungkin memiliki praktik dan sumber daya yang 

berbeda dari puskesmas dengan volume pasien rendah.  
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Tabel 1. Sampel Pengumpulan Data 

Populasi yang Dilayani  Jumlah CSO Sumber Pendanaan 

Wanita pekerja seks dan pelanggan 2 Global Fund 

Lelaki yang berhubungan seks dengan 

lelaki 
1 Global Fund 

Masyarakat umum dan wanita pekerja 

seks  
1 

Gereja Protestan Belanda; 

Pemerintah Selandia Baru 

Kategori Faskes Jumlah Faskes Lokasi 

Puskesmas bervolume pasien tinggi* 2 Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya 

Puskesmas bervolume pasien 

sedang* 
2 Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya 

Puskesmas bervolume pasien 

rendah* 
2 Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya 

Rumah Sakit Provinsi 1 Kota Jayapura 

Klinik swasta 1 Kabupaten Jayawijaya 

*Puskesmas bervolume pasien tinggi adalah puskesmas yang melakukan minimal 800 tes HIV per tahun dan memberi

layanan ART pada minimal 50 orang. Puskesmas bervolume pasien sedang melakukan 400–800 tes HIV per tahun

dan memberi layanan ART kepada 20–50 orang. Puskesmas bervolume pasien rendah melakukan kurang dari 400 tes

HIV per tahun dan memberi layanan ART ke kurang dari 20 orang.

Identifikasi Intervensi 

HP+ mewawancarai beberapa pemangku kepentingan utama di Papua, termasuk staf Dinas 

Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Komisi Penanggulangan AIDS 

Provinsi, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, CSO, dan proyek LINKAGES, untuk mencari 

intervensi spesifik apa yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan yang ada sepanjang 

cascade pengobatan HIV. Informan mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan cascade 

HIV, beberapa intervensi yang telah ada untuk tes dan pengobatan HIV perlu diperluas 

secara tepat dan baik. Akan tetapi, intervensi yang sudah ada tersebut bukanlah satu-satunya 

solusi untuk mengatasi hambatan di sepanjang cascade, terutama hambatan dalam mencapai 

target tes. Oleh karena itu, pemangku kepentingan menyarankan untuk memperkenalkan 

model layanan dan praktik terbaik baru, seperti misalnya berkunjung ke rumah pasien yang 

lost-to-follow-up, dan memberi pelatihan khusus untuk petugas penjangkau. Semua itu telah 

diperhitungkan dalam studi pembiayaan ini. Pada Oktober 2018 HP+ menyelenggarakan 

lokakarya awal dengan CSO untuk membahas metodologi yang akan dipakai, memperoleh 

konfirmasi tentang intervensi apa yang akan diikutsertakan dalam analisis biaya, dan 

menetapkan input apa saja yang secara spesifik dibutuhkan untuk tiap model layanan dan 

populasi sasaran (Tabel 2). 



Biaya Memperkuat Cascade Pengobatan HIV di Papua, Indonesia 

17 

Tabel 2. Definisi Intervensi yang Diikutsertakan dalam Analisis Biaya 

Intervensi Uraian 

Penjangkauan 

Petugas penjangkau atau relawan sebaya menyediakan atau merujuk orang ke 

layanan pencegahan, tes atau pengobatan HIV di tempat yang sering dikunjungi 

oleh populasi tersebut (misalnya gereja, hotspot populasi kunci, dll.). 

Tes HIV berbasis 

faskes 
Tes dan konseling HIV dilakukan di fasilitas kesehatan. 

Tes HIV secara 

mobile  
Tes dan konseling HIV dilakukan di hotspot. 

Rujukan ke ART 
Memberi informasi atau mendampingi klien ke faskes untuk inisiasi pengobatan 

setelah didiagnosis, idealnya pada hari yang sama dengan hari diagnosis. 

Terapi Antiretroviral 

(ART) 

Pengobatan HIV yang mencakup kunjungan ke faskes tiap bulan dan 

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

(tiap tahun) untuk semua pasien. 

Dukungan untuk 

kepatuhan 

Konseling dan dukungan secara individual bagi pasien ART yang mungkin 

berisiko putus obat (LTFU) atau tidak mematuhi rejimen pengobatan mereka. 

Kelompok dukungan 

sebaya (KDS)  

Pertemuan rutin dengan populasi kunci untuk memberi informasi dan dukungan 

terkait dengan upaya pencegahan, tes, dan pengobatan HIV.  

Pelacakan lost-to-

follow-up (LTFU) 

Staf faskes menelepon atau mengunjungi pasien ART yang tidak lagi datang ke 

layanan ART selama minimal tiga bulan. 

Perhitungan Biaya 

HP+ memperkirakan biaya langsung dan tidak langsung menurut penyedia layanan saat 

melakukan intervensi berdasarkan hasil wawancara dengan staf program atau penyedia 

layanan serta telaah catatan keuangan. Tabel 3 menjelaskan tentang perbedaan dalam 

perspektif penetapan biaya dan bagaimana perspektif penyedia layanan dapat 

menginformasikan tingkat penggantian kepada penyandang dana. Dalam studi ini, biaya 

langsung yang dihitung mencakup biaya sumber daya manusia; komoditas, bahan-bahan 

medis, dan materi edukasi; transportasi; komunikasi; dan kegiatan pendukung program yang 

berkaitan 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 diperlukan untuk memperluas cakupan layanan.  

Tabel 3. Perspektif dalam Perhitungan Biaya 

Pendekatan 

Penetapan Biaya 
Uraian 

Perspektif Penyedia 

Layanan (Provider) 

Menghitung perkiraan sumber daya yang dibutuhkan oleh faskes, CSO, dan 

penyedia layanan lain untuk melaksanakan satu intervensi. Ini tidak selalu 

menjadi besaran yang dibayar oleh pemberi dana (seperti JKN, Dinkes Provinsi 

dan pasien). Bila penyedia layanan dibayar di bawah biaya yang mereka 

keluarkan untuk melakukan intervensi itu, maka mereka tidak memperoleh 

untung atau mereka membebankan sebagian biaya ke pasien. Bila penyedia 

layanan dibayar di atas pengeluaran mereka, maka mereka memperoleh untung. 

Perspektif Pembayar 

(Payer) 

Menghitung perkiraan biaya yang harus ditanggung oleh sistem kesehatan untuk 

pelayanan kesehatan.  
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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. 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. Satu 

keterbatasan penting dari pendekatan ini adalah bahwa untuk intervensi yang melibatkan 

banyak SDM (labor-intensive intervention) biaya manajemen dihitung tinggi walaupun 

mungkin pelaksanaan intervensi tersebut tidak memerlukan tambahan waktu tenaga staf, 

infrastruktur, ataupun sumber daya tidak langsung lain dibandingkan intervensi lainnya. Ini 

menyebabkan estimasi biaya satuan menjadi terlalu tinggi.  

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

Rumus untuk tiap input yang dibutuhkan untuk melakukan satu intervensi:  

Rumus menghitung biaya tenaga staf melakukan intervensi: 

Selain menghitung perkiraan biaya menjangkau satu orang di tiap intervensi, HP+ juga 

menghitung perkiraan biaya untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, misalnya, untuk 

tes HIV, dihitung perkiraan biaya untuk mendiagnosis satu orang yang terinfeksi HIV, bila 

data untuk itu tersedia. Caranya adalah dengan membagi total biaya untuk satu intervensi 

dengan jumlah orang yang memperoleh hasil yang diinginkan (Gambar 4). Biaya per hasil 
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Langkah 3: Hitung biaya langsung tenaga staf per pasien 
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yang diinginkan memiliki keterbatasan yang sama seperti estimasi biaya satuan 

menggunakan alokasi biaya tidak langsung dan manajemen yang dihitung berdasarkan porsi 

tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan satu intervensi. Dalam analisis ini, estimasi 

efisiensi biaya untuk intervensi yang melibatkan banyak SDM (labor-intensive) mungkin 

terlalu rendah. 

Gambar 4. Pengukuran Efisiensi Biaya 

Hasil 

Biaya satuan disajikan untuk tiap tahap dari cascade pengobatan HIV per intervensi dan 

populasi sasaran.  

Identifikasi 

Penjangkauan 

Menurut perkiraan pemodelan, mayoritas ODHA di 

Provinsi Papua (60 persen) telah berhasil 

diidentifikasi berkat berbagai inisiatif penjangkauan 

yang berkontribusi pada meningkatkan deteksi kasus 

dalam beberapa tahun terakhir. Relawan sebaya atau 

petugas penjangkau CSO melakukan kegiatan 

penjangkauan ke populasi kunci dan juga populasi 

umum di tempat dan waktu tertentu (misalnya hotspot 

populasi kunci, gereja, dan acara pertemuan sosial 

lainnya). Dalam penjangkauan, CSO melakukan 

beragam kegiatan yang mendukung pencegahan HIV, 

termasuk membagikan materi edukasi dan kondom, 

dan merujuk orang-orang melakukan tes HIV. Saat ini 

model penjangkauan virtual belum tersedia atau 

sedang dipertimbangkan untuk Provinsi Papua. 

Biaya satuan kegiatan penjangkauan bervariasi 

antarkelompok penduduk (Kotak 2 dan Gambar 5). 
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kegiatan penjangkauan. Menurut CSO yang menjadi sampel studi, dalam kegiatan 

penjangkauan mereka membagikan brosur, buklet, poster, dan CD berisi informasi 

pencegahan HIV serta informasi lainnya kepada masyarakat umum. CSO yang bekerja 

menjangkau kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) mengalokasikan 

biaya manajemen dan biaya tidak langsung yang tinggi untuk penjangkauan, karena untuk 

menjangkau populasi ini dibutuhkan waktu yang cukup banyak. 

Gambar 5. Rerata Biaya Penjangkauan per Orang per Tahun berdasarkan Kelompok 

Penduduk dalam Rupiah (US$) 

Catatan: Semua konversi mata uang ke Dolar AS menggunakan nilai tukar periode Oktober 2018–Maret 2019 yang 

ada di x-rates.com. 

Selain biaya tenaga staf, biaya langsung untuk memberikan layanan merupakan proporsi 

terbesar dari biaya penjangkauan yang dilakukan CSO; ini mencakup biaya materi yang 

dibagikan, biaya transportasi, komunikasi, dan pelatihan staf. Sebagaimana terlihat dalam 

Gambar 6, biaya penjangkauan per orang di Jayawijaya lebih tinggi daripada biaya di 

Jayapura (Rp1.260.882 [US$87] dibandingkan dengan Rp873.365 [US$60]). Ini terutama 

karena satu CSO di Jayawijaya yang menjadi sampel studi membagikan jauh lebih banyak 

materi edukasi per orang daripada CSO lainnya, dan 96 persen dari orang yang berhasil 

dijangkau melalui penjangkauan masyarakat umum dijangkau oleh CSO ini. Sebagai 

perbandingan, biaya satuan untuk penjangkauan di Jakarta adalah Rp172.003 (US$11,9), 

jauh lebih rendah dari biaya satuan di Provinsi Papua, terutama karena di Jakarta untuk 

menjangkau anggota populasi kunci dalam jumlah banyak relatif lebih mudah dilakukan 

melalui hotspot (Cantelmo et al., 2019). 
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Gambar 6. Rerata Biaya Penjangkauan per Orang per Tahun per Lokasi 

dalam Rupiah (US$) 

Aspek utama dari efisiensi biaya penjangkauan tergantung pada apakah melalui 

penjangkauan, individu yang memerlukan layanan pencegahan dan tes HIV dapat 

memperoleh layanan tersebut (tingkat kepositifan atau yield dari tes akan dibahas 

belakangan dalam laporan ini). HP+ menghitung perkiraan biaya penjangkauan untuk tiap 

orang yang dijangkau dan kemudian menjalani tes HIV (Gambar 7). Dari semua individu 

yang dijangkau, sebagian berhasil dirujuk untuk tes HIV, jadi biaya penjangkauan per orang 

yang dirujuk ke tes HIV lebih tinggi daripada biaya menjangkau tiap orang per tahun. Biaya 

penjangkauan (untuk semua populasi) per orang yang dirujuk ke tes HIV adalah 

Rp4.486.448 (US$310) di Jayapura dan di Jayawijaya biaya mencapai Rp6.203.827 

(US$429). Biaya per orang yang dirujuk untuk tes di Jayapura secara keseluruhan lebih 

rendah, walaupun salah satu CSO yang menjadi sampel studi bekerja dengan kelompok LSL 

memiliki biaya penjangkauan sangat tinggi pada per orang yang dirujuk (Rp13.531.590 

[US$936]). Ini disebabkan karena dari semua orang yang berhasil dijangkau oleh CSO 

tersebut, hanya delapan persen dirujuk ke layanan tes HIV. Akan tetapi, ini tidak banyak 

memengaruhi rerata biaya dengan pembobotan karena banyak klien penjangkauan diperoleh 

dari CSO lain. Salah satu alasan tingkat rujukan ke tes rendah karena banyak orang yang 

dijangkau CSO sudah tahu status HIV mereka atau belum lama baru dites HIV. 
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Gambar 7. Rerata Biaya Penjangkauan per Orang yang Dirujuk ke Tes HIV dalam Rupiah 

(US$) 

Temuan ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk membuat kegiatan penjangkauan di 

Jayapura dan Jayawijaya lebih efisien. Tingkat rujukan ke tes HIV di Jayawijaya lebih tinggi 

daripada di Jayapura, tapi biaya menjangkau satu orang juga lebih tinggi, sebagian besar 

karena dalam kegiatan penjangkauan di Jayawijaya kelompok sasaran juga menerima materi 

edukasi tambahan yang tidak dibagikan dalam kegiatan penjangkauan di Jayapura.  

Tes dan Konseling HIV 

Penduduk di Provinsi Papua dapat memperoleh tes dan konseling HIV melalui beberapa 

titik. Individu yang datang untuk menerima layanan tuberkulosis, infeksi menular seksual, 

dan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan adalah kelompok sasaran tes HIV. CSO 

juga turut memberi layanan tes dan konseling HIV melalui layanan VCT mobile yang 

terutama ditujukan untuk melayani populasi kunci dan pasangan. Biaya rata-rata tes HIV per 

orang di Jayawijaya adalah Rp185.654 (US$13), lebih murah daripada di Jayapura yang 

mencapai Rp298.193 (US$21) (Gambar 8). Biaya pemberian layanan di Jayapura lebih 

murah karena skala ekonomis dari layanan VCT mobile, demikian pula biaya transportasi 

staf dan klien juga lebih murah. Akan tetapi biaya tidak langsung di Jayapura jauh lebih 

tinggi daripada di Jayawijaya. Salah satu CSO di Jayapura yang merujuk 21 persen dari 

semua klien yang datang ke layanan VCT mobile di Jayapura memiliki biaya manajemen yang 

jauh lebih tinggi dari CSO lainnya, sehingga biaya tidak langsung di Jayapura menjadi tinggi.   
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Gambar 8. Biaya Tes HIV per Orang per Lokasi dalam Rupiah (US$) 

Untuk tes HIV di faskes, puskesmas dengan volume menengah dan tinggi memiliki biaya 

satuan yang lebih rendah daripada faskes volume rendah, ini tidak mengherankan karena 

keuntungan dari skala ekonomis (Gambar 9). Staf di faskes bervolume pasien rendah 

meluangkan lebih sedikit waktu untuk tiap pasien dibandingkan dengan staf di faskes 

bervolume pasien sedang dan tinggi. Tapi biaya langsung dan tidak langsung di faskes 

bervolume pasien rendah jauh lebih tinggi daripada di faskes lainnya. Jumlah orang yang 

dijangkau dan biaya satuan untuk tes di faskes bervolume pasien sedang dan tinggi kurang 

lebih sama. Biaya satuan di faskes bervolume pasien tinggi sedikit lebih tinggi karena tenaga 

kesehatan meluangkan lebih banyak waktu untuk tiap pasien yang dites HIV. 

Gambar 9. Biaya Tes HIV per Orang di Faskes Menurut Jenis Faskes dan Lokasi dalam 

Rupiah 

Untuk mengetahui efisiensi biaya tes HIV, HP+ memperkirakan biaya tes HIV per orang yang 

teridentifikasi ODHA di tiap lokasi. Efisiensi biaya tes HIV tergantung pada tingkat 

kepositifan tes atau yield (yaitu berapa persen dari orang yang dites HIV hasilnya positif 

HIV). Untuk Papua, tingkat kepositifan tes di Jayapura tahun 2018 lebih tinggi (5,2 persen) 

dibandingkan Jayawijaya (2,7 persen) (Gambar 10). Salah satu penyebabnya adalah karena 

kelompok LSL dan WPS lebih banyak ditemui di Jayapura. Sayangnya, data tentang tingkat 
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kepositifan tes HIV tidak dipilah berdasarkan modalitas layanan tes, yaitu tes di layanan VCT 

mobile dan tes secara statis di faskes. Dalam sampel kami, 17 persen dari tes HIV di 

Jayawijaya dilakukan melalui VCT mobile sedangkan di Jayapura 28 persen, yang mungkin 

dapat sedikit menjelaskan mengapa tingkat kepositifan tes berbeda antarlokasi tersebut. 

Gambar 10. Tingkat Kepositifan Tes HIV di Papua per Lokasi, 2014–2018 

Sumber: Dinkes Kab/Kota, 2019 
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Walaupun tingkat kepositifan tes di Jayapura dan di Jayawijaya berbeda, biaya per orang 

yang memperoleh hasil tes positif kurang lebih sama karena biaya satuan tes di Jayapura 

cukup tinggi dibandingkan biaya satuan di Jayawijaya (Gambar 11 dan Kotak 3). Ini berarti 

penghematan biaya karena pemberian layanan tes yang lebih efisien di Jayawijaya diimbangi 

oleh tingkat kepositifan tes yang lebih rendah. Ini menekankan bahwa strategi tes perlu lebih 

tepat sasaran agar tingkat kepositifan dapat meningkat. Sebaliknya, Jayapura perlu menekan 

biaya tidak langsung, terutama yang berkaitan dengan tes mobile VCT untuk meningkatkan 

efisiensi biaya tes HIV.  

Gambar 11. Biaya Tes HIV per Orang yang Didiagnosis HIV per Lokasi Tahun 2018 dalam 

Rupiah (US$) 

Kotak 3. Apa pendorong biaya tes HIV per orang yg dideteksi positif? 

Jayawijaya: Tingkat kepositifan (testing yield) yang rendah—th.2018 hanya 2,7 % dari orang yang 

dites hasilnya positif HIV; di Jayapura tingkat kepositifan hampir dua kali lipat. 

Jayapura: Biaya per orang yang dites — hampir dua kali lipat dari biaya di Jayawijaya oleh karena 

biaya tidak langsung. 
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Menghubungkan Kasus Positif ke Layanan Perawatan dan 

Pengobatan  

Rujukan ke layanan ART 

Di Papua, ketika ada populasi kunci dan pasangannya yang 

terdiagnosis positif HIV, maka mereka dirujuk oleh CSO ke 

layanan ART. Mayoritas CSO memiliki petugas penjangkau 

yang mendampingi pasien datang ke fasilitas kesehatan untuk 

inisiasi ART. Beberapa CSO bahkan memberi uang transportasi 

sebesar Rp70.000 (US$5) kepada pasien yang memulai ART 

(Kotak 4). Satu CSO lain memberi uang pengganti transportasi 

kepada relawan sebaya yang merujuk pasien ke fasilitas 

kesehatan untuk pengobatan. Tidak ada insentif tambahan 

seperti di Jakarta bagi petugas penjangkau atau relawan sebaya 

yang merujuk ke faskes, walaupun banyak CSO mengatakan 

bahwa petugas penjangkau mungkin menggunakan uang mereka sendiri untuk membeli 

makanan dan minuman bagi pasien yang dirujuk ke layanan pengobatan. 

Biaya satuan untuk rujukan ART antara CSO di Jayapura dan Jayawijaya tidak jauh berbeda 

(Gambar 12). Biaya per orang yang dirujuk untuk ART sebesar Rp3.297.077 (US$228) di 

Jayapura dan Rp3.005.105 (US$208) di Jayawijaya. Biaya tidak langsung dan manajemen 

memakan porsi yang signifikan karena secara keseluruhan biaya tidak langsung dan 

manajemen untuk CSO di Papua memang tinggi. Rujukan ke ART juga memerlukan lebih 

banyak waktu daripada intervensi lain yang dilakukan CSO.  

Gambar 12. Rerata Biaya CSO per Klien yang Dirujuk ke ART per Lokasi 

dalam Rupiah (US$) 

Kegiatan ini memakan banyak waktu, setidaknya tiga jam per pasien, terutama karena 

banyak pasien tidak dirujuk ke pengobatan pada hari yang sama dengan diagnosis (Gambar 

13). Biaya langsung lainnya, selain biaya tenaga staf, adalah biaya transportasi karena 

beberapa CSO juga memberi penggantian biaya transportasi ke klien. 
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Gambar 13. Proses Staf CSO Mendampingi Pasien untuk Inisiasi ART 

Efisiensi biaya dari kegiatan menghubungkan pasien ke layanan perawatan dan pengobatan 

dapat dihitung berdasarkan biaya per orang yang dirujuk ke ART dan memulai ART, tapi 

berhubung data pelacakan pasien tidak tersedia, HP+ tidak dapat menghitung efisiensi biaya 

dari kegiatan menghubungkan pasien ke layanan perawatan.  

Inisiasi dan Keberlanjutan Pengobatan 

Rata-rata biaya per orang yang on ART secara 

keseluruhan tidak terlalu bervariasi antar puskesmas 

dengan volume pasien yang berbeda (Gambar 14). Pasien 

baru atau pasien tidak stabil dalam pengobatan yang 

dikelola di puskesmas sangat sedikit. Sehingga, dalam 

sampel ini, standar pengobatan dalam hal jumlah 

kunjungan ke faskes, jenis petugas yang memberi 

layanan, serta jumlah waktu yang dihabiskan petugas 

untuk tiap pasien relatif sama antar puskesmas. Di 

semua puskesmas, biaya obat antiretroviral dan biaya tes 

laboratorium (termasuk tes viral load) merupakan porsi 

terbesar dari biaya satuan pengobatan. Puskesmas dapat 

melakukan penghematan biaya dalam hal waktu staff 

dan biaya laboratorium dengan memperkenalkan konsep 

differentiated care yaitu layanan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan tiap pasien terutama kepada pasien 

yang stabil dalam pengobatan (Kotak 5).   

Dalam sampel kami, rumah sakit provinsi memberi pengobatan ke banyak pasien baru yang 

sudah tahap penyakit lanjut (37 persen dari semua pasien dalam ART yang dikelola di rumah 

sakit) dan pasien yang tidak stabil dalam pengobatan (12 persen) yang memerlukan lebih 

banyak waktu petugas kesehatan dan pemantauan laboratorium daripada pasien yang stabil. 

Akibatnya, biaya rata-rata untuk ART per orang per tahun di rumah sakit provinsi mencapai 

Rp11.502.708 (US$735), yaitu 1,4 kali lipat biaya ART di puskesmas. Untuk pasien yang 

stabil dalam pengobatan sekalipun, biaya ART di rumah sakit provinsi rata-rata hampir 1,3 

kali lebih tinggi daripada biaya di puskesmas.  

Biaya ART di Provinsi Papua sangat mirip dengan biaya ART di Jakarta, kecuali untuk tes 

laboratorium yang untuk Provinsi Papua dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat biaya di 

Jakarta. Ini disebabkan karena tingginya biaya transportasi sampel dan biaya lain di Provinsi 

Papua (Cantelmo et al., 2019). Faskes di Jayapura memiliki biaya satuan ART yang lebih 

tinggi daripada di Jayawijaya karena petugas faskes di Jayapura menghabiskan lebih banyak 

waktu untuk melayani pasien ART dan pasien menerima lebih banyak tes klinis (termasuk 
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Kotak 5. Model Layanan 

Differentiated Care 

Konsep differentiated care 

adalah layanan yang berpusat 

pada klien di mana layanan HIV 

disederhanakan dan 

disesuaikan dengan preferensi 

berbagai kelompok ODHA. Ini 

mengurangi beban kerja yang 

tidak perlu terhadap sistem 

kesehatan dan penugasan staf 

dapat lebih efektif, yang sangat 

penting untuk dapat mencapai 

hasil pengobatan yang sebaik 

mungkin. 
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CD4 dua kali setahun dan tes viral load di banyak fasilitas) daripada di Jayawijaya. 

Berhubung data tidak tersedia maka sulit untuk mengetahui apakah tambahan waktu dan 

pemantauan klinis tersebut berdampak positif pada kesehatan pasien.  

Gambar 14. Rerata Biaya per Pasien ART per Tahun Berdasarkan Jenis Puskesmas dan 

Lokasi dalam Rupiah 

Retensi dalam Pengobatan dan Supresi Virus 

Retensi dalam pengobatan dan supresi virus masih menjadi tantangan di sepanjang cascade 

pengobatan di Provinsi Papua dan pemerintah serta mitra pembangunan, sehingga 

menjadikan keduanya sebagai kegiatan prioritas. Pasien ART berhenti datang ke fasilitas 

kesehatan dengan berbagai alasan, mulai dari stigma dan diskriminasi, jam operasional 

faskes yang kurang sesuai (misalnya faskes hanya beroperasi setengah hari) hingga kendala 

keuangan di mana pasien tidak dapat datang ke faskes di luar wilayah tertentu karena 

masalah kartu identitas (KTP). Untuk mengakomodasi kebutuhan pasien yang tinggal di 

wilayah terpencil, beberapa pasien ART di Papua yang secara teratur menerima obat ARV 

untuk suplai beberapa bulan sekaligus (multi-month scripting); akan tetapi, pendekatan ini 

belum diterapkan secara luas. Pendekatan multi-month scripting kini resmi menjadi 

kebijakan Kementerian Kesehatan melalui surat edaran tanggal 31 Juli 2019 yang 

menyatakan bahwa pasien dapat menerima resep obat untuk pasokan dua hingga tiga bulan 

(Kemenkes, 2019).  

CSO dan fasilitas kesehatan melakukan kegiatan untuk membantu mempertahankan pasien 

dalam perawatan dan mengembalikan pasien yang lost-to-follow-up (LTFU). Salah satu 

kegiatan yang dilakukan CSO adalah dukungan kepatuhan pengobatan secara individual. 

Intervensi ini memakan biaya Rp1.457.245 (US$101) per orang per tahun di Jayapura, di 

mana komponen terbesar adalah untuk pelatihan dan transportasi staf. Di Jayawijaya, biaya 

untuk ini jauh lebih rendah yaitu Rp524.241 (US$36) karena biaya pelatihan staf lebih 

rendah dan kebutuhan untuk penggantian biaya transportasi petugas juga lebih sedikit 

(Kotak 6). Berhubung data tidak tersedia, HP+ tidak dapat melakukan analisis apakah 

pelatihan tambahan yang dilakukan di Jayapura bagi petugas yang memberi dukungan 

kepatuhan berhasil menurunkan angka LTFU pada pasien. 
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Kegiatan lain untuk mendukung pasien ART adalah 

pertemuan kelompok pendukung sebaya (KDS) 

ODHA. Pertemuan ini biasanya terbuka bagi semua 

populasi kunci dan bertujuan untuk memberi 

dukungan psikososial kepada peserta, tanpa melihat 

apakah mereka positif HIV dan sudah memperoleh 

pengobatan ARV atau belum. Di Jayapura biaya untuk 

kegiatan ini adalah Rp307.282 (US$21) per orang di 

mana komponen yang cukup besar (24 persen) dari 

biaya adalah untuk penggantian biaya transportasi 

klien yang datang ke pertemuan. Di Jayawijaya, biaya 

untuk ini mencapai hampir enam kali lipat biaya di 

Jayapura, yaitu sebesar Rp1.730.898 (US$120); 

mayoritas dari biaya (91 persen) adalah untuk 

penggantian biaya transportasi klien datang ke 

pertemuan. Frekuensi pertemuan kelompok 

pendukung yang diselenggarakan bervariasi antar 

CSO, mulai dari sekali hingga 12 kali dalam setahun. 

Banyak CSO di Jayawijaya mengadakan pertemuan 

lebih sering, yang juga menyebabkan jumlah 

penggantian biaya transportasi klien sangat 

bervariasi. 

Intervensi ketiga yang dilakukan CSO dan puskesmas untuk meningkatkan retensi pasien 

adalah pelacakan pasien yang lost-to-follow-up (LTFU) melalui telepon atau kunjungan 

rumah. Biaya satuan yang ditanggung CSO untuk melakukan pelacakan LTFU di Jayawijaya 

adalah Rp2.008.659 (US$139) yang terutama disebabkan oleh tingginya alokasi biaya tidak 

langsung/manajemen untuk kegiatan yang memakan waktu ini, sementara jumlah orang 

yang dapat dijangkau hanya 15 orang. Di Jayapura, biaya satuan CSO untuk ini bahkan lebih 

tinggi lagi yaitu Rp6.800.449 (US$470), yang lagi-lagi disebabkan oleh biaya tidak 

langsung/manajemen yang tinggi. Selain itu, ada biaya pelatihan dan transportasi staf untuk 

kegiatan ini yang juga cukup tinggi. Biaya-biaya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

biaya pelacakan pasien oleh fasilitas kesehatan. Misalnya, pelacakan pasien oleh faskes di 

Jayapura rata-rata biaya 95 persen lebih rendah daripada pelacakan pasien oleh CSO. Ini 

disebabkan karena perbedaan pendekatan; staf CSO membutuhkan lebih banyak waktu dan 

tenaga untuk pelacakan pasien dibandingkan faskes. Pada faskes bervolume pasien rendah, 

biaya satuan untuk pelacakan LTFU lebih rendah dibandingkan faskes yang lain karena 

petugasnya tidak banyak meluangkan waktu untuk itu, dan hanya menghubungi pasien 

melalui telepon. Penelusuran yang lebih intensif melalui kunjungan rumah tidak dilakukan 

(Gambar 15). Ini terutama disebabkan karena jumlah petugas kesehatan terbatas sehingga 

waktu petugas untuk melakukan kegiatan LTFU yang memakan waktu juga terbatas, 

sementara mereka juga bertanggung jawab untuk tugas klinis dan administrasi. Data tentang 

jumlah pasien LTFU yang berhasil kembali ke pengobatan berkat pelacakan oleh faskes 

ataupun CSO tidak tersedia, sehingga efisiensi biaya dari beragam pendekatan pelacakan 

LTFU ini tidak dapat dievaluasi.  

Kotak 6. Mengapa biaya 

pertemuan kelompok dan 

dukungan individual bervariasi 

antarlokasi? 

Jayapura: Biaya memberi 

dukungan kepatuhan individu 

terutama berkaitan erat dengan 

biaya pelatihan dan transportasi 

staf. Biaya pertemuan kelompok 

terutama dipengaruhi oleh biaya 

penggantian transportasi klien. 

Jayawijaya: Pelatihan tidak 

diberikan untuk staf yang 

memberi dukungan kepatuhan 

individual. Komponen terbesar 

dari biaya pertemuan adalah 

penggantian biaya transportasi 

klien yang hadir dalam 

pertemuan. 
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Gambar 15. Rerata Biaya Satuan Pelacakan LTFU per Jenis Faskes dan Lokasi 

dalam Rupiah 

Diskusi 

Laporan ini mengisi kesenjangan data yang ada mengenai biaya melakukan intervensi HIV di 

Provinsi Papua. 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 untuk 

meningkatkan efisiensi biaya penanggulangan HIV di Provinsi Papua dan memperbaiki 

outcome cascade pengobatan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua dapat memakai hasil studi ini 

untuk mengatur kontrak dengan CSO dan menentukan biaya yang tepat untuk layanan HIV 

yang dilakukan CSO.  

Peluang untuk Meningkatkan Efisiensi 

Biaya manajemen dan biaya tidak langsung merupakan porsi yang signifikan dari biaya 

satuan CSO. Sebagian besar biaya ini adalah untuk staf manajemen, termasuk pengelola 

program, staf keuangan, koordinator lapangan, dan staf monitoring dan evaluasi (monev). 

Biaya ini mungkin dapat ditekan dengan memperluas cakupan layanan CSO sehingga 

mencapai skala ekonomis, tapi ini sulit dilaksanakan di Provinsi Papua karena kepadatan 

penduduk relatif rendah dan akses kerap terhambat oleh kondisi geografis. CSO juga dapat 

menurunkan biaya tidak langsung/manajemen dengan cara membuat rasio staf 

teknis/program dengan staf manajemen/administrasi lebih seimbang, selain itu bisa 

dilakukan dengan cara bermitra dengan tokoh agama dan masyarakat dalam melakukan 

kegiatan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, keterbatasan dalam perhitungan biaya 

dengan pendekatan top-down adalah berkaitan dengan biaya tidak langsung karena sulit 

untuk mengetahui apakah alokasi yang dibuat memang akurat. 

Sesuai perkiraan, biaya manajemen dan biaya tidak langsung per orang yang dijangkau di 

puskesmas bervolume pasien rendah cenderung lebih tinggi. Akan tetapi, biaya manajemen 

dan tidak langsung ini hanyalah sebagian kecil dari biaya satuan puskesmas untuk program 

HIV, lain halnya dengan CSO. Ini berarti mengurangi biaya manajemen atau biaya tidak 

langsung secara keseluruhan di puskesmas akan memiliki dampak yang sangat kecil pada 

biaya terkait HIV. Untuk klinik swasta, biaya satuan untuk layanan ART, tes, dan konseling 

HIV cukup mirip dengan biaya satuan layanan HIV di puskesmas bervolume pasien tinggi.  
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Seiring dengan upaya Provinsi Papua 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 dengan 

membuat beberapa perubahan terhadap penyediaan layanan. Ini dijelaskan di bawah ini 

untuk tiap komponen cascade. 

Identifikasi 

Berapa jumlah orang yang hidup dengan HIV pada dasarnya tidak dapat dipastikan, tapi 

studi pemodelan terbaru dan data program memberi indikasi bahwa Papua telah 

mengidentifikasi 60 persen dari orang yang hidup dengan HIV (ODHA). Mereka yang masih 

belum terdeteksi saat ini mungkin akan sulit untuk dijangkau, tapi pemerintah daerah telah 

merencanakan untuk menerapkan standar pelayanan minimal secara luas yang 

mengharuskan tes rutin bagi populasi yang berisiko, serta memperluas notifikasi pasangan 

dan index testing. 

Penjangkauan oleh CSO akan tetap menjadi intervensi penting dalam mengidentifikasi 

ODHA baru. Biaya penjangkauan per orang di Jayawijaya lebih tinggi daripada di Jayapura, 

begitu pula dengan biaya penjangkauan untuk masyarakat umum dan lelaki yang 

berhubungan seks dengan lelaki (LSL) dibandingkan biaya menjangkau wanita pekerja seks. 

Biaya satuan yang tinggi ini disebabkan oleh biaya materi komunikasi, informasi, dan 

edukasi. Berbagai macam materi (pamflet, CD, poster, dll.) diperlukan untuk menjangkau 

masyarakat di dataran tinggi Provinsi Papua yang menggunakan bahasa daerah berbeda-

beda dan memiliki beragam karakter sosial dan budaya. Biaya satuan yang tinggi untuk 

menjangkau LSL terutama disebabkan karena jumlah orang yang dijangkau melalui 

penjangkauan di hotspot relatif sedikit.  

Biaya penjangkauan per orang (untuk semua jenis populasi) yang dirujuk melakukan tes HIV 

adalah Rp4.486.448 (US$310) di Jayapura dan Rp6.203.827 (US$429) di Jayawijaya. 

Perbedaan dalam efisiensi biaya ini disebabkan oleh perbedaan dalam biaya satuan 

penjangkauan di kedua lokasi ini, bukan karena perbedaan dalam jumlah rujukan. Jumlah 

klien yang dirujuk untuk tes HIV di Jayapura dan Jayawijaya kurang lebih sama. Pencegahan 

adalah komponen penting dari kegiatan penjangkauan, namun, tidak diketahui bagaimana 

penjangkauan di kedua lokasi memengaruhi perilaku individu untuk mencegah HIV. 

Secara rata-rata, biaya tes HIV per orang di Jayawijaya mencapai Rp185.654 (US$13) 

diperkirakan lebih murah daripada di Jayapura (Rp298.193 [US$21]). Adapun biaya 

langsung lebih rendah di Jayapura karena skala ekonomis dari VCT mobile, serta biaya 

transportasi staf dan klien yang lebih rendah, sedangkan biaya intervensi tidak langsung jauh 

lebih tinggi di Jayapura dibandingkan dengan Jayawijaya. Untuk tes HIV berbasis faskes, 

puskesmas dengan volume pasien sedang dan tinggi memiliki biaya satuan yang lebih rendah 

daripada puskesmas bervolume pasien rendah. Ini sesuai dengan perkiraan karena 

keuntungan dari skala ekonomis. Meskipun biaya satuan untuk tes HIV berbeda antara 

Jayapura dan Jayawijaya, tetapi tingkat kepositifan (yield) tes di Jayapura lebih tinggi 

daripada di Jayawijaya sehingga secara keseluruhan biaya untuk mendeteksi satu orang yang 

positif HIV di kedua lokasi ini menjadi kurang lebih sama. 

Menghubungkan Kasus Positif ke Layanan Perawatan dan Pengobatan 

serta Manajemen Kasus dalam ART 

Tingginya biaya tidak langsung dan manajemen di CSO untuk merujuk pasien ke ART 

disebabkan karena proses rujukan menyita banyak waktu dan relatif sedikit orang yang 
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dirujuk ke ART. Sesuai perkiraan, ART adalah intervensi biaya tertinggi sepanjang cascade 

pengobatan. Biaya rata-rata memberi ART per pasien per tahun di puskesmas dapat 

dikatakan sama, terlepas dari volume pasien yang datang ke puskesmas. Puskesmas 

berpotensi dapat menurunkan biaya yang signifikan untuk mengelola pasien stabil dengan 

memperkenalkan model layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien (differentiated 

care) yakni mengurangi frekuensi kunjungan ke klinik dan pemantauan laboratorium.1 Biaya 

rata-rata untuk tiap orang dalam ART per tahun di rumah sakit provinsi lebih tinggi 1,4 kali 

lipat dari biaya rata-rata di puskesmas; perbedaan biaya ini disebabkan karena banyak pasien 

baru dengan penyakit lanjut dan pasien yang tidak stabil dalam pengobatan dikelola di 

rumah sakit provinsi dan bukan di puskesmas. 

Retensi dalam Pengobatan dan Supresi Virus 

Retensi dalam pengobatan dan supresi virus masih merupakan tantangan besar untuk 

provinsi Papua. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan outcome, misalnya 

pertemuan rutin kelompok dukungan sebaya (KDS), memerlukan sumber daya yang 

signifikan. Bagi pasien ART yang stabil, beberapa upaya seperti mengurangi frekuensi 

pertemuan, melakukan konsolidasi kelompok lintas CSO, memanfaatkan relawan sebaya atau 

pemuka agama yang ada di desa daripada staf CSO penuh waktu untuk mengadakan 

pertemuan, dan memaksimalkan dukungan melalui mekanisme lain yang dapat mengurangi 

biaya satuan dari kegiatan ini.  

Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua menjadikan kegiatan pelacakan pasien yang lost-to-

follow-up sebagai salah satu kegiatan prioritas, namun studi ini menemukan bahwa biaya 

pelacakan per orang sangat tinggi sementara tingkat keberhasilannya membawa pasien 

kembali ke pengobatan juga belum diketahui. Untuk wilayah perkotaan, model penjangkauan 

dan pelacakan lost-to-follow-up dengan menggunakan ponsel atau platform daring mungkin 

dapat mengurangi biaya. Sementara di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau, 

pemberdayaan relawan desa atau pemuka agama, dan bukan petugas faskes atau CSO 

mungkin dapat lebih menurunkan biaya pelacakan dan dukungan pasien. Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua dapat menggunakan catatan dari BPJS-K yang mencatat pasien berdasarkan 

nomor induk kependudukan (NIK) untuk menganalisis pola dan hasil layanan pasien. 

Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

Untuk mencapai target fast-track yang telah ditetapkan, Provinsi Papua perlu meningkatkan 

kinerja dan juga efisiensi dari tiap tahap dalam cascade pengobatan. Pemerintah daerah 

dapat memanfaatkan hasil analisis biaya dalam laporan ini tidak hanya untuk meningkatkan 

efisiensi teknis dari intervensi HIV, tapi juga untuk menyusun rencana kegiatan dan 

anggaran perluasan layanan HIV dengan pendanaan pemerintah daerah. Ini penting 

mengingat Provinsi Papua dalam masa peralihan dukungan pembiayaan eksternal. Sejalan 

dengan semua ini, HP+ memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

• Memastikan bahwa pasien menerima layanan di tingkat yang tepat: Pasien

yang dikelola di rumah sakit seyogianya hanyalah pasien dengan tahap penyakit

1 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 tetap stabil hanya perlu dites viral load sekali setahun, dan klien 

yang tidak stabil perlu dites viral load dua kali setahun. 
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lanjut atau mereka yang mengalami kegagalan pengobatan. Pasien yang stabil dapat 

dikelola di puskesmas. Studi ini mencatat bahwa melayani pasien yang stabil di 

rumah sakit provinsi biayanya lebih tinggi daripada di puskesmas, jadi bila semakin 

banyak pasien dapat ditangani di tingkat layanan yang lebih rendah, layanan dapat 

semakin efisien dan biaya yang harus ditanggung JKN dapat berkurang. Untuk dapat 

menerapkan rekomendasi ini, maka perlu biaya investasi tambahan untuk 

memastikan puskesmas dapat beroperasi secara penuh, dan kekurangan SDM 

terpenuhi atau ditangani melalui pengalihan tugas (task shifting). Ini berarti perlu 

adanya pedoman dan pelatihan staf untuk memastikan SDM yang ada memenuhi 

standar kualifikasi minimal untuk memberi layanan ART. Mengingat pasien ART di 

Provinsi Papua memiliki mobilitas yang tinggi, maka perlu diterapkan sistem rujukan 

yang memungkinkan pasien mengakses obat antiretroviral di berbagai faskes atau 

apotek. 

• Mencoba atau memperluas beberapa model layanan baru: Mengubah cara

penyediaan layanan dapat berdampak signifikan pada total dana yang dibutuhkan

untuk penanggulangan HIV di Papua. Mengingat Provinsi Papua mendekati target 90

persen ODHA mengetahui stasus HIV-nya, maka provinsi perlu menentukan

kombinasi model tes HIV mana yang paling optimal. Pada tahap ini, jumlah kasus

HIV yang masih belum terdeteksi cukup kecil, dan menemukan mereka akan sulit dan

memakan biaya karena tingkat kepositifan dari tes HIV yang dilakukan akan cukup

rendah. Oleh karena itu, intervensi yang tepat sasaran dan dapat memberi tingkat

kepositifan tes yang lebih tinggi seperti index testing perlu diterapkan secara luas dan

terus menerus. Selain itu model layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien

(differentiated care) juga akan dapat mendorong retensi pengobatan sekaligus

menekan biaya. Terakhir, Dinas Kesehatan Provinsi Papua juga perlu

mempertimbangkan berbagai cara yang inovatif untuk membantu pasien bertahan

dalam perawatan dan juga melacak pasien yang lost-to-follow-up karena kedua hal ini

masih menjadi tantangan terbesar di Papua. Dalam hal ini perlu dilakukan konsultasi

lebih lanjut untuk mengidentifikasi beberapa model potensial sebagai uji coba;

dengan pertimbangan utama pada solusi yang mampu membantu pasien ART yang

menghadapi stigma atau yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Beberapa solusi tersebut mungkin memerlukan biaya investasi di muka, tapi untuk

jangka panjang solusi tersebut dapat menjadi solusi yang efektif biaya dan bahkan

menghemat biaya bila ternyata mampu meningkatkan retensi dalam ART dan supresi

virus.

• Melakukan penelitian tambahan untuk mengetahui efisiensi biaya

penanggulangan HIV: Mengingat Provinsi Papua bermaksud untuk memperluas

layanan HIV agar dapat mencapai target fast-track, maka penting bagi Dinas

Kesehatan Provinsi memanfaatkan analisis biaya cascade ini agar sumber daya yang

ada dapat digunakan seefisien mungkin, sambil di saat yang sama meningkatkan

kinerja indikator kunci seperti retensi dalam ART dan supresi virus. Dinas Kesehatan

Provinsi dapat memakai analisis yang telah ada sebagai informasi dasar dan

mengembangkannya lebih lanjut dengan menggunakan metodologi dan perangkat

pengumpulan data yang dipakai oleh HP+. HP+ merekomendasikan agar selain

pengumpulan data program rutin, dilakukan juga pengumpulan dan analisis data

pembiayaan secara berkala untuk mengevaluasi secara sistematis apakah model

pemberian layanan pencegahan, tes, dan pengobatan yang diterapkan bagi tiap

kelompok sasaran telah efisien biaya dari waktu ke waktu. Untuk mengidentifikasi

kesenjangan dalam cascade pengobatan, maka perlu dilakukan analisis data
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longitudinal dan untuk itu penelusuran data pasien berdasarkan nomor identifikasi 

unik (unique identifiers) akan lebih mudah daripada data layanan secara umum.  

• Memanfaatkan data biaya satuan untuk menetapkan tingkat penggantian

biaya yang sesuai untuk layanan HIV yang disediakan CSO: Ketika CSO

mengajukan permohonan dana ke pemerintah daerah untuk melaksanakan layanan

HIV, maka evaluasi proposal yang dilakukan pemerintah perlu didasarkan pada data

biaya. Saat ini, anggaran disusun berdasarkan standar biaya yang ditetapkan

pemerintah, dan itu dapat menyebabkan dana hibah yang diberikan kepada CSO

terlalu kecil atau terlalu besar untuk lingkup kegiatan yang dilakukan. Provinsi Papua

saat ini menghadapi masa peralihan pendanaan dari pihak eksternal, dan akan mulai

memberi kontrak sosial kepada beberapa CSO setempat untuk penyediaan layanan

HIV. Dalam hal ini keputusan dana hibah yang dibuat pemerintah Provinsi Papua

perlu didasarkan pada estimasi kebutuhan sumber daya yang akurat agar tujuan

program dapat tercapai.
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