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Kontrak dengan Organisasi Masyarakat Sipil 
untuk Mengurangi Biaya HIV dalam Skema 
Jaminan Kesehatan Nasional

Pengantar

Indonesia telah menetapkan tujuan ambisius 
untuk meningkatkan akses ke dan penggunaan 
layanan HIV. Rencana Akselerasi Terapi ARV 
(Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 1822/2019) 
menetapkan target 40 persen cakupan terapi 
antiretrovirus (ART) pada akhir tahun 2020, yang 
artinya memerlukan penambahan 81 ribu jumlah 
orang yang hidup dengan HIV dalam ART selama 
periode antara Juni dan Desember 2020 (Gambar 
1). Lebih jauh lagi, dalam Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) kota/kabupaten diberikan 
mandat untuk melakukan tes HIV setiap tahun 
ke seluruh ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien 
infeksi menular seksual, pekerja seks, laki-laki 
yang berhubungan seks dengan laki-laki, waria 
(transpuan), pengguna napza suntik, dan warga 
binaan pemasyarakatan. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang 
peranan penting dalam mengidentifikasi 
mereka yang berisiko tinggi untuk tertular 
HIV, menghubungkannya dengan layanan tes 
dan pengobatan, serta memberikan dukungan 
retensi dan kepatuhan untuk mencapai supresi 
virus. Jika kota/kabupaten akan meningkatkan 
penapisan HIV sesuai dengan persyaratan SPM, 
LSM juga perlu untuk memperluas layanan dan 
memastikan bahwa orang yang telah diidentifikasi 
orang hidup dengan HIV memulai ART dan tetap 

berada di dalam perawatan. Namun begitu, LSM 
di Indonesia yang memberikan layanan HIV 
terutama didanai oleh sumber daya pendanaan 
eksternal, khususnya oleh Global Fund dan 
PEPFAR. Sebagai contoh, dari sebelas LSM yang 
menyediakan layanan HIV di Jakarta, 99,1% 
dananya diperoleh dari donor pada tahun 2018 
(Stein dan Soehoed, belum dipublikasikan). Oleh 
karena itu, LSM perlu mengidentifikasi sumber 
pendanaan domestik alternatif yang lebih dapat 
diprediksi dan berkelanjutan. Jika layanan LSM 
dihentikan karena kekurangan dana, kota/
kabupaten akan sulit untuk memenuhi target SPM 
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Gambar 1. Kaskade Pengobatan HIV 
Indonesia
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dan memberikan dukungan yang memadai 
kepada orang yang baru didiagnosis orang 
hidup dengan HIV untuk memulai dan 
bertahan dalam ART. 

Meskipun sejumlah LSM yang menyediakan 
layanan HIV telah menerima atau 
mengajukan hibah dari pemerintah 
pusat dan daerah, analisis pengeluaran 
sebelumnya menunjukkan bahwa hibah 
pemerintah saja tidak memadai untuk 
membiayai layanan yang disediakan LSM 
(Stein dan Soehoed, 2020). Salah satu 
solusi pendanaan inovatif untuk LSM 
adalah melalui kontrak dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
atau (BPJS-K) untuk meningkatkan 
kemampuan mereka memberikan layanan 
HIV esensial yang akan meningkatkan 
hasil akhir kesehatan terkait HIV dan dapat 
mengurangi biaya penggantian keseluruhan 
yang dibebankan kepada BPJS-K untuk 
layanan HIV. 

Sampai bulan Mei 2019, skema Jaminan 
Kesehatan Nasional Indonesia (JKN) telah 
mencakup 83% populasi dan mencakup 
layanan HIV tertentu, seperti pengobatan 
HIV di dalam paket manfaat yang diberikan 
(Prabhakaran dll., 2019). Defisit JKN terus 
bertambah setiap tahun hingga mencapai 
29 triliun rupiah pada tahun 2019. JKN 
diproyeksikan tidak akan mengalami 
defisit tahunan pada tahun 2022 dengan 
cara menaikkan iuran untuk kaum miskin 
yang disubsidi di dalam skema ini. Namun 
demikian, BPJS-K tengah mengeksplorasi 
opsi lainnya untuk dapat mengurangi biaya 
guna keberlanjutan pendanaannya. Oleh 
karena itu, jika BPJS-K mempertimbangkan 
kontrak dengan LSM, harus ada manfaat 
nyata yang didapat oleh BPJS-K. Walaupun 
jumlah orang yang menerima layanan 
HIV akan bertambah yang mengakibatkan 
peningkatan biaya penggantian oleh 
BPJS-K, opsi ini juga dapat memberikan 
potensi manfaat lain, termasuk: 

• Mengurangi kematian akibat AIDS dan 
berbagai biaya terkait

• Mengurangi proporsi pasien ART yang 
menderita penyakit tingkat lanjut yang 
memerlukan pengobatan yang lebih 
intensif

• Lebih banyak orang dalam perawatan 
ART yang ditangani di tingkat 
layanan primer (pembayaran kapitasi) 
daripada di rumah sakit (pembayaran 
berbasis kasus)

Pendekatan

Proyek Health Policy Plus (HP+) yang 
didanai oleh U.S. Agency for International 
Development (USAID) dan U.S. Precident’s 
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 
mengestimasi hasil akhir dan biaya HIV 
untuk BPJS-K dari tahun 2020 sampai 2025 
dalam tiga skenario pendanaan LSM: 

1. Tidak didanai: BPJS-K tidak 
melakukan kontrak dengan LSM 
dan donor tidak lagi mendanai LSM 
sehingga terjadi penurunan kegiatan 
penjangkauan, tes, menghubungkan 
dengan layanan, dan dukungan untuk 
retensi pengobatan.

2. Didanai bersama oleh BPJS-K: 
BPJS-K melakukan kontrak dengan 
LSM dan membayar 50 persen 
dari layanan LSM dan pemerintah 
memberikan hibah yang mencakup 
50 persen sisanya. Skenario ini 
menghasilkan perluasan layanan 
LSM sejalan dengan target nasional 
dan penurunan proporsi pasien 
yang ditangani di rumah sakit 
sebanyak 50%.

3. Didanai sepenuhnya oleh 
BPJS-K: BPJS-K melakukan kontrak 
dengan LSM dan membayar 100 
persen biaya layanan LSM. Skenario 
ini menghasilkan perluasan layanan 
LSM sejalan dengan target nasional 
dan penurunan proporsi pasien 
yang ditangani di rumah sakit 
sebanyak 50%.

Skenario kedua atau ketiga menghasilkan 
dampak kesehatan yang serupa karena 
mengasumsikan perluasan layanan LSM 
yang sama. Perbedaannya hanya terletak 
pada biaya yang ditanggung BPJS-K.

HP+ menggunakan data program HIV 
nasional 2019 dari Sistem Informasi 
HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual 
serta data pencapaian LSM dari proyek 
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LINKAGES yang didanai PEPFAR dan 
USAID (tahun 2020) untuk membangun 
asumsi terkait jumlah orang yang 
menerima skrining dan pengobatan HIV 
pada setiap skenario. HP+ kemudian 
menggunakan AIDS Impact Model dalam 
Spectrum untuk mengestimasi kematian 
terkait AIDS tahunan dan jumlah pasien 
ART yang diklasifikasikan berdasarkan 
keparahan HIV.

Untuk mengestimasi biaya di tingkat rumah 
sakit bagi BPJS-K, HP+ mengalikan tarif 
rata-rata (di seluruh wilayah, jenis rumah 
sakit, dan kelas rumah sakit) untuk ART 
rawat jalan dan rawat inap bagi pasien 
di tiga kategori keparahan berdasarkan 
jumlah pasien ART di setiap kategori. Untuk 
mengestimasi biaya bagi BPJS-K untuk 
melakukan kontrak dengan LSM, HP+ 
menggunakan data dari penelitian costing 
HP+ 2019 yang dilaksanakan di Jakarta 
(Cantelmo dkk. 2019). HP+ menggunakan 
biaya unit rata-rata dengan pembobotan 
yang mencakup biaya langsung dan tidak 

langsung seperti biaya staf LSM, bahan, dan 
operasional (Tabel 1).

Temuan

Dampak kesehatan
Semua skenario mengasumsikan bahwa 
Indonesia memperluas tes HIV secara 
signifikan hingga lebih dari 7 juta tes 
per tahun pada tahun 2025. Asumsi 
perluasan ini didasarkan pada sejumlah 
besar populasi yang bukan populasi 
kunci, yaitu ibu hamil, ditargetkan 
untuk tes. Populasi ini dites di layanan 
berbasis fasilitas kesehatan dan bukan 
pada program LSM berbasis komunitas. 
Intervensi penjangkauan dan rujukan 
tes LSM diperkirakan akan mengarah ke 
penambahan 1.117.955 orang yang dites HIV 
selama periode 2020 sampai 2025. Dengan 
peningkatan tes dan angka hasil tes positif 
yang lebih tinggi di kalangan populasi 
kunci yang dilayani oleh LSM dibandingkan 
dengan populasi lain, skenario 2 dan 3 
akan menghasilan penambahan 82.288 
orang yang diidentifikasi hidup dengan HIV 
selama periode tahun 2020 sampai 2025 
dibandingkan dengan skenario 1.

Skenario dengan pendanaan BPJS-K 
untuk LSM (skenario 2 dan 3) diharapkan 
menghasilkan peningkatan cakupan 
ART sebesar 13,4 persen (57.570) pada 
tahun 2025 dibandingkan dengan 
skenario 1 (Gambar 2). LSM membantu 
memperluas cakupan ART dengan 
meningkatkan identifikasi kasus dan 
meningkatkan kegiatan menghubungkan 
dengan dan retensi di perawatan. Analisis 
mengasumsikan bahwa dengan LSM 
menghubungkan ke perawatan, angka 
inisiasi ART meningkat. Sementara itu, 
kegiatan pelacakan lost-to-follow-up dan 
dukungan pasien yang dilakukan LSM 
membantu mempertahankan pasien tetap 
dalam perawatan.

Dalam skenario 2 dan 3, lebih sedikit 
pasien ART diproyeksikan mengalami HIV 
yang parah (jumlah CD4 100 atau kurang) 
dibandingkan dengan pada skenario 1 
(37 persen versus 42 persen). Layanan 

Tabel 1. Jumlah Penggantian yang 
diajukan untuk Skenario yang  
Didanai Penuh (Biaya Penuh)

Intervensi
Jumlah  
Penggantian 
(Rupiah)

Keterangan

Rujukan tes 797.667

Per orang yang  
dites (termasuk 
biaya penjang- 
kauan)

Menghu- 
bungkan 
klien dengan 
perawatan 

269.007

Per orang 
yang memulai 
pengobatan 
(termasuk 
mendam-
pingi klien)

Pelacakan 
lost-to-
follow-up

222,347

Per orang 
yang dilacak, 
berdasarkan 
kunjungan 
rumah

Pertemuan 
kelompok 
dukungan

2.437.843

Per orang 
dalam satu 
kelompok 
selama 12 
bulan

Sumber: Cantelmo et al., 2019
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LSM membantu meningkatkan cakupan 
ART dan mengurangi angka kematian 
terkait AIDS.

BPJS-K yang melakukan kontrak dengan 
LSM dapat menghindari 5.101 kematian 
terkait AIDS selama periode tahun 2020 
hingga 2025 dibandingkan dengan yang 
terjadi pada skenario tanpa pendanaan.

Biaya yang ditanggung BPJS-K
Biaya rumah sakit yang ditanggung 
BPJS-K untuk pengobatan HIV 
diperkirakan lebih tinggi selama enam 
tahun ke depan jika tidak ada layanan 
LSM (skenario 1) dibandingkan dengan 
skenario ketika BPJS-K melakukan 
kontrak dengan LSM (Gambar 3). 
Meskipun lebih banyak orang akan 
menerima ART pada skenario 2 dan 3 
dibandingkan dengan skenario 1, lebih 
sedikit pasien ART yang diperkirakan 
akan ditangani di rumah sakit. LSM 
diharapkan mendorong rujukan ke tingkat 
yang lebih bawah serta menghubungkan 
pasien dengan fasilitas kesehatan tingkat 
primer serta mengidentifikasi secara 
lebih dini orang yang hidup dengan HIV 
sehingga akan lebih sedikit pasien yang 
memerlukan pengobatan untuk HIV yang 
parah di rumah sakit.

Selama periode tahun 2020 sampai 2025, 
BPJS-K dapat menghemat sebanyak 223 
miliar rupiah biaya ART tingkat fasilitas 
dengan melakukan kontrak dengan LSM. 
Dalam skenario 1, biaya yang ditanggung 
BPJS-K untuk ART berbasis rumah sakit 
diperkirakan akan meningkat dari 354 
miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 
726 miliar rupiah pada tahun 2025. Dalam 
skenario 2 dan 3, biaya yang ditanggung 
BPJS-K untuk ART berbasis rumah sakit 
meningkat dari 322 milyar rupiah pada 
tahun 2020 menjadi 680 miliar rupiah 
pada tahun 2025. Sebagian besar biaya 
di dalam semua skenario adalah untuk 
perawatan HIV rawat inap karena tarif 
untuk rawat inap 13 hingga 29 kali lebih 
tinggi dari tarif rawat jalan, bergantung 
pada keparahan HIV-nya.

Meskipun melakukan kontrak LSM 
kelihatannya akan mengurangi 

Gambar 3. Biaya Kumulatif untuk 
BPJS-K berdasarkan Skenario, 2020-
2025
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Tabel 2. Biaya Penggantian BPJS-K 
untuk Layanan HIV LSM, 2020-2025

Intervensi Skenario 2 
(miliar rupiah)

Skenario 3 
(miliar rupiah)

Rujukan tes 115,5 222,9

Menghu 
bungkan 
klien dengan 
perawatan 

2,8 5,6

Pelacakan 
lost-to-follow-up

0,9 1,8

Pertemuan 
kelompok 
dukungan

479,4 958,9

Total 594,6 1.189,2

Gambar 2. Jumlah ART berdasarkan 
Skenario
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pembayaran ART berbasis rumah sakit, 
BPJS-K juga harus mempertimbangkan 
biaya membayar layanan HIV LSM yang 
diberikan (Tabel 2). Dalam skenario 2 
dan 3, biaya tambahan untuk kontrak 
LSM lebih besar dari biaya penghematan 
dari ART berbasis rumah sakit. Namun, 
pertemuan kelompok dukungan merupakan 
81 persen dari biaya kontrak dengan 
LSM akibat biaya unit yang tinggi untuk 
partisipasi dalam program ini. Meskipun 
pertemuan kelompok dukungan membantu 
mempertahankan pasien dalam ART, akan 
lebih menguntungkan bagi BPJS-K untuk 
mendukung layanan lain yang biayanya 
lebih rendah. Jika pertemuan kelompok 
dukungan dikeluarkan dari daftar layanan 
yang bisa mendapatkan penggantian biaya, 
biaya untuk skenario 2 lebih sedikit dari 
skenario 1 untuk BPJS-K.

Ketika menganalisis efisiensi dari setiap 
skenario, skenario 2 menunjukkan biaya 
terendah per orang dalam ART untuk 
BPJS-K pada tahun 2025 (Gambar 4). Di 
seluruh skenario, biaya BPJS-K per orang 
dalam ART menurun sejalan dengan waktu 
akibat penurunan proporsi pasien dengan 
HIV parah yang memerlukan perawatan 
intensif serta berkurangnya kematian 
terkait AIDS.

Temuan Utama dan Rekomendasi

Jika BPJS-K melakukan kontrak dengan 
LSM untuk melakukan penjangkauan 
dan rujukan HIV, menghubungkan 
dengan perawatan, melacak pasien lost-
to-follow-up, dan melaksanakan kegiatan 
kelompok dukungan pasien, sekitar 5.101 
kematian terkait AIDS dapat dihindari dan 
sejumlah 223 miliar rupiah akan dihemat 
dari klaim rumah sakit selama periode 
2020 sampai 2025. Lebih jauh lagi, kontrak 
dengan LSM meningkatkan efisiensi dengan 
biaya rata-rata per orang dalam ART untuk 
BPJS-K yang lebih rendah pada tahun 2025 
pada skenario 2 dibandingkan dengan 
skenario 1.

Meskipun demikian, biaya tambahan untuk 
melakukan kontrak dengan LSM akan 
melebihi penghematan biaya rumah sakit, 
bahkan jika BPJS-K hanya membayar 50 
persen biaya layanan dan hibah pemerintah 
membayar 50 persen sisanya. Namun, jika 
pertemuan kelompok dukungan dikeluarkan 
dari layanan yang mendapatkan 
penggantian, biaya total untuk BPJS-K akan 
lebih rendah pada skenario 2 dibandingkan 
dengan skenario 1.

Berdasarkan analisis ini, HP+ 
merekomendasikan hal-hal berikut:

• Mengeksplorasi hambatan dan 
faktor pendukung (enabler) 
politik, hukum, dan peraturan. 
Analisis tambahan diperlukan 
untuk melihat lingkungan politik, 
hukum, dan peraturan terkait 
diperkenalkannya pengaturan kontrak 
antara BPJS-K dan LSM. Selain BPJS-K 
dan LSM, pemangku kepentingan 
utama lainnya seperti Subdirektorat 
HIV di Kementerian Kesehatan, 
pemerintah daerah, dan donor, perlu 
diminta masukannya dalam konsultasi 
terkait pengaturan spesifik apa yang 
mungkin layak untuk diterapkan.

• Pengaturan kontrak 
percontohan. BPJS-K perlu 
merancang dan membuat percontohan 
mekanisme kontrak LSM untuk 
layanan HIV tertentu di satu atau 
lebih provinsi dengan beban kasus 

Gambar 4. Biaya per orang dalam 
ART untuk BPJS-K berdasarkan 
skenario

Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3

2.439.559

3,0

2,0

1,0

-

0,5

1,5

2,5

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.696.582

1.690.723

1.981.2962.115.302

Ju
ta

 r
u

p
ia

h

 2.055.915 

5



HIV yang tinggi (seperti di Jakarta). 
Mekanisme ini harus didasarkan pada 
ruang lingkup layanan yang diperlukan 
dan jumlah penggantian yang sesuai 
untuk setiap layanan atau hasil akhir 
yang diharapkan. BPJS-K tidak harus 
membayar penuh biaya semua layanan 
HIV yang disediakan oleh LSM. Alih-
alih, biaya harus ditanggung bersama 
dengan pemerintah pusat dan daerah 
dan BPJS-K dapat melakukan kontrak 
percontohan untuk layanan LSM 
tertentu seperti kegiatan penjangkauan 
dan rujukan tes yang dipersepsikan 
sebagai layanan yang relatif rendah 
biaya dan efektif untuk meningkatkan 
penggunaan layanan. Pengaturan 
kontrak percontohan ini harus 
dievaluasi berdasarkan dampaknya 
pada cakupan layanan dan biaya untuk 
BPJS-K.

• Menyiapkan fasilitas kesehatan 
tingkat primer untuk 
mengantisipasi peningkatan 
jumlah pasien ART yang dilayani. 
Fasilitas kesehatan tingkat primer 
perlu dilengkapi secara memadai untuk 
bahan, peralatan, dan staf terlatih guna 
menerima pasien ART yang dirujuk 
ke bawah dan pasien ART baru dalam 
volume yang lebih besar.

LSM berperan sangat penting dalam 
memenuhi tujuan nasional dan daerah 
dalam mengidentifikasi orang yang hidup 

dengan HIV, inisiasi dan retensi ART, 
serta supresi virus. Meskipun demikian, 
ketergantungan yang ada saat ini terhadap 
dukungan pendanaan eksternal memberikan 
ancaman bagi keberlanjutan LSM yang 
bergerak di sektor HIV. Adalah suatu 
keharusan bagi LSM yang menyediakan 
layanan HIV untuk mencari sumber 
pendanaan dalam negeri alternatif guna 
menjaga keberlanjutan kegiatan mereka, 
termasuk dengan melakukan kontrak 
dengan BPJS-K.
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