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Pengantar

Hingga Juni 2020, sekitar 543.100 orang hidup dengan 
HIV di Indonesia dan 63% (344.525) mengetahui status 
HIV mereka. Namun, hanya 25% (135.403) dari jumlah 
penderita HIV yang telah mengetahui statusnya menjalani 
pengobatan saat ini (lihat Gambar 1). Pemerintah Indonesia 
telah merencanakan untuk memperluas akses ke layanan HIV 
secara cepat sebagai upaya untuk mencapai target identifikasi, 
cakupan pengobatan antiretrovirus, dan pemeriksaan viral 
load (Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 1822/2019). Dalam 
rencana ini, pemerintah menargetkan bahwa 40 persen orang 
yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) menerima terapi 
antiretrovirus pada bulan Desember 2020. Pencapaian ini 
akan memerlukan upaya identifikasi setidaknya 145.000 
orang ODHA tambahan. Estimasi menunjukkan bahwa 
kebutuhan finansial untuk pemberian layanan HIV nasional 
untuk mencapai target HIV nasional akan meningkat dua 
kali lipat dari tahun 2018 ke tahun 2023 (Prabhakaran dkk., 
2018). Tes HIV akan menjadi intervensi dengan biaya tertinggi 
di sepanjang tahun dalam periode tersebut karena jumlah 
orang yang perlu dites akan menjadi tinggi saat perluasan 
layanan dilakukan. 

Di Indonesia, anggaran pemerintah pusat, donor, dan 
skema jaminan kesehatan nasional (JKN) menjadi sumber 
pembiayaan dan pembayaran tes dan konseling HIV 
berbasis fasilitas kesehatan; pengobatan HIV termasuk obat 
antiretrovirus; dan tata kelola serta pemantauan klinis. 
Dengan diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Kesehatan yang baru (Permenkes 4/2019), pemerintah 
daerah bertanggung jawab untuk mendanai penjangkauan 
berbasis masyarakat, penapisan HIV, dan pembiayaan barang 
habis pakai. Secara spesifik, pemerintah daerah diharuskan 
mendanai dan memberikan edukasi dan penapisan HIV 
kepada populasi kunci yang berisiko terkena HIV (lihat 
Kotak 1) setidaknya sekali setiap tahun. Namun demikian, 
kota/kabupaten menetapkan sendiri target penapisan HIV 
tahunan dan tidak ada kewajiban hukum bagi pemerintah 

Kotak 1. Populasi Kunci

Sesuai dengan SPM Kesehatan, orang 
dengan resiko terinveksi virus HIV, 
yaitu:

• Ibu Hamil 

• Pasien TBC

• Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) 

• Penjaja Seks

• Lelaki yang berhubungan seks 
dengan lelaki (LSL)

• Transgender/Waria 

• Pengguna napza suntik (penasun)

• Warga Binaan Pemasyarakatan 
(WBP) 

Sumber: Permenkes 4/2019
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daerah untuk mencapai target tertentu dalam identifikasi orang yang hidup dengan HIV sesuai 
dengan Rencana Akselerasi Terapi ARV nasional (Setiawan, 2020).

Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk berkontribusi terhadap target identifikasi HIV 
nasional dengan menerapkan strategi penapisan HIV yang efektif (yaitu menghasilkan temuan 
dalam jumlah tinggi/high yield). Strategi penapisan HIV yang efektif juga menghasilkan tercapainya 
efisiensi dengan mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi satu orang yang 
hidup dengan HIV. Dukungan pendanaan eksternal untuk HIV diperkirakan akan menurun dan 
ketersediaan sumber daya dalam negeri untuk pemrograman HIV di Indonesia tetap terbatas. Upaya 
untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk strategi penapisan HIV 
yang efektif akan berkontribusi pada optimalisasi sumber-sumber dana lokal untuk program HIV. 
Sekaligus hal tersebut akan berdampak pada pencapaian target identifikasi nasi0nal. Untuk dapat 
melakukan ini, pemerintah daerah membutuhkan bukti terkait strategi yang yang tepat dari sisi 
pembiayaan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penapisan HIV sesuai SPM.

Dalam laporan ringkas ini, Health Policy Plus (HP+) yang didanai oleh U.S. Agency for International 
Development (USAID) dan U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 
telah menganalisis potensi efisiensi yang mungkin dicapai ketika tes HIV strategis tertarget 
diimplementasikan di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Temuan yang dipaparkan dalam 
laporan ringkas ini dapat digunakan untuk mendorong efisiensi yang lebih besar dalam pendekatan 
penemuan kasus HIV yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perumusan panduan bagi 
pemerintah daerah mengenai penapisan HIV yang strategis dan efisien biaya sesuai SPM. 

Pendekatan

Tujuan analisis ini adalah untuk menggali 
capaian efisiensi (yaitu tambahan jumlah 
orang hidup dengan HIV yang teridentifikasi 
dan penghematan biaya) dengan dua strategi 
penapisan HIV yang berbeda: temuan kasus pasif 
dan temuan kasus aktif. Kedua skenario tersebut 
digunakan untuk menggambarkan efisiensi yang 
didapat dari peningkatan penargetan temuan 
kasus HIV. Kedua skenario ini digunakan 
untuk mengevaluasi pencapaian efisiensi dari 
peningkatan proporsi penapisan HIV secara total 
di kalangan populasi kunci. Strategi penemuan 
kasus pasif mengasumsikan bahwa populasi 
kunci di tiap provinsi memperlihatkan proporsi 
yang sama dengan jumlah total tes HIV seperti 
pada tahun 2019 sementara strategi penemuan 
kasus aktif mengasumsikan bahwa proporsi ini 
menjadi dua kali lipat dari data dasar (baseline) 
tahun 2019 (lihat Gambar 2).

Analisis diawali dengan menggunakan data target SPM yang telah ditetapkan oleh kota/kabupaten 
(n=307/514 kota/kabupaten dengan target bukan nol) untuk jumlah orang yang ditapis untuk HIV 
pada tahun 2018 dan jumlah tes yang dicapai per provinsi dan populasi kunci yang diperoleh dari 
Sistem Informasi Infeksi Menular Seksual Indonesia tahun 2019. Selanjutnya HP+ membandingkan 
biaya per status HIV positif yang diidentifikasi pada strategi penemuan kasus pasif dengan strategi 
pada penemuan kasus aktif baik secara keseluruhan maupun untuk setiap provinsi. Biaya yang lebih 
rendah per orang dengan status HIV positif menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan lebih 
efisien atau memberikan nilai uang (value for money) yang lebih baik. HP+ menggunakan biaya 
unit untuk penapisan (yaitu biaya melakukan tes HIV pada satu orang) berdasarkan wilayah yang 
diperoleh dari kegiatan analisis biaya SPM yang dilakukan oleh HP+. Biaya unit penapisan HIV 
mencakup biaya overhead dan biaya langsung di tingkat fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan 
kota/kabupaten. Pendekatan analitis yang digunakan dirangkum secara lebih rinci pada Gambar 3. 

Gambar 2. Skenario Strategi Penapisan HIV
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Temuan 

Target Penapisan

Tabel 1 memperlihatkan target total penapisan HIV yang ditetapkan oleh kota/kabupaten (n=307) 
pada tahun 2018 dan proporsi populasi kunci yang ditapis dengan menggunakan strategi penemuan 
kasus pasif dan aktif untuk setiap provinsi (Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Nusa Tenggara 
Timur tidak termasuk). HP+ mengasumsikan bahwa penapisan HIV di populasi umum mencakup 
sisa proporsi dari target penapisan HIV secara keseluruhan. 

Tabel 1. Target Penapisan HIV Provinsi dan Proporsi Total Penapisan HIV yang Dilakukan 
di Kalangan Populasi Kunci Berdasarkan Skenario

Provinsi Target Penapisan 
HIV (2018)

Proporsi Total Penapisan HIV pada Populasi Kunci
Strategi Penemuan Kasus Pasif Strategi Penemuan Kasus Aktif

MALUKU UTARA 2,560 3.3% 6.5%
SULBAR 3,772 1.2% 2.4%

KALTARA 4,533 4.7% 9.4%
SULTRA 11,078 4.2% 8.4%

GORONTALO 17,837 9.5% 19.1%
BENGKULU 17,997 14.7% 29.4%
MALUKU 22,062 10.3% 20.6%
SUMUT 25,759 10.0% 19.9%
BABEL 30,472 3.2% 6.4%
NTB 31,097 4.1% 8.1%

BANTEN 38,958 5.2% 10.3%
KALSEL 43,956 6.3% 12.7%

DIY 48,334 2.5% 5.0%
ACEH 51,234 0.3% 0.7%
KEPRI 54,345 7.0% 14.0%

SULSEL 56,209 8.3% 16.6%
JAMBI 64,461 4.2% 8.3%

SULTENG 66,621 2.6% 5.2%
SUMBAR 68,614 2.5% 5.1%

LAMPUNG 79,340 2.3% 4.5%
BALI 82,585 11.0% 22.0%

KALBAR 83,520 7.1% 14.2%
KALTIM 88,191 11.3% 22.6%

RIAU 107,478 6.1% 12.3%
SUMSEL 116,586 8.2% 16.4%
SULUT 117,132 42.3% 84.6%
PAPUA 185,266 3.3% 6.6%
JABAR 445,141 8.1% 16.2%

KALTENG 496,809 4.3% 8.5%
JATENG 568,328 4.1% 8.2%
JATIM 718,688 2.6% 5.2%

DKI Jakarta 844,143 7.1% 14.3%
 Total: 4.593.106 Rata-Rata: 6,9% Rata-Rata: 13,9%

Gambar 3. Pendekatan Analisis

Target 
SPM untuk 
Penapisan 
HIV (2018)

Penerapan 
strategi 

penemuan 
kasus pasif 
dan aktif

Estimasi jumlah 
orang yang 

hidup dengan 
HIV yang 

diidentifikasi 
melalui strategi 

penemuan kasus

Menghitung 
biaya total 

untuk 
implementasi 

strategi 
penemuan 

kasus

Menghitung 
biaya per 

orang yang 
hidup dengan 

HIV yang 
diidentifikasi

3



Identifikasi

17.793 orang yang hidup dengan HIV tambahan dapat diidentifikasi dengan 
menggunakan strategi penemuan kasus aktif. Strategi penemuan kasus aktif berpotensi 
untuk mengidentifikasi 17.793 lebih banyak orang yang hidup dengan HIV dibandingkan dengan 
strategi penemuan kasus pasif. Jumlah estimasi tambahan orang yang hidup dengan HIV yang 
teridentifikasi sangat bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lain, mulai dari 4 di Bengkulu 
hingga 4.971 di DKI Jakarta (Gambar 4). Provinsi dengan jumlah populasi kunci yang besar 
menjadi provinsi yang memperoleh manfaat terbanyak dari penemuan kasus aktif. Sulawesi 
Utara mengidentifikasi lebih sedikit orang yang hidup dengan HIV ketika menggunakan strategi 
penemuan kasus aktif karena hasil tes keseluruhan mereka hanya sedikit lebih tinggi daripada 
hasil tes spesifik untuk populasi kunci sementara di provinsi-provinsi lain, hasil tes spesifik untuk 
populasi kunci pada umumnya lebih tinggi daripada hasil tes secara keseluruhan. 

Efisiensi Biaya

Penemuan kasus aktif lebih efisien biaya daripada penemuan kasus pasif. Strategi 
penemuan kasus aktif sedikit lebih efisien biaya dibandingkan dengan strategi penemuan kasus pasif 
di seluruh provinsi. Biaya rata-rata per orang dengan hasil positif yang diidentifikasi lebih rendah 
pada penemuan kasus aktif (321 juta rupiah) dibandingkan dengan penemuan kasus pasif (382 juta 
rupiah) (lihat Gambar 5). Biaya per orang dengan hasil positif yang diidentifikasi bervariasi dari satu 
kota/kabupaten ke kota/kabupaten lainnya dan berkisar antara 9,7 juta rupiah hingga 2,8 juta rupiah 

Gambar 4. Jumlah Tambahan Orang Hidup dengan HIV yang Diidentifikasi Melalui 
Penemuan Kasus Aktif vs. Pasif Berdasarkan Provinsi  
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Catatan: Provinsi berwarna abu-abu (Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur) tidak dimasukkan ke dalam analisis karena 
data tidak tersedia.

Gambar 5. Biaya Rata-Rata per Orang 
dengan Hasil Positif yang teridentifikasi 
Berdasarkan Skenario
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Kotak 2. Perbandingan Hasil Penapisan 
HIV Populasi Kunci dan Populasi Umum

Populasi Hasil Rata-Rata di 
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untuk penemuan kasus aktif dan antara 11,7 juta rupiah sampai 3,3 miliar rupiah pada penemuan 
kasus pasif. 

Seperti yang diperlihatkan dalam Kotak 2, biaya lebih rendah per orang dengan hasil tes positif 
dipengaruhi oleh hasil tes rata-rata yang lebih tinggi di kalangan populasi kunci dibandingkan 
dengan populasi umum di seluruh provinsi. 

Hampir semua provinsi mengalami peningkatan efisiensi biaya ketika 
menggunakan penemuan kasus aktif. Strategi penemuan kasus aktif lebih efisien biaya 
dibandingkan dengan strategi penemuan kasus pasif di semua provinsi kecuali Sulawesi Utara 
(lihat Gambar 6). Efisiensi biaya yang diperoleh berkisar dari 1,9 juta rupiah di Papua hingga 492 
juta rupiah di Gorontalo. Biaya rata-rata per orang dengan hasil tes positif yang diidentifikasi 
dengan menggunakan penemuan kasus pasif di provinsi Gorontalo, misalnya, adalah 3,3 milyar 
dibandingkan dengan 2,8 milyar jika menggunakan penemuan kasus aktif sehingga efisiensi biaya 
yang dihasilkan adalah 492 juta per orang dengan hasil tes positif yang teridentifikasi. 

Mobile testing juga memiliki potensi untuk menghasilkan tambahan penghematan 
biaya. HP+ juga melihat efisiensi biaya dari penerapan mobile testing untuk populasi kunci di 
Jakarta. HP+ menggunakan data dari perolehan mobile testing dan biaya unit penapisan HIV 
yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan populasi kunci di tingkat 
provinsi (data tidak tersedia untuk provinsi lain). Mobile testing merupakan modalitas tes spesifik 
yang dapat digunakan untuk menarget populasi kunci terkait penapisan HIV. Di Jakarta, temuan 
menunjukkan bahwa mengalihkan penapisan untuk populasi kunci ke mobile testing sambil tetap 
mempertahankan tes di fasilitas kesehatan untuk populasi umum dapat menghasilkan efisiensi 
biaya bila dibandingkan dengan strategi penemuan kasus pasif dan aktif (lihat Gambar 7). Biaya 
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per orang dengan hasil tes positif yang 
diidentifikasi melalui strategi tes tertarget 
yang memprioritaskan mobile testing di 
Jakarta (29 juta rupiah) berkisar setengah 
dari biaya yang diperlukan untuk strategi 
penemuan kasus aktif (66 juta rupiah) dan 
sepertiga dari biaya penemuan kasus pasif 
(86 juta). Penting untuk dicatat bahwa 
biaya unit mobile testing hanya mencakup 
biaya untuk LSM dan tidak mencakup biaya 
staf fasilitas kesehatan yang membantu 
pelaksanaan mobile testing sehingga 
perolehan efisiensi biaya dari mobile testing 
mungkin lebih tinggi dari yang sebenarnya 
(overestimated).

Keterbatasan dan Asumsi

Analisis ini memiliki sejumlah keterbatasan dan asumsi dalam perhitungannya. Pertama, 
jumlah yang tetap saat orang hidup dengan HIV teridentifikasi masuk ke dalam skenario. Pada 
kenyataannya, jumlah akan menurun karena lebih banyak orang yang hidup dengan HIV telah 
teridentifikasi mengingat kelompok orang hidup dengan HIV yang tidak mengetahui statusnya 
akan menurun ketika lebih banyak ODHA teridentifikasi, hingga menjadi lebih sulit untuk mencari 
ODHA yang tersisa yang belum teridentifikasi. 

Hal ini harus menjadi pertimbangan utama khususnya bagi kota/kabupaten yang akan mencapai 
tingkat identifikasi tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Kota/kabupaten perlu mengevaluasi 
ulang strategi tes secara rutin dengan melihat kemungkinan perubahan angka yang dihasilkan 
berdasarkan modalitas tes dan populasi sejalan dengan waktu. 

Kedua, HP+ menerapkan hasil tes tingkat provinsi berdasarkan kelompok populasi kunci ke kota/
kabupaten di provinsi tersebut. Artinya, angka yang dihasilkan mungkin lebih atau kurang dari 
yang sesungguhnya di kota/kabupaten tertentu. Meskipun data hasil tes di tingkat kota/kabupaten 
berdasarkan populasi kunci tersedia di laporan Sistem Informasi Infeksi Menular Seksual, jumlah 
sampel yang kecil dan jumlah ODHA teridentifikasi yang kecil per kota/kabupaten dan per populasi 
kunci membuat estimasi per kota/kabupaten tidak cukup stabil atau lengkap untuk dimasukkan 
ke dalam analisis ini. Sama halnya, HP+ menerapkan proporsi penapisan HIV yang dilakukan 
di kalangan populasi kunci di tingkat provinsi yang berasal dari laporan Sistem Informasi 
Infeksi Menular Seksual tetapi proporsi ini mungkin bervariasi di antar kota/kabupaten dalam 
satu provinsi.

Ketiga, HP+ mengagregasi biaya unit untuk penapisan di 24 kota/kabupaten untuk menghasilkan 
rata-rata wilayah yang kemudian diterapkan ke setiap kota/kabupaten di wilayah tersebut. Biaya 
sesungguhnya untuk penapisan HIV di setiap kota/kabupaten mungkin berbeda dengan rata-rata 
wilayah yang digunakan dalam analisis ini. HP+ juga tidak memasukkan biaya tambahan untuk 
perluasan strategi penemuan kasus aktif. Terakhir, SPM Kesehatan menetapkan bahwa semua ibu 
hamil, pasien infeksi menular seksual, dan pasien tuberkulosis di setiap kota/kabupaten harus 
dites HIV. Namun, analisis ini tidak menyertakan biaya kota/kabupaten untuk melakukan tes 
pada semua ibu hamil, pasien infeksi menular seksual, dan pasien tuberkulosis karena data untuk 
populasi tersebut di tingkat kota/kabupaten tidak tersedia. Populasi ini diasumsikan sebagai bagian 
dari populasi umum dalam analisis ini.

Temuan Utama dan Rekomendasi 

Penemuan kasus aktif menghasilkan efisiensi biaya dan berkontribusi dalam 
pencapaian target identifikasi HIV nasional dengan variasi yang beragam antar 
provinsi. Penemuan kasus aktif menghasilkan efisiensi biaya rata-rata di seluruh provinsi 
sebesar 304 juta rupiah per orang dengan hasil tes positif yang diidentifikasi serta mengidentifikasi 
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hampir 18.000 ODHA tambahan jika dibandingkan dengan penemuan kasus pasif. Ini berarti 
bahwa strategi penemuan kasus yang secara spesifik menargetkan populasi kunci lebih efisien 
biaya daripada penapisan pasif. Perolehan efisiensi ini didapatkan dari jumlah hasil tes positif 
yang lebih tinggi di kalangan populasi kunci dibandingkan di populasi umum di sebagian besar 
provinsi. Perolehan efisiensi biaya per orang positif bervariasi antara provinsi, berkisar dari 2 juta 
rupiah sampai 492 juta rupiah. Variasi ini menujukkan potensi pengembangan strategi tes lokal 
yang mempertimbangkan program dan faktor kontekstual HIV yang spesifik untuk kota/kabupaten 
tersebut dan bekerja untuk meningkatkan hasil tes di kalangan populasi kunci (lihat Kotak 3). 

Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 
variasi efisiensi yang diperoleh oleh setiap provinsi selain variasi hasil tes berdasarkan populasi 
kunci dan secara keseluruhan. Data tambahan mengenai hasil tes dari berbagai modalitas tes, 
berdasarkan populasi kunci, di seluruh pelaksana masyarakat sipil maupun pemerintah juga akan 
berguna sebagai informasi dalam merancang dan menentukan target strategi penapisan HIV.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki potensi untuk menjadi pembeli 
layanan penapisan strategis dan aktif (strategic purchaser) dengan memberikan 
insentif kepada kota/kabupaten untuk mengimplementasikan strategi penemuan 
kasus aktif. Tanggung jawab penapisan HIV kota/kabupaten sesuai dengan Permenkes 4/2019 
tentang SPM memberikan kesempatan kepada kota/kabupaten dan provinsi untuk menggunakan 
pendanaan sistem kesehatan di sisi suplai (misalnya dana DAK) untuk memberikan insentif 
kepada penyedia layanan dalam mengimplementasikan penemuan kasus HIV tertarget di tingkat 
fasilitas. Insentif ini dapat berupa pemberian bonus untuk identifikasi tambahan orang hidup 
dengan HIV dan dana tersedia untuk biaya penapisan HIV. Bentuk insentif ini akan mendorong 
transisi pendanaan berbasis kinerja untuk kegiatan penapisan HIV. Kota/kabupaten juga memiliki 
peluang untuk menggunakan dana SPM atau mekanisme kontrak dan hibah tingkat lokal untuk 
mendanai kegiatan penjangkauan LSM dan penemuan kasus karena tidak semua populasi kunci 
mencari layanan di fasilitas kesehatan dan penyedia layanan mungkin tidak tahu bahwa pasien 
mereka adalah anggota suatu populasi kunci berisiko. Namun, penerapan insentif untuk penemuan 
kasus aktif harus memastikan bahwa masih terdapat insentif untuk kelompok tertentu, termasuk 
semua ibu hamil, pasien infeksi menular seksual, dan pasien tuberkulosis untuk dites sesuai dengan 
peraturan standar pelayanan minimal.

Implementasi penapisan HIV aktif yang menargetkan populasi kunci memerlukan 
pendekatan penapisan inovatif dan perluasan modalitas tes yang memberikan 
hasil yang tinggi seperti mobile testing. Analisis ini memperlihatkan bagaimana pergeseran 

Kotak 3. Apa yang harus dipertimbangkan kota/kabupaten ketika 
mempertimbangkan strategi penapisan HIV tertarget untuk populasi kunci

Pendorong utama untuk peningkatan efisiensi penemuan kasus HIV adalah hasil tes HIV 
positif. Berikut adalah sejumlah contoh faktor kontekstual yang mungkin memengaruhi 
hasil tes positif dan bervariasi antara kota/kabupaten sehingga harus dipertimbangkan 
ketika merancang strategi penemuan kasus aktif dan tertarget lokal: 

• Prevalensi dan insidensi HIV: Hasil positif mungkin turun saat prevalensi dan angka 
kejadian HIV turun pada populasi kunci.

• Jumlah populasi kunci: Hasil positif mungkin bervariasi sejalan waktu sesuai 
perubahan jumlah populasi kunci.

• Angka identifikasi: populasi kunci yang memiliki proporsi ODHA yang tau status HIV 
lebih tinggi berarti memiliki jumlah ODHA belum teridentifikasi yang lebih sedikit, 
hingga mempengaruhi jumlah hasil tes positif.

• Modalitas tes: modalitas tes yang berbeda memiliki hasil yang berbeda.

Untuk merancang strategi tes lokal, data harus dikumpulkan terkait jumlah hasil tes positif 
di seluruh modalitas tes yang berbeda berdasarkan populasi, termasuk data dari program 
yang diimplementasikan oleh LSM dan pemerintah.
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target penapisan HIV yang menyertakan proporsi populasi kunci yang lebih tinggi (yaitu menarget 
populasi kunci) ternyata efisien dari segi biaya. Pelaksanaan strategi penapisan yang secara 
efektif menarget populasi kunci akan memerlukan strategi penapisan tambahan yang inovatif 
untuk diterapkan di banyak kota/kabupaten dan provinsi yang saat ini hanya mengandalkan 
penapisan pasif berbasis fasilitas kesehatan. Provinsi dan kota/kabupaten harus bekerja untuk 
mengidentifikasi modalitas tes mana yang akan menghasilkan hasil yang tinggi di kota/kabupaten 
dengan konsentrasi populasi kunci yang tinggi. Modalitas tes HIV yang sesuai mungkin bervariasi 
terrgantung pada komposisi dan perilaku populasi kunci di daerah tertentu. Modalitas tes baru 
seperti tes indeks dan tes mandiri juga harus dipertimbangkan. 

Terdapat peluang bagi pemerintah daerah untuk mengontrak LSM guna 
mengimplementasikan strategi penapisan HIV aktif. Provinsi seperti Jakarta dapat 
mengimplementasikan mobile testing terutama karena layanan ini diberikan melalui LSM yang 
melayani kelompok populasi kunci spesifik. Pergeseran ke strategi penapisan HIV yang lebih aktif di 
tingkat lokal akan menciptakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengontrak LSM guna 
menerapkan strategi penapisan tertarget berbasis komunitas ini. Pemerintah daerah yang belum 
memiliki kontrak dengan LSM harus mengeksplorasi apakah mereka dapat melakukan kontrak 
dengan LSM untuk pemberian layanan penapisan HIV. Lebih jauh lagi, populasi kunci yang ditapis 
oleh LSM dengan menggunakan pendanaan pemerintah daerah harus dihitung sebagai pemenuhan 
target penapisan HIV setempat. Analisis lebih lanjut yang menggali penghematan jangka panjang 
bagi pemerintah daerah yang diperoleh dari kontrak dengan LSM dalam penyediaan layanan 
penapisan HIV akan sangat bermanfaat, termasuk bekerja dengan LSM dalam mengakses dana 
pemerintah daerah yang tersedia. 

Kesimpulan

Panduan penapisan HIV Indonesia saat ini yang tercakup dalam SPM Kesehatan hanya 
mengharuskan kota/kabupaten untuk menetapkan jumlah orang yang berisiko terular HIV yang 
akan ditapis untuk HIV dalam suatu tahun tertentu. Panduan tersebut tidak mempertimbangkan 
jumlah orang yang hidup dengan HIV yang teridentifikasi melalui realisasi target penapisan HIV 
ini. Dalam analisis ini, HP+ memperlihatkan bahwa kota/kabupaten dapat secara bersamaan 
memenuhi target penapisan mereka, berkontribusi terhadap target identifikasi HIV nasional, dan 
mencapai efisiensi biaya yang cukup besar dengan menerapkan strategi penemuan kasus aktif 
yang memprioritaskan penapisan di kalangan populasi kunci. Berdasarkan temuan-temuan ini, 
pemerintah daerah harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menerapkan strategi penemuan 
kasus tertarget agar dapat memenuhi target SPM untuk HIV. 
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