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Pendahuluan

Pemerintah Indonesia berencana secara cepat 
meningkatkan akses ke layanan HIV untuk 
memenuhi standar pelayanan minimal yang telah 
ditetapkan dan mencapai target untuk penemuan 
kasus, pengobatan dan pengujian viral load. 
Melalui Rencana Akselerasi Terapi Antiretroviral 
(ART), Kementerian Kesehatan mencanangkan 
untuk memberi ART ke 40% orang yang hidup 
dengan HIV (ODHA) di akhir tahun 2020, dan 
90% ODHA di akhir tahun 2027 (Surat Edaran 
Dirjen P2P No. 1822/2019). Hingga bulan Mei 2020, 
62% dari sekitar 640.443 ODHA yaitu 394.769 
orang telah mengetahui status HIV mereka, tapi 
yang memperoleh pengobatan baru 21% (133.551). 
Sebagian besar ODHA (91%) yang dites viral load 
di tahun 2019 berhasil mencapai supresi virus, tapi 
cakupan tes viral load masih rendah (1%) dan sangat 
bervariasi antar wilayah di Indonesia. Mengingat 
upaya penanggulangan HIV akan diperluas secara 
signifikan, sementara dukungan dana eksternal 
bagi HIV diproyeksikan menurun, dan sumber daya 
dalam negeri yang tersedia tetap sama, pemerintah 
perlu mempertimbangkan beberapa reformasi 
belanja strategis dalam penyediaan layanan HIV agar 
sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal 
mungkin untuk mencapai target dan meredam 
epidemi HIV.

Proyek Health Policy Plus (HP+) – dengan dana dari 
Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) 
– melakukan beberapa analisis pembiayaan dan 
konsultasi dengan pemangku kepentingan sebagai 
dasar untuk pengembangan rekomendasi terkait 
dengan reformasi belanja strategis kesehatan. Analisis 
dilakukan melalui koordinasi dengan Kelompok 
Kerja Teknis Belanja Strategis Kesehatan HIV (TWG 
SHP HIV) yang dipimpin oleh Pusat Pembiayaan 

dan Jaminan Kesehatan (PPJK) dan Subdirektorat 
HIV AIDS dan PIMS, Kemenkes. Sebagai bagian 
dari kegiatan, HP+ juga melakukan tinjauan atas 
aturan perundang-undangan dan pedoman yang 
ada yang mengatur pelaksanaan, pengelolaan, dan 
pembiayaan program HIV di Indonesia. Pemahaman 
akan hukum dan regulasi tentang program HIV 
diperlukan untuk mengetahui peraturan perundang-
undangan mana yang perlu menjadi sasaran reformasi 
untuk penyesuaian sistem pembiayaan dan belanja 
kesehatan. Lembar kebijakan ini merangkum 
temuan yang diperoleh dari tinjauan hukum dan 
regulasi tersebut.
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Lembar kebijakan ini menyajikan 
temuan dari kegiatan:

1. Analisis perundang-undangan, regulasi, 
dan dokumen kebijakan yang berlaku di 
tingkat nasional/ daerah yang mengatur 
penyediaan dan pembiayaan layanan HIV 
oleh pemerintah pusat dan daerah.

2. Mengidentifikasi perundang-undangan 
dan peraturan tentang penyediaan dan 
pembiayaan layanan HIV yang dapat 
menjadi sasaran reformasi belanja 
strategis kesehatan.

HP+ melakukan kajian literatur untuk 
mengidentifikasi regulasi, hukum dan kebijakan 
yang berkaitan dengan pembiayaan dan 
pelaksanaan program HIV di Indonesia. Selain 
itu, juga dilakukan wawancara dengan informan 
kunci yaitu pembuat kebijakan, pelaksana 
program, dan mitra bilateral/multilateral untuk 
memperoleh perspektif dari pejabat terkait 
mengenai aturan perundangan yang ada.



Peraturan Perundang-undangan tentang Penyediaan Layanan HIV

Payung hukum bagi semua kegiatan penanggulangan HIV di Indonesia adalah Peraturan 
Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (No. 21/2013). Pasal 9 merinci 
bahwa pencegahan HIV terdiri dari (1) promosi kesehatan, (2) pencegahan penularan HIV, (3) 
pemeriksaan diagnosis HIV, (4) pengobatan, perawatan, dan dukungan, dan (5) rehabilitasi. 
Masing-masing komponen program HIV, termasuk aturan perundangan dan pedoman yang 
mengatur tiap kategori dirinci di Tabel 1.

Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan, dan Pedoman terkait dengan Penyediaan 
Layanan HIV berdasarkan Komponen Program

Komponen 
Program HIV Uraian

Peraturan Perundang-
undangan yang Relevan

Promosi 
kesehatan

Kegiatan terdiri dari iklan layanan masyarakat, kampanye 
penggunaan kondom, promosi kesehatan bagi remaja dan 
kaum muda, penguatan kapasitas untuk program pencegahan 
dampak buruk (harm reduction) dan pencegahan penularan 
HIV di kalangan petugas kesehatan, pelatihan petugas non-
kesehatan, serta program lain.

Peraturan Menteri 
Kesehatan: No. 21/2013;

No. 585/MENKES/ SK/V 
/2007; No. 74/2015; No. 
44/2018

Pencegahan 
penularan HIV 

Mencakup (1) pencegahan penularan HIV melalui 
hubungan seksual, (2) pencegahan penularan HIV melalui 
hubungan non-seksual, termasuk skrining donor darah dan 
pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik, 
dan (3) pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, yang 
mencakup pencegahan penularan HIV pada wanita usia subur, 
pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada wanita 
yang hidup dengan HIV, pencegahan penularan HIV dari ibu 
hamil ke janin yang dikandungnya, dan pemberian dukungan 
psikologis, sosial dan pengobatan bagi ibu yang hidup dengan 
HIV, beserta anak dan keluarganya. 

Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 21/2013

Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 55/2015

Pedoman Nasional 
Penanganan Infeksi Menular 
Seksual

Pemeriksaan 
diagnosis HIV 

Kegiatan ditujukan pada deteksi dini infeksi HIV berdasarkan 
prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, 
pelaporan, dan rujukan. Tes HIV dapat dilakukan melalui 
konseling dan tes sukarela (KTS), juga konseling dan tes 
atas inisiatif petugas kesehatan (TIPK). Tes memerlukan 
persetujuan pasien kecuali pasien dalam penugasan tertentu 
dalam kedinasan tantara/polisi, berada dalam gawat darurat 
medis untuk tujuan pengobatan pada Pasien yang secara klinis 
telah menunjukkan gejala yang mengarah pada AIDS, atau 
diminta melakukan tes oleh pihak yang berwenang sesuai 
peraturan yang berlaku.

Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 21/2013

Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 74/2014

Perawatan, 
dukungan, 
dan 
pengobatan

Pengobatan HIV/AIDS diberikan melalui terapeutik, profilaksis 
dan pengobatan penunjang. Terapi antiretroviral harus 
diberikan bagi orang hidup dengan HIV (ODHA) yang telah 
menunjukkan stadium klinis 3 atau 4 atau memiliki hasil hitung 
CD4 kurang dari atau sama dengan 350 sel/mm3, ibu hamil 
HIV positif, dan ODHA yang juga penderita TB. Kebijakan Test-
and-Treat-All didasarkan pada konsep bahwa (1) diagnosis dini 
dan inisiasi pengobatan segera akan mengurangi morbiditas 
dan mortalitas ODHA karena HIV dan penyebab lain, dan 
(2) menurunkan muatan virus HIV akan secara signifikan 
mengurangi penularan HIV. Pendekatan test-and-treat-all 
mencakup identifikasi ODHA sedini mungkin, mulai dengan 
kelompok berisiko tinggi, dan menyambungkan individu yang 
didiagnosis HIV ke layanan antiretroviral, konseling kepatuhan, 
dan edukasi kesehatan.

Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 21/2013

Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 87/2014

Kebijakan Test-and-Treat-All
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Komponen 
Program HIV Uraian

Peraturan Perundang-
undangan yang Relevan

Rehabilitasi Mengacu ke rehabilitasi medis dan sosial dalam kegiatan 
pencegahan penularan HIV/AIDS yang dilaksanakan bagi 
anggota populasi kunci, khususnya pekerja seks dan pengguna 
napza suntik.

Peraturan Menteri 
Kesehatan: No. 21/2013; No. 
2415/2011

Peraturan Menteri Sosial 
No. 6/2018

Catatan: Perundang-undangan, peraturan dan pedoman yang disajikan di atas mungkin tidak mencakup semua perundang-undangan, 
peraturan dan pedoman yang berlaku untuk penyediaan layanan HIV.

Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyediaan Layanan HIV
Peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan AIDS diatur dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (No. 21/2013). Ini 
berarti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan 
menyelenggarakan program HIV, mengatur sistem informasi untuk pencatatan, pelaporan, dan 
evaluasi, menetapkan situasi HIV di tingkat daerah, dan memastikan ketersediaan fasilitas 
layanan kesehatan primer dan rujukan untuk pencegahan dan pengendalian HIV. Pengadaan alat 
kesehatan dan obat-obatan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program HIV bervariasi antar beragam 
peraturan tentang layanan HIV. Secara khusus, HP+ menemukan perbedaan antara Panduan 
Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Permenkes No. 5/2014) dan 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 
Kesehatan (Permenkes No. 4/2019) (lihat Tabel 2). Di tingkat daerah, Standar Pelayanan Minimal 
bidang Kesehatan tidak mencakup pengobatan HIV maupun beberapa komponen program yang 
disebutkan dalam Permenkes tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (No. 21/2013). Kewajiban 
pemerintah daerah hanya terbatas pada promosi kesehatan dan skrining HIV. Akan tetapi, 
walaupun SPM bidang kesehatan tidak mencakup pengobatan, dukungan dan perawatan HIV, dan 
mendukung target kinerja, pemerintah daerah masih perlu menyediakan layanan ini di tingkat 
layanan primer sesuai Panduan Praktik Klinis bagi Dokter (Permenkes No. 5/2014).

Rencana Akselerasi ART Nasional
Dokumen penting lain yang memandu penyediaan layanan HIV adalah Rencana Akselerasi ART 
(Surat Edaran Dirjen P2P No. 1822/2019) yang menetapkan target perluasan program HIV di 
Indonesia. Tabel 3 merinci arahan dari rencana akselerasi ART bagi dinas kesehatan provinsi dan 
kabupaten/kota untuk memperluas cakupan ART, yang juga akan meningkatkan biaya penyediaan 
layanan bagi ODHA. Pendekatan belanja strategis dan integrasi layanan HIV ke dalam skema 
jaminan kesehatan nasional (JKN) dapat menjadi strategi kunci Indonesia untuk membiayai upaya 
perluasan layanan yang signifikan ini.

Sistem Rujuk Balik bagi Orang yang Hidup dengan HIV
Orang yang hidup dengan HIV mungkin perlu dirujuk ke fasilitas layanan yang lebih tinggi 
(rumah sakit) oleh fasilitas layanan primer untuk memperoleh layanan spesialistik atau prasarana 
kesehatan yang tidak tersedia di tingkat layanan primer.1 Saat ini ODHA dapat tetap menerima 
layanan di rumah sakit tanpa disertai surat rujukan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan 
saran klinisi rumah sakit, walaupun ODHA yang bersangkutan telah dapat digolongkan sebagai 
pasien yang stabil.

Pasien yang telah stabil dapat dirujuk kembali ke fasilitas layanan primer1 untuk pemantauan dan 
manajemen secara kontinu. Mereka tidak perlu melanjutkan layanan HIV mereka di rumah sakit 
dengan tarif tingkat rumah sakit. Surat Edaran Menteri Kesheatan No 32/2014 mengatur tentang 

1 Rincian lebih lanjut tentang pedoman rujukan secara keseluruhan ada di Panduan Praktis: Sistem Rujukan Berjenjang yang diterbitkan 
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS-K).
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Tabel 2. Perbedaan antara Dua Peraturan Menteri Kesehatan

Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Primer (Permenkes No. 5/2014)

Standar Pelayanan Minimal 
Kesehatan (Permenkes No. 
4/2019)

Tiap provinsi, kabupaten atau kota diharapkan menyediakan semua 
komponen layanan HIV yang terdiri dari:

• Persetujuan (informed consent) untuk tes HIV dan tindakan 
medis lainnya.

• Dokumentasi semua kegiatan layanan dalam formulir yang disediakan.
• Anamnesis dan pemeriksaan fisik lengkap oleh dokter.
• Skrining tuberkulosis dan infeksi oportunistik.
• Konseling bagi ODHA perempuan usia subur tentang KB dan 

kesehatan reproduksi termasuk rencana untuk mempunyai anak.
• Pemberian kotrimoksasol untuk mencegah infeksi oportunistik.
• Pemberian antiretroviral untuk orang hidup dengan HIV yang 

memenuhi syarat.
• Pemberian ARV profilaksis pada bayi segera setelah dilahirkan oleh 

ibu hamil dengan HIV.
• Pemberian imunisasi dan pengobatan pencegahan kotrimoksasol pada 

bayi yang lahir dari ibu dengan HIV positif.
• Anjuran rutin tes HIV, malaria, sifilis dan IMS lainnya pada perawatan 

antenatal (ANC).
• Konseling untuk memulai terapi antiretroviral.
• Konseling tentang gizi, pencegahan penularan, narkotika dan 

konseling lainnya sesuai keperluan.
• Menganjurkan untuk tes HIV bagi pasien tuberkulosis, pasien infeksi 

menular seksual, anggota kelompok berisiko tinggi serta pasangan 
intim mereka, sesuai pedoman yang berlaku.

• Pendampingan oleh lembaga non kesehatan sesuai dengan 
kebutuhan pasien.

Pemerintah kabupaten/kota harus 
memberi layanan kesehatan 
sesuai standar bagi siapapun di 
wilayahnya yang berisiko terinfeksi 
HIV dalam satu tahun. Definisi 
layanan kesehatan yang diberikan 
kepada orang yang berisiko 
terinfeksi HIV menurut standar 
pelayanan minimal mencakup:
1. Edukasi tentang perilaku 

berisiko
2. Skrining 

Orang yang berisiko terinfeksi 
HIV mencakup:
1. Wanita hamil 
2. Pasien tuberkulosis
3. Pasien infeksi menular seksual
4. Pekerja seks
5. Lelaki yang berhubungan seks 

dengan lelaki
6. Transgender/waria 
7. Pengguna napza suntik
8. Warga binaan lembaga 

pemasyarakatan

Tabel 3. Arahan dalam Rencana Akselerasi ART

Arahan untuk 
Pemerintah Provinsi Arahan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

• Memilah target 
akselerasi ART untuk 
tiap kabupaten/ kota 
berdasarkan target 
yang ditetapkan di 
tingkat nasional.

• Memastikan 
semua kabupaten/
kota menerapkan 
kebijakan 
test-and-treat.

• Memantau 
pencatatan dan 
pelaporan bulanan di 
sistem informasi HIV/
AIDS.

• Melaksanakan kebijakan test-and-treat.
• Mengaktifkan kembali forum Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) 

untuk melakukan akselerasi ART, yang anggotanya terdiri dari Dinkes Kabupaten/
Kota, layanan kesehatan organisasi konselor HIV, organisasi komunitas HIV, 
LSM penggiat HIV, KPA Kabupaten/Kota bagi yang masih ada, pendukung 
sebaya ODHA.

• Meningkatkan jumlah dan kualitas layanan perawatan, dukungan, 
dan pengobatan.

• Meningkatkan capaian ODHA minum ARV dan supresi Viral Load melalui  
konseling kepatuhan minum ARV secara berkelanjutan oleh petugas terlatih atau 
konselor HIV.

• Memberi bimbingan ke layanan melalui mentoring klinis bersama tim 
ahli setempat.

• Memantau pencatatan dan pelaporan bulanan dalam sistem informasi HIV/AIDS.
• Memastikan keberhasilan rujukan ODHA ke layanan ARV, disamping pendukung 

sebaya, Puskesmas dapat melibatkan keluarga/organisasi komunitas/Warga Peduli 
AIDS/Kader.

• Memastikan semua fasilitas kesehatan memperkuat penyelenggaraan tes HIV, 
notifikasi pasangan dan bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan 
cakupan ART dan tes viral load.
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program “rujuk balik” di mana pasien dengan penyakit kronis yang telah mencapai kondisi stabil, 
berdasarkan rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis, diwajibkan menerima pengobatan 
atau layanan jangka panjang mereka di fasilitas kesehatan tingkat pertama (yaitu tingkat layanan 
kesehatan primer). Surat Edaran tersebut secara eksplisit menyebutkan beberapa penyakit tidak 
menular sebagai bagian dari program rujuk balik ini, tapi tidak mencakup HIV.2

Di tahap awal program HIV di Indonesia, manajemen klinis bagi orang yang hidup dengan HIV 
diberikan di rumah sakit karena kapasitas layanan kesehatan primer terbatas. Ini menyebabkan 
banyak ODHA masih terus memperoleh layanan di rumah sakit yang berbiaya lebih tinggi. Agar 
manajemen ODHA dalam JKN dapat lebih efisien, perlu dilakukan revisi terhadap Surat Edaran 
Menteri Kesehatan No. 32/2014 dan menjadikan HIV sebagai salah satu penyakit di mana pasien 
HIV dengan kondisi stabil dapat dirujuk kembali ke tingkat layanan primer. Akan tetapi, sebelum 
menerapkan kebijakan rujuk balik untuk HIV, pengelola program perlu mempertimbangkan 
situasi sistem kesehatan, dan memastikan fasilitas layanan kesehatan primer dikembangkan 
kemampuannya agar mampu menangani pengobatan orang yang hidup dengan HIV.

Peraturan Perundang-undangan tentang Pembiayaan HIV

Sumber Pendanaan untuk Program HIV
Sejak tahun 2011 total anggaran program HIV di Indonesia terus meningkat. Laporan penilaian 
pengeluaran AIDS nasional (NASA) terakhir mencatat bahwa total anggaran yang dialokasikan 
untuk HIV di tahun anggaran 2016 adalah sebesar 177 juta dolar AS (Wahyuniar dan UNAIDS, 
2019). Program HIV di Indonesia didanai melalui tiga sumber utama: donor internasional 
(bilateral/multilateral), pemerintah (pusat dan daerah, termasuk JKN), dan pihak swasta. Di tahun 
2016, 74% dari pendanaan program HIV ditanggung oleh pemerintah sementara badan donor 
menanggung 26% (kontribusi sektor swasta dapat dikatakan tidak berarti).

Porsi pembiayaan HIV dari pemerintah pusat dan daerah cukup besar, yang sebagian besar 
adalah untuk perawatan dan pengobatan, terutama untuk pengadaan obat dan bahan habis pakai. 
Sebagian besar alokasi dana pemerintah untuk HIV berasal dari sumber non-JKN, walaupun 
JKN juga menanggung beberapa layanan seperti obat untuk pengobatan infeksi menular seksual 
(IMS), konsultasi IMS, dan layanan rawat inap untuk infeksi oportunistik dan perawatan HIV 
di rumah sakit melalui sistem pembayaran Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) (Komisi 
Penanggulangan AIDS Nasional, et al., 2015).3

Pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah daerah menerima dana transfer dari pemerintah pusat yang menjadi bagian dari 
anggaran pemerintah daerah bersama dengan pendapatan asli daerah. Contoh dana transfer 
mencakup dana alokasi khusus untuk infrastruktur fisik (diatur dalam UU No. 33/2004; PP No. 
141/2018; PP No. 12/2019; dan Permenkes No. 2/2019) dan biaya operasional non-fisik (diatur 
dalam UU No. 33/2004; PP No. 12/2019; dan Permenkes No. 3/2019), juga dana dekonsentrasi 
untuk beberapa fungsi non-inti seperti perencanaan, bantuan teknis dan pelatihan (diatur 
dalam UU No. 23/2014; PP No. 7/2008; Permenkes No. 55/2018). Dana alokasi khusus non-fisik 
dapat digunakan untuk pencegahan dan pengobatan HIV, sedangkan dana dekonsentrasi dapat 
digunakan untuk promosi kesehatan dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencapai cakupan 
kesehatan semesta (UHC). Pendapatan asli daerah (PAD) (diatur dalam UU No. 28/2009; PP No. 
12/2019; dan Perpres No 82/2018, juga kebijakan daerah setempat) juga mendanai upaya mencapai 
cakupan kesehatan semesta dan program kesehatan prioritas di masing-masing daerah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dana pemerintah daerah ditujukan untuk membiayai 
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. Dalam SPM, kabupaten/kota dan 
provinsi bertanggung jawab untuk membiayai kegiatan penyuluhan tentang perilaku berisiko dan 

2 Penyakit tidak menular yang masuk dalam program rujuk balik mencakup diabetes mellitus, hipertensi, penyakit kardiovaskular, asma, 
penyakit paru obstruktif kronis, epilepsi, skizofrenia, sirosis hepatis, dan sindrom lupus.

3 INA-CBG adalah tarif pembayaran ke rumah sakit berdasarkan kelompok diagnosis.
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skrining HIV pada penduduk di wilayah mereka dengan menggunakan pendapatan asli daerah 
serta transfer dana dari pemerintah pusat, termasuk dana alokasi khusus dan dekonsentrasi. 
Pemerintah pusat mendanai pengadaan obat antiretroviral dan bahan habis pakai, yaitu 88 persen 
(tahun 2015) dan 93% (tahun 2016) dari pengeluaran pemerintah untuk HIV (Wahyuniar dan 
UNAIDS, 2019).

Pembiayaan dari Skema Jaminan Kesehatan Nasional
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 52/2016, pembayaran dari skema jaminan 
kesehatan nasional Indonesia, JKN, diberikan berupa dana kapitasi dan non-kapitasi. Obat 
antiretroviral tidak termasuk dalam cakupan JKN, sesuai Peraturan Presiden No. 82/2018 (Pasal 
52, Ayat 1, Huruf U), yang menyatakan bahwa intervensi/pengobatan yang sudah ditanggung oleh 
program lain tidak akan ditanggung oleh JKN. Jadi, ARV dan bahan habis pakai terkait tidak akan 
ditanggung oleh JKN karena Keputusan Menteri Kesehatan No. 1190/2004 melimpahkan tanggung 
jawab untuk penyediaan ARV gratis ke pemerintah pusat.

Penggantian biaya ARV melalui JKN dimungkinkan melalui perubahan regulasi (Prabhakaran 
et al., 2018). Sesuai Surat Edaran No. 32/2014, biaya beberapa kategori obat dapat dibayar di 
rumah sakit di luar tarif INA-CBG. Ini mencakup obat-obatan untuk perawatan pasien yang 
memiliki kondisi kronis. Satu pilihan yang dapat diambil Kementerian Kesehatan adalah dengan 
menggolongkan paduan obat ARV sebagai obat perawatan kronis karena pengobatan ARV bagi 
pasien yang memberi respon baik ke terapi adalah pengobatan seumur hidup (Deeks et al., 2013). 
Ini memungkinkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan JKN membeli ARV untuk 
pasien mereka dan memperoleh penggantian biaya dari BPJS berdasarkan klaim INA-CBG. Untuk 
menentukan bagaimana fasilitas layanan primer dan swasta dapat mengakses ARV melalui model 
penggantian biaya oleh JKN ini, dan apakah melalui model ini pengadaan ARV dapat lebih tepat 
waktu memerlukan pertimbangan lebih lanjut (Prabhakaran et al., 2018).

Pembayaran JKN meliputi biaya layanan rawat inap dan rawat jalan bagi orang hidup dengan 
HIV sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 52/2016, yang mengacu 
pada INA-CBG yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 59/2014. Tes viral load juga 
dapat dibiayai oleh JKN tapi hanya bila tes dilakukan sebagai bagian dari layanan rawat inap. 
Perubahan tarif INA-CBG untuk menghindari tindakan mempertahankan layanan ODHA yang 
stabil di rumah sakit (terutama rumah sakit tipe A dan tipe B) dapat dilakukan dengan mengubah 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 59/2014. 

Berdasarkan beberapa peraturan JKN, sebagian intervensi HIV tertentu sulit ditanggung 
melalui skema JKN. Contohnya adalah program pertukaran jarum dan alat suntik serta program 
terapi rumatan metadon (suatu bentuk terapi pengganti opiat) yang saat ini tidak sesuai untuk 
ditanggung melalui JKN karena penjaminan tidak diberikan untuk masalah kesehatan yang 
disebabkan oleh ketergantungan obat atau tindakan yang menyakiti diri sendiri (Peraturan 
Presiden No. 19/2016, Pasal 25). Terapi rumatan metadon saat ini diberikan di beberapa rumah 
sakit tertentu dengan dana dari pemerintah pusat (Prabhakaran et al., 2018).

Pemetaan Sumber-sumber Pendanaan
Tabel 4 memetakan tiap intervensi dan komponen layanan HIV ke sumber dana/mekanisme 
pendanaan yang saat ini tersedia, dan untuk layanan yang dibiayai melalui lebih dari satu sumber, 
tabel ini juga merinci tujuan penggunaan dana masing-masing sumber.
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Tabel 4. Pembiayaan dan Lokasi Penyediaan Layanan Pencegahan, Penemuan Kasus, 
dan Manajemen Klinis HIV/AIDS

Intervensi 
Pencegahan Layanan

Fasilitas Layanan 
Kesehatan Sumber Dana

Layanan 
Primer

Layanan 
Rujukan JKN APBN APBD BOK

Donor 
atau 

Swasta

Out-of-
Pocket 
Pasien

Informasi 
dan layanan 
pencegahan

Komunikasi, 
informasi, dan 

edukasi
    

Pengadaan 
dan distribusi 

kondom
    

Penjangkauan 
populasi kunci



Profilaksis 
tuberkulosis

   

Pengurangan 
dampak 

buruk bagi 
pengguna 

napza suntik 
(penasun)

Informasi 
dan edukasi 
penurunan 

risiko

 

Terapi subsitusi 
opioid    

Layanan alat 
suntik dan 
jarum steril

    

Pencegahan 
infeksi 

menular 
seksual (IMS)

Deteksi dan 
manajemen IMS

   1 
 3 

 3

Konseling   

Penjangkauan 
populasi kunci

   

Penyediaan 
kondom

    

Pencegahan 
penularan ibu 

ke anak

Layanan 
kebidanan    

ARV sebagai 
profilaksis

   

KB untuk Ibu 
hamil ODHA   

Konseling 
pemberian 
makan bayi

   2 

Pengobatan 
dan perawatan 
HIV bagi wanita 
ODHA, bayi dan 
keluarga mereka

  
 3

1 Hanya biaya layanan kesehatan. 2 Hanya di tingkat layanan primer. 3 Hanya bahan habis pakai.
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Intervensi 
Penemuan 

Kasus
Layanan

Fasilitas Layanan 
Kesehatan Sumber Dana

Layanan 
Primer

Layanan 
Rujukan JKN APBN APBD BOK

Donor 
atau 

Swasta

Out-of-
Pocket 
Pasien

Tes HIV

Penemuan kasus 
secara aktif 

termasuk tes 
HIV sukarela 
dan tes atas 

inisiatif petugas 
kesehatan

   1 
 2 

 3 

Deteksi dini 
pada dewasa, 

bayi, dan 
anak-anak

  
 2 

 2 

Konseling HIV Konseling   

1 Hanya biaya administrasi. 2 Hanya bahan habis pakai. 3 Hanya bahan habis pakai dan biaya operasional, manajemen dan pengobatan.

Intervensi 
Manajemen 
Klinis ODHA

Layanan

Fasilitas Layanan 
Kesehatan Sumber Dana

Layanan 
Primer

Layanan 
Rujukan JKN APBN APBD BOK

Donor 
atau 

Swasta

Out-of-
Pocket 
Pasien

Pengobatan

ART    1 
 3 

 3

Dukungan 
psikososial dan 

sebaya bagi 
ODHA

 

Pemantauan 
laboratorium

Tes dasar dan 
lanjutan

  

Tes viral load    2 
 4 

 6  

Tes CD4   2 
 5

Transportasi 
spesimen



Manajemen 
infeksi 

oportunistik dan 
komorbiditas

Pengobatan    2 

Radiografi   

Manajemen lain

Layanan 
terintegrasi 

Tuberkulosis-HIV
  2 

 3 
 7 

Perawatan 
paliatif

  

Dukungan nutrisi     

1 Hanya biaya konsultasi. 2 Hanya biaya layanan. 3 Hanya obat. 4 Hanya bahan habis pakai dan reagen. 5 Hanya reagen.  
6 Hanya bahan habis pakai. 7 Hanya biaya operasional, manajemen, dan pengobatan. 
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Pendanaan bagi Organisasi Masyarakat Madani untuk memberi layanan HIV
Walaupun organisasi masyarakat madani (CSO) berperan penting dalam kegiatan penjangkauan 
dan pencegahan HIV di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 21/2013 tidak menjamin 
penyediaan dukungan keuangan untuk program pencegahan HIV oleh CSO. Kementerian 
Kesehatan hanya berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran dan tidak diwajibkan untuk 
secara aktif bermitra atau melibatkan CSO (seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan 
komunitas populasi kunci) (lihat Kotak 1 tentang rincian permenkes).

Pengadaan layanan dari CSO dapat diperoleh melalui dua jenis mekanisme pengadaan layanan 
publik: melalui mekanisme Swakelola dan proses penawaran secara kompetitif (diatur dalam 
Peraturan Presiden No. 16/2018). CSO dapat berpartisipasi dalam proses bila mereka memiliki 
keterampilan, pengalaman, dan kapasitas organisasi yang diperlukan, tapi mekanisme Swakelola 
(tipe III) diidentifikasi sebagai mekanisme yang paling dapat diterapkan untuk CSO (World 
Bank, 2019). Mekanisme Swakelola bagi organisasi atau kelompok masyarakat ini merupakan 
perluasan dari jenis pendanaan yang disebutkan di Peraturan Presiden No. 54/2010. Akan tetapi, 
Perpres ini belum dijabarkan oleh masing-masing kementerian dalam bentuk petunjuk teknis 
dan pelaksanaan mekanisme Swakelola tipe III sehingga penerapannya secara khusus mungkin 
akan menghadapi beberapa tantangan. Di Provinsi DKI Jakarta misalnya, mekanisme Swakelola 
tipe III belum diterapkan karena petunjuk operasional dan teknis untuk penggunaan dana belum 
tersedia. Untuk tahun 2021, Dinas Kesehatan Provinsi telah diberi amanat untuk mengalokasikan 
anggaran bagi mekanisme swakelola (sesuai Instruksi Gubernur No. 1/2019) karena telah disadari 
bahwa kerja sama dan kontrak dengan CSO memberi nilai tambah dalam upaya mencapai target 
program HIV.

Selain proses pengadaan layanan publik, mekanisme hibah juga dapat dijadikan pilihan untuk 
menyalurkan dana ke CSO. Mekanismenya dibagi menjadi hibah dan bantuan sosial (bansos) 
dari pemerintah pusat atau daerah. Berbeda dengan skema pengadaan publik, dana hibah 
sudah dialokasikan dengan penugasan langsung dari pemegang anggaran karena layanan yang 
dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh pemasok di pasar komersial. Berdasarkan skema ini, fasilitas 
layanan publik dapat mengontrak staf CSO melalui sebuah nota kesepahaman (MOU) antara 
kedua belah pihak. Akan tetapi mekanisme ini hanya dapat mengontrak individu, dan bukan 
sebuah organisasi secara keseluruhan.  Mengingat mekanisme ini merupakan kerja sama antara 
masing-masing fasilitas layanan dan staf CSO, bentuk kontrak ini mungkin tidak mampu memberi 
kontribusi strategis terhadap pencapaian tujuan program HIV.

Kotak 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21/2013 tentang Anggaran 
Pemerintah Daerah dan Kolaborasi dengan Masyarakat Madani untuk 
Program Pencegahan HIV 

Pasal 48: Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk mendanai 
kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 49: Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan oleh masing-
masing instansi dan/atau melalui kerja sama dengan dua atau lebih pihak dalam bentuk 
kegiatan pencegahan HIV/AIDS khusus atau melalui integrasi dengan kegiatan lain. 
Lembaga swadaya masyarakat, universitas, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas 
populasi kunci, dan sektor swasta/ dunia usaha dapat secara aktif bermitra dengan institusi/
lembaga pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Mitra pembangunan 
internasional dapat berkontribusi menanggulangi HIV dan AIDS sesuai ketentuan perundang-
undangan. Kerja sama dan kemitraan khusus dalam pelaksanaan program HIV dan AIDS 
sebagaimana disebutkan di ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dipimpin dan dikoordinasikan oleh 
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, dan Komisi 
Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.
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Patut dicatat bahwa CSO memerlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk dapat mengajukan 
proposal dan memperoleh dana hibah dari pemerintah daerah karena persyaratan pengajuan dana 
hibah cukup rumit dan tidak selalu diumumkan secara publik (World Bank, 2019).

Rekomendasi

Untuk membentuk situasi hukum dan regulasi yang memungkinkan reformasi belanja strategis 
dan mendorong penyediaan layanan HIV secara efisien, efektif dan terpadu, HP+ merumuskan 
beberapa rekomendasi berikut.

Menyelaraskan target nasional dan daerah dengan pembiayaan program HIV. 
Indonesia memiliki peluang untuk merampingkan peraturan perundang-undangan seputar 
layanan HIV yang menyelaraskan berbagai insentif untuk mendorong kemajuan yang lebih 
pesat menuju pencapaian target pengobatan dan pengendalian epidemi. Sebagai contoh, Standar 
Pelayanan Minimal mengharuskan pemerintah daerah menetapkan target skrining HIV, akan 
tetapi target tersebut tidak serta merta selaras dengan target Rencana Akselerasi ART yang 
dicanangkan di tingkat pusat. Persyaratan layanan HIV di daerah perlu dikaitkan dengan 
indikator yang mewakili pencapaian yang sesungguhnya sepanjang cascade layanan HIV – yaitu 
target jumlah ODHA yang diidentifikasi dan bukan target skrining. Ini akan sangat membantu 
meningkatkan luaran atau outcome program HIV dan mendorong penyediaan layanan yang lebih 
efisien. Keterkaitan ini perlu menjadi pertimbangan dalam revisi Standar Pelayanan Minimal di 
masa mendatang. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan penggunaan dana daerah 
dan transfer dana dari pusat (seperti dana alokasi khusus non-fisik) untuk memberi tambahan 
insentif bagi petugas kesehatan melaksanakan penemuan kasus secara aktif di masyarakat, 
menghubungkan ke, dan mempertahankan individu yang HIV positif tetap dalam layanan ART.

Memasukkan HIV ke dalam regulasi rujuk balik dan menyesuaikan penggantian 
biaya yang diberikan melalui INA-CBG. Agar manajemen ODHA dalam JKN dapat lebih 
efisien, Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 32/2014 perlu direvisi dengan memasukkan HIV 
sebagai salah satu kondisi kronis di mana pasien yang telah mencapai kondisi stabil harus dirujuk 
balik dan ditangani di layanan kesehatan primer. Mengatur dan mendorong rujuk balik bagi 
ODHA yang stabil dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung JKN sambil tetap menjaga dan/
atau meningkatkan kondisi ODHA yang dapat ditangani dengan baik di fasilitas layanan primer. 
Sebelum mengubah regulasi rujuk balik ini, penting adanya untuk mengevaluasi dan memperkuat 
kapasitas fasilitas kesehatan primer agar dapat memberi layanan berkualitas tinggi bagi ODHA. 
Setelah HIV menjadi bagian dari regulasi rujuk balik, penggantian biaya INA-CBG dapat 
disesuaikan untuk memberi batasan jumlah kunjungan rumah sakit yang dapat dilakukan pasien 
yang stabil dalam jangka waktu tertentu.

Memulai integrasi HIV ke dalam paket manfaat JKN dengan menggolongkan ARV 
sebagai obat untuk kondisi kronis. Integrasi HIV lebih jauh, termasuk ARV, ke dalam 
paket manfaat JKN cukup layak diterapkan, dan dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat 
biaya (Prabhakaran et al., 2018). Melalui integrasi HIV lebih lanjut ke dalam JKN, pembiayaan 
berkelanjutan untuk berbagai komponen program HIV dapat memanfaatkan anggaran asuransi 
kesehatan dan dana kumpulan. Ini terutama penting bagi ARV, dimana proporsi signifikan dari 
dana dalam negeri untuk program HIV diperuntukkan bagi ARV. 

Menerapkan mekanisme kontrak dengan CSO untuk memberi layanan berbasis 
masyarakat dan melengkapi layanan berbasis fasilitas. Saat ini pemerintah daerah 
telah memiliki mekanisme untuk mengontrak CSO memberikan layanan HIV, akan tetapi 
mekanisme ini belum dipakai secara optimal karena ketiadaan petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan, serta terbatasnya kapasitas CSO untuk mengajukan proposal permintaan dana 
pemerintah. Publikasi persyaratan pengajuan proposal dan tenggat waktu terkait dengan 
mekanisme kontrak CSO akan sangat bermanfaat dalam upaya mencapai target HIV karena CSO 
dapat melengkapi layanan tes dan pengobatan di fasilitas kesehatan dengan kegiatan penjangkauan 
masyarakat. CSO juga dapat melacak ODHA yang lost-to-follow-up di masyarakat, sekaligus 
memberi dukungan kepatuhan pengobatan dan melaksanakan beragam tindak lanjut.
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