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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Dalam rangka menanggulangi HIV dan AIDS di Indonesia, Komisi Penanggulangan HIV dan 

AIDS Nasional (KPAN) telah menerbitkan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Nasional 

Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2010 – 2014. Dokumen ini kemudian ditetapkan 

menjadi Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi 

Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 08/Per/Menko/Kesra/I/2010. Strategi dan rencana 

aksi itu ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV, meningkatkan 

kualitas hidup ODHA, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS 

pada individu, keluarga dan masyarakat, agar individu dan masyarakat menjadi produktif 

dan bermanfaat untuk pembangunan. Secara khusus disebutkan bahwa skenario strategi 

dan rencana aksi ini pada tahun 2014 adalah bahwa 80% populasi kunci terjangkau oleh 

program yang efektif dan 60% populasi kunci berperilaku aman. Strategi yang perlu 

ditempuh adalah sebagai berikut: 

 Meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan 

 Meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan 

 Mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses program mitigasi 

sosial. 

 Penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan masyarakat. 

 Meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan 

sumber daya di semua tingkat. 

 Mengembangkan intervensi struktural. 

 Penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data. 

 Meningkatkan efektifitas program 

 Mendorong kesinambungan program 

 

Untuk menerapkan SRAN 2010 – 2014, di tingkat Provinsi diperlukan Strategi dan Rencana 

Aksi Propinsi (SRAP) yang merupakan respon Provinsi dalam menanggulangi HIV dan AIDS 

sesuai dengan kondisi dan situasi HIV dan AIDS di Provinsi masing-masing. Atas dasar 

kebijakan dan juga pemasalahan HIV dan AIDS di DKI Jakarta, maka Komisi Penanggulangan 
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HIV dan AIDS Propinsi DKI Jakarta mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi 

Penanggulangan HIV dan AIDS Propinsi DKI Jakarta tahun 2013- 2017. 

Proses pengembangan SRAP  Penanggulangan HIV dan AIDS Propinsi DKI Jakarta ini 

dikembangkan melalui proses kajian yang melibatkan berbagai pihak terutama para 

pemangku kepentingan utama program penanggulangan HIV dan AIDS yang terdiri atas unit-

unit pelaksana teknis pada tingkat dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

Forum LSM Peduli HIV dan AIDS Jakarta, pihak donor internasional yang bersifat bilateral 

dan multilateral. 

Pengembangan SRAP HIV dan AIDS juga dilakukan dengan merujuk pada pendekatan 

perencanaan yang berbasis bukti dan data (evidence-based planning), dimulai dengan 

mengkaji gambaran situasi epidemi HIV dan AIDS yang dihadapi DKI Jakarta dan respon 

program serta pencapaian yang telah dihasilkan sampai saat ini. Rentang waktu rencana 

strategis HIV dan AIDS ini 5 (lima) tahun dimulai tahun 2013 sampai 2017 sesuai dengan 

masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode akhir 2012-2017.  

Dokumen SRAP Penanggulangan HIV dan AIDS Propinsi DKI Jakarta disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

Bab I Latar Belakang  

Bagian ini berisikan gambaran situasi epidemi HIV dan AIDS serta situasi program respon 

yang berkaitan dengan upaya pokok penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta dalam hal 

program pencegahan, pelayanan dan pengobatan serta dukungan.  

Situasi epidemi HIV dan AIDS yang ada menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi 

dengan angka estimasi kelompok risiko tinggi tertular HIV tertinggi, dengan rerata estimasi 

jumlah orang dewasa berisiko tinggi terinfeksi HIV sebesar 854.340 dan tingkat prevalensi 

HIV 3,24/100. Jumlah estimasi orang dengan HIV dan AIDS sejumlah 27.670. Jumlah ODHA 

yang dilaporkan sebanyak 2.565 kasus. 

 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DKI Jakrta tahun 

2008-2012 telah menunjukkan bahwa upaya dan program pencegahan HIV di DKI dilakukan 

dengan kerjasama lintas sektor, mitra international, jaringan komunitas dan LSM. Sasaran 

utama pencegahan adalah penularan melalui penggunaan jarum suntik tidak steril dan 

hubungan seksual berisiko pada kelompok tertentu. Sasaran penting lainnya adalah 



Draft #6:   September 2013  

4 

 

pelanggan penjaja seks yang dijangkau melalui kelompok pekerja berperilaku risiko tinggi 

tertular HIV antara lain buruh pelabuhan dan supir truk antar kota. 

Pencapaian program pencegahan HIV yang signifikan sampai ini termasuk penjangkauan 

pada populasi Wanita Penjaja Seks Langsung sebesar 26 persen, Waria 41 persen, Lelaki 

Seks dengan Lelaki (LSL) 7 persen. Penjangkauan pada kelompok Penasun sebesar 6 persen 

dengan tingkat penerima LJSS 2,6 persen dan Metadon sekitar 0,5 persen, sedangkan pada 

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBP) tingkat penjangkauan sebesar 21 persen. 

Tantangan program yang terbesar saat ini adalah upaya peningkatan pemakaian kondom 

pada kelompok berperilaku risiko tinggi, yang masih sangat rendah dan berkisar antara 8 

persen sampai 23 persen. Mengingat pengaruh transmisi seksual yang besar terhadap 

peningkatan epidemi HIV maka upaya ini harus ditingkatkan. 

 

Bab II: Fokus Strategi dan Rencana Aksi 2013-2017 

Bagian ini memaparkan justifikasi, masalah prioritas, kebijakan nasional penanggulangan 

HIV dan AIDS sebagai rujukan dasar, strategi penanggulangan yang dilengkapi dengan tujuan 

dan sasaran program yang akan dicapai selama tahun 2013-2017.  

Berdasarkan perkembangan permasalahan dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Straetgis 

sebelumnya, maka strategi penanggulangan HIV dan AIDS untuk tahun 2013-2017 disusun 

sebagai berikut: 

1) Visi  

Jakarta Sehat Terhindar HIV dan AIDS 

 

Misi : 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat dan aman agar 

terlindungi dari HIV dan AIDS 

b. Menyediakan pelayanan HIV dan AIDS yang komprehensif dan berkesinambungan 

yang lebih responsive gender  

c. Meningkatkan dukungan terhadap ODHA agar dapat hidup seperti layaknya 

masyarakat umum 

 

2) Tujuan 

Umum 
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Mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta 

mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV pada individu, keluarga dan 

masyarakat 

 

Khusus 

a. Mencegah 16.000 kasus infeksi baru HIV pada tahun 2013 dan 36.000 pada tahun 

2017 (akan disesuaikan hasil perhitungan AEM yang baru) 

b. Menguatkan jaringan kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan HIV dan AIDS 

di Provinsi DKI Jakarta 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan yang komprehensif untuk pencegahan infeksi HIV, 

pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA. 

d. Menguatkan dukungan kebijakan dan lingkungan untuk penanggulangan HIV dan 

AIDS yang berkelanjutan 

 

3) Strategi 

a. Penguatan jaringan kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, LSM Peduli AIDS, 

jaringan komunitas, mitra internasional dan unsur masyarakat lainnya untuk 

menjangkau populasi risiko tinggi dengan intervensi perubahan perilaku yang efektif 

untuk seluruh wilayah DKI Jakarta 

b. Peningkatan kualitas pelayanan mulai dari tingkat provinsi, kotamadya, kecamatan 

dan kelurahan yang mampu menyediakan pelayanan secara komprehensif untuk 

pencegahan infeksi HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA. 

c. Penguatan lingkungan kondusif dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta untuk terlaksananya program penanggulangan HIV dan AIDS yang 

komprehensif dan efektif melalui pengembangan Warga Peduli HIV dan AIDS 

d. Penguatan jaringan kerja sama pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, LSM Peduli 

AIDS, Jaringan komunitas mitra internasional dan unsur masyarakat lainnya untuk 

meningkatkan edukasi dan pemahaman kepada masyrakat rentan dan umum, 

misalnya pada remaja dan ibu rumah tangga yang dapat menekan stigma dan 

diskriminasi 

e. Penguatan leadership dan tata kelola 
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4) Kerangka Program 

Kerangka program penanggulangan HIV dan AIDS pada Rencana strategis ini bersifat  

komprehensif dan terdiri atas 4 (empat) komponen program yaitu:  

a. Perluasan upaya pencegahan;  

b. Peningkatan dan perluasan cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;  

c.  Mitigasi dampak HIV dan AIDS; dan  

d. Pengembangan kebijakan dan pengelolaan program dalam membangun lingkungan 

yang kondusif. 

 

Bab III: Manajemen Rencana Aksi 

Bagian ini menjelaskan peran KPAP DKI Jakarta, monitoring program – surveilans – evaluasi, 

penguatan kelembangaan, dan tahapan pencapaian tujuan. Peran KPAP harus diperjelas 

secara nyata dalam menjalankan fungsi, pembangun dan penjaga kemitraan, dan integrasi 

pelayanan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang komprehensif. Dalam bagian 

empat ini dijelaskan pentingnya peran KPAP kemitraan dalam upaya penanggulangan HIV 

dan AIDS terutama dengan badan penyedia bantuan teknis dan lintas sektor pemerintah 

provinsi untuk integrasi pelayanan dan intervensi HIV dan AIDS di tingkat lapangan. Bagian 

ini meliputi pula upaya pengembangan kebijakan, upaya monitoring dan evaluasi serta 

upaya penelitian operasional untuk kemajuan penanggulangan HIV dan AIDS. 

Tahapan untuk mencapai tujuan disusun dengan fokus sebagai berikut: 

 

2013: Perbaikan Data dan Sistem Informasi untuk membangun landasan yang kuat untuk 

menjamin pelaksanaan dan pencapaian Tujuan SRAP DKI Jakarta 

2014: Penataan Sistem Manajemen untuk melaksanakan program dan melanjutkan program 

tahun 2013, melakukan monitroing dan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan 

hasil-hasil ayng telah diperoleh 

2015: Peningkatan Kinerja untuk meningkatkan hal-hal yang telah dicapai, memelihara 

pencapaian, serta melakukan monitroing dan evaluasi, perbaikan dan 

penyempurnaan hasil-hasil yang telah diperoleh 
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2016: Pengembangan Kreasi yang bertujuan mempertahanakan dan meningkatkan 

pencapaian dengan melakukan kreasi program yang didukung dengan sistem 

monitroing dan evaluasi, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan hasil-hasil yang 

telah diperoleh secara berkesinambungan. 

2017:  Pengembangan Inovasi yang bertujuan untuk meneruskan hal-hal yang belum dicapai 

pada tahun-tahun sebelumnya dengan cara mengembangkan terobosan program 

dan manajemen yang didukung dengan penguatan kelembagaan dan manejemen 

sumber daya manusia pada tingkat kota dan kecamatan 

 

Bab IV: Estimasi Kebutuhan Sumber Daya 

Bagian ini memaparkan dasar perhitungan estimasi biaya dilakukan berdasarkan pemodelan 

epidemi dan analisis biaya (pengeluaran) pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil itu kemudian 

diformulasikan menjadi perkiraan biaya untuk penanggulangan HIV dan AIDS menurut 

empat komponen program yaitu (1) Pencegahan, (2) Perawatan, Dukungan dan 

Pengobatan, (3) Mitigasi dampak HIV dan AIDS serta (4) Pengembangan kebijakan HIV dan 

AIDS, Advokasi, Administrasi dan Riset. Estimasi Kebutuhan Sumber Daya ini dihitung 

berdasarkan pendekatan Resources Need Modeling (RNM) yang saat ini masih 

dikembangkan oleh KPAN dan Kementrian Kesehatan.  

 

Dokumen SRAP Penanggulangan HIV dan AIDS Propinsi DKI Jakarta ini juga dilengkapi 

dengan 3 (tiga) lampiran yaitu: 

Lampiran 1: Rencana Monitoring dan Evaluasi SRAP Penanggulangan HIV AIDS 2013–2017 

Lampiran 2: Kerangka Program SRAP Provinsi DKI Jakarta tahun 2013–2017 

Lampiran 3: Konsep Program Terobosan Penanggulangan HIV dan AIDS SRAP 2013-2017 
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KATA PENGANTAR KETUA KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS    

PROPVINSI DKI JAKARTA 

 

Puji syukur, kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas 

selesainya penyusunan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017. 

Tujuan pokok penanggulangan HIV dan AIDS seperti halnya pengendalian penyakit 

menular langsung lainnya adalah untuk menurunkan jumlah infeksi baru dan menurunkan 

tingkat risiko penularan di masyarakat. Untuk itu, proses penyusunan telah dilaksanakan 

sedemikian rupa yang melibatkan serangkaian diskusi dan pertemuan dengan berbagai 

stakeholders terkait. 

Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2013-2017 disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja 

penanggulangan HIV dan AIDS tahunan bagi berbagai stakeholder di Propinsi DKI Jakarta. 

Proses penyusunan Dokumen telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan 

diskusi, seminar, dan lokakarya yang melibatkan para pelaku penanggulangan HIV dan AIDS 

dari kalangan LSM, Jaringan komunitas, KPA Kota, KPAP, dan para pakar serta pemerhati HIV 

dan AIDS. Untuk itu kami sampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Selanjutnya kamipun 

terus mengharapakan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak demi suksesnya 

penanggulangan HIV dan AIDS khususnya di Provinsi DKI Jakarta. 

 

Jakarta,     Juni 2013 

Ketua Komisi Penanggulangan HIV DAN AIDS Provinsi DKI Jakarta 

 

Ir. H. Joko Widodo 
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DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 

 

AEM 

AIDS   

APBD  

APBN   

ARV   

Capacity Building  

 

 

Community Based Care  

CST  

 

 

PDP 

Epidemi  

 

 

 

 

 

 

 

Harm reduction  

HIV  

Home Based Care 

 

HRM/LBT 

 

IMS 

KIE  

: 

: 

: 

: 

: 

:  

 

 

: 

: 

 

 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

Asian Epidemic Modelling 

Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Anti Retroviral 

Pembangunan Kapasitas untuk menangani berbagai 

masalah yang dalam hal ini berhubungan dengan 

kesehatan terutama AIDS 

Perawatan berbasis masyarakat/komunitas 

Care Support and Treatment, merupakan program 

perawatan, dukungan dan pengobatan bagi Orang 

Dengan HIV dan AIDS 

Perawatan, Dukungan dan Pengobatan. 

(dari bahasa Yunani epi- pada + demos rakyat) 

adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru 

pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu 

periode waktu tertentu, dengan laju yang 

melampaui laju "ekspektasi" (dugaan), yang 

didasarkan pada pengalaman mutakhir. Dengan kata 

lain, epidemi adalah wabah yang terjadi secara lebih 

cepat daripada yang diduga. 

Pengurangan dampak buruk 

Human Immunodeficiency Virus 

Perawatan berbasis di rumah/Rumah singgah untuk 

ODHA  

Hihg Risk Man/Laki-laki Beresiko Tinggi 

Infeksi Menular Seksual 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

Komisi Penanggulangan AIDS 
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KPA  

KPAK/K  

 

KPAP  

LJSS  

 

 

LSL  

LSM  

MENKO KESRA  

NAPZA  

ODHA  

Infeksi Oportunistik 

 

 

Penasun  

PPIA 

 

PPS  

PTRM  

 

 

Renstra  

RNM  

RSKO 

Stakeholder  

 

 

 

Stranas  

Transmisi  

 

: 

: 

 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

: 

:  

 

 

: 

:  

 

: 

:  

 

 

: 

: 

: 

:  

 

 

 

: 

: 

Komisi Penanggulangan AIDS Kotamadya/ 

Kabupaten 

Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi 

Layanan Jarum Suntik Steril, yaitu salah satu 

program pengurangan dampak buruk penggunaan 

NAPZA dengan cara menyediakan jarum steril untuk 

menurunkan tingkat berbagi jarum pada Penasun 

Lelaki seks dengan lelaki 

Lembaga Swadaya Masyarakat 

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 

Orang hidup dengan HIV DAN AIDS 

Infeksi yang disebabkan oleh organisme yang tidak 

berbahaya tetapi dapat menjadi patogenik ketika 

sistem kekebalan tubuh menurun karena AIDS 

Pengguna NAPZA suntik 

Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (dahulu 

PMTCT/Prevention of Mother to Child Transmission 

Pria Penjaja Seks 

Program Terapi Rumatan Metadon, adalah program 

substitusi NAPZA yang disuntikkan dengan Metadon 

yang diminum bagi Penasun 

Rencana Strategis 

Resource Needs Model 

Rumah Sakit Ketergantungan Obat 

Pemangku kepentingan yang dapat berupa 

Instansi/lembaga atau kelompok masyarakat 

tertentu yang terlibat dalam upaya penanggulangan 

HIV dan AIDS 

Strategi Nasional 

Penularan 
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TBC  

UNGASS  

Universal Precaution  

VCT/KTS 

 

 

WPA 

WPS  

WPSL 

 

WPSTL 

: 

: 

: 

: 

 

 

: 

: 

: 

 

: 

 

 

 

Tuberculosis 

United Nations General Assembly Special Session 

Kewaspadaan universal 

Voluntary Counseling and Testing, adalah konseling 

dan tes HIV yang dilakukan secara 

sukarela/Konseling Tes Sukarela. 

Warga Peduli HIV AIDS 

Wanita Penjaja Seks 

WPS Langsung adalah Wanita yang menjajakan seks 

secara langsung di jalanan dan lokasi sedangkan 

WPS Tidak Langsung adalah wanita yang memiliki 

pekerjaan seperti pramuria, pemijat dan pekerjaan 

lainnya tetapi juga menjajakan seks. 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1. Situasi Epidemi HIV dan AIDS Terkini di Provinsi DKI Jakarta 

Perkembangan kasus HIV dan AIDS di Provinsi DKI Jakarta menurut data Direktorat Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementrian Kesehatan RI hingga Juni 2012, 

secara kumulatif menempatkan Propinsi DKI Jakarta pada posisi pertama sebagai provinsi 

dengan jumlah kasus HIV dan AIDS terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2012, jumah kasus di DKI 

Jakarta tercatatat sebanyak 20.775 HIV dan 5.118 AIDS, disusul Papua dengan jumlah kasus 

8.611 HIV dan 4.865 AIDS, dan Jawa Timur dengan jumlah kasus 11.282 HIV dan 4.663 AIDS. 

Kendati demikian, ditinjau dari tingkat prevalensi kasus per 100 ribu penduduk, DKI Jakarta 

menempati posisi ketiga (53,27) setelah Papua (171,70) dan Bali (70,81).  

Gambar 1: Perkembangan Kasus HIV-AIDS di DKI Jakarta 2008-2012 

 

Sumber: Dinas Kesehatan 2012 

 

Berdasarkan data dari Pemprov DKI (2012) angka kumulatif kasus HIV dan AIDS di ibukota sejak 

tahun 1987 hingga tahun 2011 mencapai 11.205 kasus. Lebih 1.000 orang yang terinfeksi itu 

telah meniggal dunia dengan 70 persen korban meninggal merupakan pengguna narkotika 

dengan jarum suntik. Adapun untuk kematian akibat HIV dan AIDS pada tahun 2011 mencapai 

234 jiwa. 
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Berkenaan dengan populasi kunci dalam penularan HIV dan AIDS, tercatat jumlah populasi kunci 

yang hampir mencapai 350.000 orang pada akhir tahun 2012 seperti terlihat di dalam tabel 

pemetaan berikut ini. 

Tabel 1. Pemetaan Populasi Kunci Berdasarkan Wilayah Tahun 2012 

Wilayah WPSL WPSTL Penasun  Waria LSL LBT 

Jakarta Pusat 
         

1,780  
                     

1,753  
             

1,716  
               

124  
         

4,390  
      

10,945  

Jakarta Utara 
         

1,682  
                     

2,527  
                 

585  
               

414  
            

980  
    

118,626  

Jakarta Barat 
            

560  
                     

4,075  
                 

897  
               

350  
         

6,608  
      

24,886  

Jakarta Selatan 
         

1,720  
                     

3,872  
             

1,139  
               

255  
         

4,791  
      

79,517  

Jakarta Timur 
         

1,920  
                     

1,340  
                 

571  
               

345  
         

2,234  
      

64,829  

Kep.Seribu 0   0   0  
                   

1   0  
         

1,646  

Total Provinsi 
         

7,662  
                   

13,567  
             

4,908  
           

1,489  
      

19,003  
    

300,449  
Sumber: KPAP DKI Jakarta tahun 2012 (data perkiraan di lapangan tahun 2012 dan data 

penjangkauan Januari - Agustus 2012) 

Sementara data estimasi populasi kunci yang bersumber dari JAIS (Jakarta AIDS Information 

System) menunjukkan kecenderungan pertumbuhan populasi kunci sampai dengan tahun 2012 

yan terus meningkat untuk seluruh kelompok seperti disajikan dalam tabel berikut. 

 

Catatan: Data diatas akan diganti dengan data AEM yang akan dibahas pada 10 Mei 2013 
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2. Evaluasi Pelaksanan Renstra tahun 2008-2012 

a. Strategi yang dilaksanakan pada tahun 2008 - 2012 

Dokumen Rencana Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2008 – 2012 

diterbitkan dengan visi untuk mencapai Jakarta Sehat Terhindar dari HIV dan AIDS; 

dengan misi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penularan HIV 

agar terbentuk perilaku aman untuk terhindar dari HIV dan AIDS, menyediakan 

pelayanan HIV dan AIDS yang komprehensif dan berkesinambungan, dan 

menyediakan dukungan terhadap ODHA agar mereka bisa hidup layak tanpa stigma 

dan diskriminasi.  

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah untuk mencegah dan mengurangi 

penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial 

dan ekonomi akibat HIV pada individu, keluarga dan masyarakat. Tujuan ini 

kemudian diperjelas dengan tujuan khusus untuk mencegah 16.000 kasus infeksi 

baru HIV pada tahun 2014 dan 36.000 pada tahun 2017.  

 

Tujuan khusus itu diupayakan untuk dicapai melalui upaya/program: 

1) Membentuk jaringan kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, LSM peduli 

AIDS, mitra internasional dan unsur masyarakat lainnya untuk menjangkau 

populasi risiko tinggi dengan intervensi perubahan perilaku yang efektif untuk 

seluruh wilayah DKI Jakarta. 

2) Membentuk jaringan pelayanan mulai dari tingkat provinsi, kotamadya, 

kecamatan dan kelurahan yang mampu menyediakan pelayanan secara 

komprehensif untuk pencegahan infeksi HIV, pengobatan, perawatan dan 

dukungan bagi ODHA. 

3) Menciptakan lingkungan kondusif dan dukungan kebijakan dari Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta untuk terlaksananya program penanggulangan HIV dan AIDS 

yang komprehensif dan efektif. 
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b. Situasi Program Respon 

Dalam menanggulangi HIV dan AIDS, Pemprov DKI sampai sekarang telah 

menyediakan 65 rumah sakit dan telah melaporkan hasil surveilans pasif AIDS RS. Hal 

ini ditetapkan dengan Surat Tugas Nomor:   /ST/KPAP-DKI/VII/12 sebanyak 4 RSUD, 2 

RS Pusat dan sisanya RS POLRI, TNI dan swasta lainnya serta 44 puskesmas (seluruh 

puskesmas kecamatan), di ibu kota yang dilengkapi pelayanan HIV DAN AIDS. Sejak 

tahun 2000, prevalensi HIV di DKI Jakarta meningkat menjadi di atas 5% pada 

populasi kunci, seperti pengguna napza suntik, pekerja seks, waria, LSL, sehingga 

dikatakan DKI Jakarta telah memasuki tahapan epidemi terkonsentrasi.  

Untuk menjangkau populasi berisiko tinggi dan masyarakat yang memerlukan 

pelayanan HIV AIDS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan berbagai 

layanan. Perkembangan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 terus berkembang, sebagaimana 

tersaji dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2: Perkembangan Jumlah Layanan IMS dan HIV AIDS di DKI Jakarta  

Tahun 2008-2012 
 

NO LAYANAN 
TAHUN 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 PTRM 15 17 18 18 18 

2 LJASS 31 31 38 38 38 

3 IMS 12 24 25 38 38 

4 VCT/PITC 23 23 55 55 55 

5 PMTCT 7 8 9 15 27 

6 TB HIV 25 25 25 25 43 

7 ARV 23 23 23 23 24 

8 Satelit ARV 0 2 3 8 19 

Sumber : JAIS 2012 
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Tabel 3. Persebaran Jumlah Layanan IMS dan HIV AIDS Menurut Wilayah di DKI Jakarta  

Tahun 2008-2012 

LAYANAN  VCT  IMS  LJASS  PTRM  PMTCT  

Jak-Pus 13  8 8 5  7 

Jak-Ut  7  6 6 2  2 

Jak-Bar  9  8 8 3  9  

Jak-Sel  8  7 8 2  3  

Jak-Tim  18  10 8 6  6  

DKI Jakarta  55  39 38 18  27 

Sumber : JAIS 2012 

Saat ini Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program intervensi yang 

mencakup penjangkauan pada target populasi risiko tinggi. Adapun dari sekian 

banyaknya populasi kunci, yang berhasil dijangkau dan mendapat intervensi selama 

4 tahun terakhir disajikan dalam bentuk Cakupan Program Tahun 2009-2012 yang 

diambil berdasarkan catatan pencapaian kotamadya/kabupaten sebagimana tabel 

berikut: 

Tabel 3: Indikator Populasi Kunci yang Dijangkau Intervensi  

Selama Tahun 2009 - 2012 

Indikator 2009 2010 2011 2012 

1. WPS dijangkau intervensi 30.340 9.121 7.502 12.238 

2. LSL dijangkau intervensi 20.253 25.796 10.093 8.705 

3. Waria dijangkau intervensi 1.892 1.761 1.341 1.336 

4. Penasun dijangkau intervensi 12.242 7.545 3.338 3.878 

5. Penasun aktif  LJASS - 1.097 1.158 1.831 

6. Penasun aktif  PTRM - 1.233 1.061 1.115 

7. WBP yang dijangkau - - - - 

8. WBP aktif PTRM - 88 46 19 

9. HRM di jangkau 317.966 164.647 35.230 69.279 

Sumber: KPAP DKI Jakarta tahun 2012 

Catatan:   

 Data WBP yang dijangkau intervensi tidak ada. Trend penjangkauan menurun karena 

dukungan dana mitra internasional dihentikan.  

 Persoalan teknis di lapangan utk penasun menghambat pendataan (prinsip pengguna 

bukan pelak kriminal sulit dalam praktiknya di lapangan) 
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Dari data diatas terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir angka High Risk Man (HRM) 

terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini harus mendapatkan perhatian karena 

pemicu penularan HIV di DKI Jakarta, sebagian besar berasal dari pria yang membeli 

seks, atau yang disebut sebagai HRM (Lelaki Beirisko Tingggi disingkat BT) yang mana 

20% dari mereka adalah pria dewasa yang kemungkinan memiliki pasangan. 

Untuk meningkatkan pencegahan pada kelompok populasi HRM ini, harus dilakukan 

berbagai uapaya dan langkah terobosan. Upaya dan langkah terobosan ini harus 

inovatif, berbeda dari biasanya, lebih afirmatif, dan tetap dalam koridor hukum yang 

menghormati derajat dan martabat manusia seutuhnya. Untuk membangun upaya 

dan langkah-langkah terobosan ini, KPAP memerlukan kreatifias yang tinggi dan 

bekersa sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta. 

Keberhasilan program penanggulangan HIV dan AIDS sangat bergantung dari 

pemanfaatan layanan yang disediakan. Berdasarkan data tahun 2008-2012, 

gambaran populasi kunci yang mengakses layanan, selama 5 tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Jumlah Populasi Kunci Yang Mengakses Layanan Sejak Tahun 2008-2012 

NO INDIKATOR 
TAHUN 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Layanan IMS      

 laki-laki yang berkunjung ke layanan   3.508 5.076 5.885 

 perempuan berkunjung ke layanan   9.159 10.205 7.917 

 Jumlah kasus IMS GO pada Laki-laki   856 863 1.137 

 Jumlah kasus IMS sifilis pada Laki-laki   261 450 496 

 Jumlah kasus IMS servisitis perempuan   5.556 3.840 3.945 

 Jumlah kasus IMS sifilis perempuan   175 155 732 

 laki-laki  yang menerima pengobatan   2.227 2.992 3.744 

 perempuan  menerima pengobatan   7.901 5.804 8.637 

 waria  yang menerima pengobatan   205 549 403 

2 Layanan VCT      

 WPS yang mengakses VCT   2.574 2.139 1.845 

 Waria  yang mengakses VCT   153 495 327 

 penasun yang mengakses VCT   7.710 13.780 12.973 

 LSL yang mengakses VCT   810 1.305 1.848 

 
Populasi umum yang menerima VCT 
(IRT, Remaja, Mahasiswa, masyarakat) 

  7.621 6.417 
6.835 
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Tabel 4. Jumlah Populasi Kunci (Lanjutan) 

NO INDIKATOR 
TAHUN 

2008 2009 2010 2011 2012 

3 Layanan LJSS      

 penasun laki-laki baru ikut layanan ljss   3.084 1.936 2.379 

 
penasun perempuan  yang baru ikut 
layanan ljss 

  166 140 
277 

 penasun laki-laki aktif  ikut layanan ljss   1.037 1.087 1.688 

 
penasun perempuan  yang aktif ikut 
layanan ljss 

  60 71 
143 

4 Layanan PTRM      

 Klien laki-laki baru ikut layanan PTRM   830 525 293 

 
Klien perempuan  baru ikut layanan 
PTRM 

  88 37 
25 

 
Klien laki-laki yang aktif  ikut layanan 
PTRM 

  1.105 
1.000 1.000 

 
Klien perempuan  yang aktif ikut 
layanan PTRM 

  128 
115 115 

5 Layanan PMTCT      

 
ibu hamil HIV positif mendapatkan 
pelayanan PMTCT 

  48 108 
90 

 
Jumlah ibu hamil dengan HIV positif 
menerima Profilaksis ARV 

  35 78 
65 

 
Ibu hamil HIV positif yang mendapat 
Profilaksis Kotrimoksasol 

  4 24 
8 

 
ibu hamil dengan HIV bersalin melalui 
seksio sesarea 

  19 27 
32 

 
ibu hamil dengan HIV bersalin spontan 
per vaginam 

  7 8 
6 

6 Layanan TBHIV      

 Pasien TB yang tercatat   172 1.269 - 

 Pasien Koinfeksi TB HIV   1 11 - 

 
Pasien Koinfeksi TB HIV yang 
mendapatkan ART 

  - 9 
- 

 pasien koinfeksi TB HIV menerima PPK   1 10 - 

7 Layanan ARV      

 Klien yang pernah menerima ARV 12.158 9.555 6.135  9.810 

 Klien yang masih menerima ARV 16.853 12.773 8.404  5.236 

Sumber: KPAP DKI Jakarta 2012  

 

c. Tantangan 

c.1 Kebijakan 

Dalam merespon epidemi, Pemda DKI Jakarta telah mengambil kebijakan, 

termasuk Renstra (Rencana Strategis) yang ditunjang dengan berbagai peraturan, 
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SK (surat keputusan), dan pedoman pelaksanaan, pembentukan KPAP (Propinsi) 

dan KPAK (Kotamadya) dan pelaksanaan program layanan. Peraturan dan SK 

sebagai landasan legal bagi KPAP dan KPAK dan segenap jajaran untuk bekerja 

dan mendapatkan pembiayaan program melalui APBD (Anggaran Pembangunan 

dan Belanja Daerah).  Berbagai peraturan dan SK, pembentukan KPAP dan KPAK, 

dan pembiayaan program melalui APBD merefleksikan komitmen pemerintah 

daerah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. 

Rencana Strategis Penanggulangan HIV dan AIDS 2008-2012 Provinsi DKI Jakarta 

merupakan penjabaran kebijakan pemerintah dalam memerangi HIV dan AIDS.  

Renstra memuat tujuan penanggulangan, rencana strategis penanggulangan 

melalui program-program layanan dan penguatan kelembagaan, strategi dasar, 

dan prinsip manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program.  

Dokumen Renstra menyebut eksplisit tantangan program penanggulangan 

(halaman 4): (a) dukungan politik yang belum memadai terhadap program 

promosi kondom dan pengurangan dampak buruk NAPZA suntik padahal kedua 

program ini merupakan program pokok upaya penanggulangan HIV; dan (b) 

masalah HIV dan AIDS belum dianggap masalah prioritas baik oleh sektor 

kesehatan maupun sektor pembangunan terkait. Renstra menjelaskan strategi 

dasar upaya penanggulangan, tetapi belum spesifik atau belum jelas bagaimana 

strategi pelaksanaan program dalam konteks tantangan program. 

Keberadaan peraturan daerah, surat keputusan, petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis tentang pembentukan komisi dan upaya penanggulangan 

bermaksud menjamin pelaksanaan kebijakan. Namun beberapa Perda (Peraturan 

Daerah) yang ternyata belum sinkron dapat menghambat program 

peanggulangan.  Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2008 mendukung program 

pencegahan IMS dan HIV/AIDS dengan mengharuskan penggunaan kondom 

setiap transaksi seksual, termasuk di tempat-tempat hiburan. Di pihak lain, Perda 

Dinas Pariwisata DKI Jakarta No.10 Tahun 2004 melarang pelayanan seksual 

dalam perijinan sarana hiburan, yang secara tidak langsung melarang sarana 

hiburan menyediakan kondom.  Ketimpangan ini membuat bingung pengelola 
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sarana hiburan sebagai pelaksana program, dengan akibat menghambat 

pelaksanaan program pencegahan penularan melalui transmisi seksual.  

Sebagai pemain utama di sektor layanan kesehatan, Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta telah memiliki Perda No. 1/2008 tentang RPJMD (HIV & AIDS dedicated 

program), Perda No. 5/2008 tentang pengendalian HIV & AIDS, dan juga 

mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Tentang Kemandirian Penganggaran 

program Harm Reduction. Namun belum semua program dipayungi kebijakan, 

termasuk Program Pertukaran Jarum Suntik dan Program Promosi Kondom.  

Belum semua kebijakan efektif mendukung program, misal: Perda No. 5/2008 

pasal 15 huruf G, di mana kebijakan SKPD lain bertentangan dengan Program 

Penanggulangan HIV dan AIDS. 

Mengacu kepada Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS, Pemda DKI 

Jakarta membentuk Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat propinsi (KPAP) dan 

di tingkat kotamadya (KPAK), seperti terlihat pada PerGub dan berbagai SK (Lihat 

Tabel 5).  Peraturan dan SK merupakan landasan legal KPAP dan KPAK dalam 

melakukan koordinasi dan arahan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam menjamin 

pelaksanaan kebijakan dan program, berbagai SK mengenai upaya 

penanggulangan bahkan pembiayaan juga telah diterbitkan. 
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Tabel 5: Peraturan dan SK tentang KPAP dan KPAK, DKI Jakarta 

1. SK KPAK Administrasi Jakarta Barat No. 6 tahun 2009 tentang Susunan 
Organisasi Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS Kota Administrasi 
Jakarta Barat. 

2. SK Walikota Jakarta Barat No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Administrasi Jakarta Barat. 

3. Keputusan Walikota Jakarta Utara NO. 23 Tahun 2006 tanggal 6 januari 2006 
tentang Susunan organisasi KPAK Jakarta. 

4. Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 15 Tahun 2008 tanggal 24 Januari 
2008 tentang Susunan Organisasi KPAK Jakarta Utara. 

5. Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 175 Tahun 2009 tanggal 19 mei 
2009 tentang Susunan Organisasi KPAK Jakarta Utara. 

6. Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 782 Tahun 2010 tanggal 1 
November 2010 tentang Susunan Organisasi KPAK Jakarta Utara. 

7. Pergub No 162/2009 tentang KPAP  

8. Pergub 26 /2012 tentang KPAP dan KPAK 

9. SK Ka.KPAP No.159/2010 tentang Tim Asistensi. 

10. SK Ka. KPAP 177/2010 tentang Penunjukan Sekretaris KPAK Jakarta Selatan. 

11. SK Gub 954/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Ketua kepada Sekretaris 
KPAP. 

12. SK Gub 321/2010 tentang Penunjukan Sekretaris KPAP. 

13. SK Ka.KPAP 004/2010 tentang Penunjukan Ka.Sekretariat dan Ka. Seksi  dan 
Anggota KPAK. 

14. SK Ka.KPAP 133/2011 tentang Penunjukan Tim Asistensi KPAP. 

15. SK Ka.KPAP 130/2011 tentang penetapan Ka.Sekretariat KPAP. 

16. SK Ka.KPAP 131 / 2011 tentang Penetapan Ka.Bid KPAP. 

17. SK Gub No. 248 Tahun 2011 tentang Biaya Pemeriksaan Darah Khusus (CD4) di 
Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah. 

18. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 tahun 2011 
tentang Pelaksanaan Program Komprehensif Pencegahan HIV melalui 
Transmisi Seksual (PMTS)  di 3 wilayah ( Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan 
Jakarta Timur). 

19. SK Walikotamadya Jakarta Barat No. 174/2003 tentang Penetapan Kel. Maphar 
sebagai pilot proyek Penggunaan Kondom 100%. 

20. SK Walikotamadya Jakarta Barat No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV /AIDS di Jakarta Barat. 

21.  
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Tabel 5: Peraturan dan SK (lanjutan) 

22. Instruksi Walikota Jakarta Barat No. 222 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan 
Percepatan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jakarta Barat. 

23. Instruksi Walikota Jakarta Barat No. 791 Tahun 2011 tentang Percepatan 
Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 
2011. 

24. SE Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Barat No. 2522/SE/2011  tanggal 16 Juni 
2011 tentang Program Komprehensif Pencegahan HIV melalui Transmisi 
Seksual. 

25. SK Ketua KPAK Jakarta Barat  no. 07/2009 tentang Ikatan Lembaga Swadaya 
Masyarakat Peduli AIDS Kota Administrasi Jakarta Barat. 

 

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan program penanggulangan HIV dan 

AIDS, berbagai Pokja (Kelompok Kerja) dibentuk sesuai kebutuhan. Pembentukan 

Pokja-Pokja tertuang dalam Keputusan Wakil Gubernur No. 61/KPAP-DKI/VIII/07. 

Pokja diharapkan melibatkan perwakilan sektor terkait dan masyarakat. Namun 

Pokja yang ada belum melibatkan optimal LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

Peduli AIDS. Petunjuk Teknis Peraturan MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat RI 

No. 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007, pasal 8, tentang Susunan Organisasi POKJA 

Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik, terdiri atas Ketua dari 

unsur Kementerian Kesehatan; Wakil Ketua unsur Kepolisian Negara RI; 

Sekretaris unsur Sekretariat KPA; Anggota unsur Instansi Terkait.  Keterwakilan 

masyarakat kurang terlihat. Anggota LSM Peduli AIDS kurang dilibatkan dalam 

rapat koordinasi maupun sosialisasi kebijakan atau rekomendasi hasil rapat 

Pokja. Demikian pula, Keputusan Menteri Kesehatan No. 567 /2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik 

belum berjalan optimal. Justru Instansi Kesehatan sendiri (Sudinkes) maupun KPA 

melarang LSM Peduli AIDS membagikan jarum di lapangan. 

c.2 Program 

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan 

penularan penyakit tersebut, antara lain dengan menyediakan layanan konseling 

dan tes HIV sukarela; layanan perawatan, dukungan dan pengobatan; layanan 

infeksi menular seksual; layanan jarum suntik steril; layanan rumatan metadhon; 

serta layanan terpadu TB-HIV. 
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Para praktisi kesehatan mengatakan, pihak Pemprov DKI perlu meningkatkan 

kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga formal dan non formal agar efektif 

melakukan sosialisasi terkait pencegahan HIV DAN AIDS. Menurut para praktisi, 

Pemprov DKI dapat merangkul organisasi keagamaan dan organisasi 

kepemudaan untuk melakukan sosialisasi, terutama terhadap warga 

yang  beresiko tinggi terhadap HIV DAN AIDS, sehingga warga tersentuh 

informasi dan bisa merubah perilaku mereka dalam menjalankan pola hidup yang 

lebih sehat. 

Salah satu tantangan terberat penanggulangan HIV DAN AIDS menurut para 

pakar adalah kendala stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi. Badan PBB 

untuk Penanggulangan AIDS (UNAIDS) mendefiniskan stigma dan diskriminasi 

terkait dengan HIV merupakan aspek negatif yang diberikan pada orang yang 

terinfeksi, sehingga sering diperlakukan tidak wajar dan tidak adil oleh 

lingkungannya. 

Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh orang terinfeksi HIV bisa datang dari 

berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan 

tempat tinggal, lingkungan kerja, sekolah, serta lingkungan komunitas lainnya. 

Penanggulangan HIV dan AID S memasuki babak baru dalam implementasinya. 

Kondisi sosial dan ekonomi yang berubah cepat sangat berpengaruh pada upaya 

penanggulangan HIV dan AIDS. Beberapa tantangan yang muncul, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1) Jangkauan untuk mencapai universal access masih belum memadai karena 

keterbatasan dana untuk implementasi program di semua daerah yang 

memerlukan, baik untuk program pencegahan pada populasi kunci (WPS, 

Penasun, Waria, LSL dan pasangannya), pencegahan penularan dari ibu ke 

anak, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA yang membutuhkan, 

maupun mitigasi dampak. 

2) Untuk mengubah perilaku, diperlukan kontak intensif kepada populasi kunci, 

diperkirakan minimal 8 kali setiap tahun, sehingga diperlukan dukungan 
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sumberdaya baik dalam bentuk pelaksana program maupun pendanaan 

untuk memastikan program intervensi dapat dilaksanakan. 

3) Penggunaan kondom secara konsisten masih rendah karena program yang 

dilaksanakan masih belum mempunyai dukungan lingkungan yang memadai 

(baik oleh organisasi keagamaan maupun masyarakat lainnya) serta adanya 

kesulitan dalam menjangkau pelanggan pekerja seks. 

4) Keberlangsungan program belum dapat dipastikan. Masih terdapat 

kesenjangan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan program baik di tingkat nasional, provinsi maupun 

kabupaten/kota, baik sebagai pemimpin, pengelola maupun pelaksana 

program. Mengingat masih belum adanya kejelasan dukungan pendanaan 

dari bantuan untuk program HIV pada masa-masa yang akan datang. Dalam 

Pergub sudah ada kejelasan bahwa sumber dana berasal dari APBD,  hanya jumlah 

yang diperlukan belum bisa dipenuhi.  Oleh karena itu, SRAP juga berfokus untuk 

mengupayakan mobilisasi pendanaan yang bersifat domestik.  

5) Sistem layanan kesehatan dan komunitas masih lemah. Sistem kesehatan 

perlu diperkuat untuk menangani HIV dan AIDS antara lain di bidang 

pencegahan, diagnostik, pengobatan dan perawatan, keamanan transfusi 

darah dan kewaspadaan universal. Sistem komunitas melalui LSM dan 

organisasi/jaringan populasi kunci perlu diperkuat untuk dapat lebih 

berperan aktif dan menjangkau populasi kunci. 

6) Masih perlu peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik untuk 

koordinasi antar sektor, harmonisasi kebijakan, manajemen, penyediaan 

informasi strategik, monitoring dan evaluasi serta implementasi program. 

7) Masih perlu peningkatan lingkungan yang lebih kondusif, untuk mengurangi 

stigma dan diskriminasi, ketidaksetaraan gender dan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keagamaan serta 

sektor pendidikan  
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Salah satu langkah menekan laju penyebaran HIV DAN AIDS yang konkret adalah 

menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual 

dengan PS, antara lain dengan program ‘wajib kondom 100 persen’ bagi seluruh 

hubungan seks beresiko.  

Salah satu langkah yang mendesak adalah program konkret untuk menurunkan 

insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PS yaitu 

intervensi agar laki-laki memakai kondom jika berhubungan seks dengan PS. Tapi, 

langkah itu akan terbentur karena Indonesia menganut paham yang menentang 

lokalisasi pelacuran. Maka, praktek pelacuranpun terjadi di sembarang tempat 

dan sembarang waktu sehingga program penanggulangan tidak bisa dijalankan 

secara efektif.  

Langkah lain yang perlu dijalankan pemerintah adalah survailans tes HIV yang 

menyeluruh. Mulai dari survailans rutin, sentinel dan khusus terhadap kalangan 

tertentu. Perlu dukungan lebih kuat dari lembaga hukum terhadap program 

penanggulangan HIV DAN AIDS. Mengoptimalkan Pemberdayaan masyarakat 

terkait penanggulangan Napza-HIV. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama 

internal dan eksternal antara Puskesmas, RS, layanan kesehatan lainnya dan LSM 

dalam akses layanan rujukan. 

 

d. Rekomendasi dari Evaluasi Renstra 2008 – 2012 

 

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2008 – 2012 menghasilkan butir-butir 

rekomendasi sebagai berikut: 

1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta perlu menjadi salah satu 

prioritas dalam program pembangunan di DKI Jakarta. Untuk mencapai hal ini 

perlu dilakukan advokasi khusus kepada pihak penentu kepentingan di Propinsi 

DKI Jakarta. 

2) Disamping menetapkan target-target kuantitatif program, Strategi dan Rencana 

Aksi Provinsi (SRAP) kedepan perlu menjelaskan strategi mencapai target-target 

tersebut, dan strategi mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan program. 
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Untuk maka dokumen SRAP harus ditindaklanjuti dengan memperjelas peran 

Kelompok Kerja dan SKPD yang terkait.  

3) Penanggung jawab masing-masing program dan layanan kesehatan mengacu 

kepada SRAP. Untuk mewujudkan hal ini, KPAP harus melakukan fasilitasi dalam 

menyiapkan rencana kerja, termasuk pembiayaan, juklak dan juknis.  

4) KPAP melakukan fasilitasi pembuatan payung hukum setiap program dan layanan 

kesehatan; meyakinkan harmonisasi berbagai Perda dan aturan hukum terkait 

lainnya; melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah untuk mencari 

mekanisme legal pendanaan SKPD dan LSM penanggung jawab program dan 

layanan kesehatan; dan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan 

Sektor terkait untuk kebutuhan penjangkauan yang melibatkan LSM. 

5) Meningkatkan kompetensi staf KPA (Provinsi dan Kota/Kabupaten), 

penyelenggara program danpenyelenggara layanan kesehatan dalam 

kemampuan menggunakan data, menentukan masalah prioritas, 

mengembangkan dan menguji pendekatan strategis pemecahan masalah 

program. 

6) Mengupayakan penambahan tenaga layanan kesehatan, diprioritaskan melalui 

APBN atau APBD. Untuk mengetahui kebutuhan sumber daya KPAP perlu 

membuat peritungan unit cost dengan mengacu kepada software Resources 

Need Modeling (RNM).  

7) Mengembangkan berbagai pendekatan inovatif dan strategis menjangkau 

populasi laki-laki berisiko tinggi, terutama untuk testing dan perubahan perilaku. 

Upaya ini dapat dilakukan KPAP bersama pemangku kepentingan lainnya dalam 

bentuk pertemuan dan benchmarking ke KPAP atau lembaga lain.   

8) Mengembangkan JAIS agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat 

sesuai kebutuhan, dan lebih memudahkan akses informasi oleh masyarakat luas 

dan berbagai pihak yang berkepentingan. Upaya ini seiring degan optimalisasi 

JAIS sbg Pusat Sistem Informasi yang oleh Dinas Kesehatan Propinisi Sistem 

Infromasi HIV AIDS Jakarta (SIHAJ) 

9) KPA Provinsi dan Kota/Kab memfasilitasi koordinasi di antara Sektor terkait, LSM 

dan pihak-pihak terkait melalui forum diskusi yang teratur dan pelibatan LSM 

dalampelaksanaan kegiatan program dan layanan kesehatan. 



Draft #6:   September 2013  

29 

 

10) Mulai menyiapkan strategi memandirikan upaya penanggulangan supaya 

program dan layanan kesehatan tidak rentan terhadap kelangsungan bantuan 

donor asing.  

11) KPAP bersama dengan sektor dan LSM terkait mengembangkan dan 

melaksanakan penelitian operasional yang dapat memandu pengembangan, 

perbaikan kebijakan program dan layanan kesehatan. Riset operasional dimaksud 

meliputi: studi keberhasilan program, surveilans remaja, afirmasi LBT, koordinasi 

kebijakan, program dan aksi di lapangan diarahkan untuk memperbaiki 

kebijakand dan program 

12) Memperbaiki strategi sero-surveilans dengan lebih fokus pada beberapa populasi 

kunci: wanita penjaja seks di 2 atau 3 lokasi/ sentinel; LSL di 2 atau 3 lokasi; 

penasun di beberapa lokasi; dan pada ibu hamil yang mewakili populasi umum/ 

rendah di 2 atau 3 klinik bersalin. Surveilans perlu memperhatikan kesamaan 

metodologi dari waktu ke waktu, termasuk besar dan cara penarikan sampel, dan 

metode pengukuran antibody HIV.  

13) Adanya Indikator keberhasilan program penanggulangan HIV dan AIDS. 

Penyusunan indikator keberhasilan program ini harus selaras dengan kebijakan 

nasional sebagaimana tercantum di dalam dokumen SRAN. 
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BAB II 

FOKUS STRATEGI DAN RENCANA AKSI 2013-2017 
 

2.1 Justifikasi 

Pengembangan Strategis dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS DKI Jakarta 

untuk periode 5 tahun (2013-2017) dilakukan dengan pertimbangan berikut: 

1) Upaya penanggulangan HIV AIDS di Indonesia termasuk DKI Jakarta merujuk kepada 

target WHO dalam MDGs 2015 untuk penanggulangan HIV DAN AIDS adalah: 

a. Menurunkan infeksi baru HIV pada laki-laki dan perempuan muda 50% 

b. Menurunkan infeksi baru HIV pada bayi dan anak 90% 

c. Menurunkan angka kematian terkait HIV 50% 

2) Mendukung pencapaian tujuan nasional yang dicantumkan dalam dokumen Strategi 

dan Rencana Aksi (SRAN) Penanggulangan HIV DAN AIDS 2010-2014, yaitu: 

a. Mencegah penularan HIV 

b. Meningkatkan mutu hidup ODHA 

c. Mengurangi dampak sosial ekonomi epidemi AIDS 

d. Meningkatkan lingkungan kondusif agar Individu produktif & berperan aktif dlm 

pembangunan 

3) Perlunya memfokuskan program pada upaya menurunkan penularan yang dilakukan 

dengan cara:  

a. Tes HIV satu juta orang (10 % penduduk Jakarta), jika dibandingkan dengan 

Afrika Selatan yang berpenduduk 50 juta orang dengan tes HIV 15 juta orang  

b. Penyediaan obat ARV sesuai penambahan kasus baru  

c. Penambahan RS penyedia obat ARV 

d. Promosi Kesehatan dan pencegahan 

4) Dalam intervensi HIV dan AIDS, dikenal istilah Treatment as Prevention. Hal ini 

merujuk pada kenyataaan bahwa manfaat ARV untuk menurunkan viral load dan 
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menurunkan juga risiko penularan. Oleh karena itu maka upaya pencegahan lain 

perlu terus digalakkan dan telah terjadi penurunan angka kematian nasional. Dengan 

melaksanakan program postive prevention, yaitu bagi ODHA dikuatkan bagaimana 

bisa memilih cara pencagahan yang akan dilakukannya supaya tidak menularkan dan 

tidak ditularkan, penguatan kepada ODHA untu bisa open status (membuka status 

kepada pihak-pihak yang tepat), penguatan untuk membentuk KDS (Kelompok 

Dukungan Sebaya) dan pengutan untuk menekan stigma dan diskriminasi. 

 

2.2 Masalah Prioritas berdasarkan Perkembangan Infeksi Baru pada Populasi Kunci  

Berdasarkan permodelan Asean Epidemic Model (AEM) untuk Propinsi Jakarta tahun 

1995 – 2015 terlihat bahwa terjadi perubahan pola penularan atau infeksi baru. Semula 

penularan terlihat tinggi pada kelompok penasun, namun kemudian kelompok penasun 

ini seperti tetap dan penularan berpindah ke kelompok WPS dan pelanggannya. 

Kelompok populasi kunci lain seperti LSL dan wanita risiko rendah ternyata mengalami 

peningkatan walaupun eskalasinya rendah. 

 

Gambar 3: Estimasi Infeksi Baru HIV pada Populasi Kunci di DKI Jakarta Sampai 2050 
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Sementara itu, data penggunaan kondom pada WPS berdasarkan data STBP 2011 

ternyata masih rendah. Kondisi ini menunjukkan ketidak berhasilan promosi 

penggunaan kondom di kalangan WPS yang kemungkinan besar penyebabnya adalah 

dari para pelanggannya. Hal itu dibuktikan dengan perkiraan peningkatan penularan 

pada kelompok pelanggan yang mengalami peningkatan terus-menerus dan semakin 

membesar pada masa yang akan datang. Pada sisi lain, pertumbuhan jumlah HRM/LBT 

yang terus meningkat dan tentu saja banyak diantara mereka menjadi pelanggan WPS 

menunjukkan perlunya memberikan perhatian  lebih para penanganan perilaku seks 

berisiko tinggi ini. 

Selain itu, permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan HIV AIDS selama periode 

tahun 2008-2012 lalu adalah masih kurang baiknya koordinasi antar lembaga, 

kelembagaan yang masih belum kuat karena belum seluruh SKPD memberikan perhatian 

dan sumber daya yang memadai untuk menanggulangai HIV AIDS sesuai kapasitas 

masing-masing SKPD, pembiayaan program yang masih lemah dan bergantung kepada 

bantuan asing dan belum sepenuhnya dibiayai secara mandiri dari APBD DKI dan sumber 

lain dari dalam negeri, serta sumber daya manusia yang masih terbatas. Efektivitas 

program juga masih menunjukkan adanya permasalahan dalam arti telah banyak 

program dilaksanakan namun belum berhasil mencegah terjadinya infeksi baru sehingga 

penularan HIV tetap berjalan. 

 

2.3 Kebijakan Nasional  

Kebijakan Nasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS telah diterbitkan dalam bentuk 

dokumen Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Tahun 2010 – 2014. Dokumen 

SRAN 2010-12014 menyebutkan bahwa epidemi HIV bersifat multidimensi, sudah 

meningkat sampai pada tingkat ‘terkonsentrasi’, dimana Prevalensi HIV sudah 

melampaui angka 5% pada populasi kunci yang rawan tertular HIV yaitu Wanita Pekerja 

Seks, Pengguna Narkoba Suntik, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Lelaki Seks 

dengan Lelaki. Untuk menghadapi epidemi HIV tersebut perlu dilakukan upaya 

pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu 
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dan terkoordinasi, untuk menghasilkan program yang cakupannya tinggi, efektif dan 

berkelanjutan.  

 

Arah kebijakan ini perlu dijabarkan menjadi strategi sebagai berikut:  

1) Peningkatan dan perluasan cakupan pencegahan.  

2) Peningkatan dan perluasan cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan. 

3) Pengurangan dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses ke program 

mitigasi sosial.  

4) Penguatan kemitraan, system kesehatan dan sistem masyarakat.  

5) Peningkatan koordinasi dan mobilisasi dana.  

6) Pengembangan intervensi struktural.  

7) Penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data. 

 
Strategi ini memerlukan peran aktif multipihak baik pemerintah maupun masyarakat 

termasuk mereka yang terinfeksi dan terdampak, sehingga keseluruhan upaya 

penanggulangan HIV dan AIDS dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, yang 

menyangkut area pencegahan, pengobatan, mitigasi dampak dan pengembangan 

lingkungan yang kondusif. 

 
Komitmen nasional dan global termasuk Millenium Development Goals 2015 dalam 

penanggulangan HIV dan AIDS dapat tercapai, bila 80% populasi paling berisiko 

terjangkau oleh program yang efektif dan minimal 60% populasi berisiko tersebut 

berperilaku aman. Dengan demikian mereka sendiri dan masyarakat umum dapat 

terlindung dari infeksi. Diharapkan kemudian epidemi HIV selain dapat ditahan secara 

bertahap juga dapat diturunkan. 

Berdasarkan kebijakan arah nasional itu, maka Propinsi DKI Jakarta yang merupakan 

daerah dengan infeksi HIV tertinggi harus memberikan dukungan dan memiliki arah 

kebijakan yang sesuai dan bahkan dengan target yang lebih besar. Dengan kata lain 

Propinsi DKI Jakarta harus bisa menjangkau program yang efektif kepada lebih dari 80% 

& populasi paling berisiko dan lebih dari 60% populasi paling berisiko itu berperilaku 

aman. 
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2.4 Strategi Penanggulangan  

Berdasarkan perkembangan permasalahan dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 

Straetgis sebelumnya, maka strategi penanggulangan HIV dan AIDS untuk tahun 2013-

2017 disusun sebagai berikut: 

 

5) Visi  

Jakarta Sehat Terhindar HIV dan AIDS 

 

Misi : 

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat dan aman agar 

terlindungi dari HIV dan AIDS 

e. Menyediakan pelayanan HIV dan AIDS yang komprehensif dan 

berkesinambungan yang lebih responsive gender  

f. Meningkatkan dukungan terhadap ODHA agar dapat hidup seperti layaknya 

masyarakat umum 

 

6) Tujuan 

Umum 

Mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta 

mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV pada individu, keluarga dan 

masyarakat 

 

Khusus 

a. Mencegah 16.000 kasus infeksi baru HIV pada tahun 2013 dan 36.000 pada 

tahun 2017 (akan disesuaikan hasil perhitungan AEM yang baru) 

b. Menguatkan jaringan kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan HIV dan 

AIDS di Provinsi DKI Jakarta 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan yang komprehensif untuk pencegahan infeksi 

HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA. 

d. Menguatkan dukungan kebijakan dan lingkungan untuk penanggulangan HIV dan 

AIDS yang berkelanjutan 
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7) Strategi 

f. Penguatan jaringan kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, LSM Peduli AIDS, 

jaringan komunitas, mitra internasional dan unsur masyarakat lainnya untuk 

menjangkau populasi risiko tinggi dengan intervensi perubahan perilaku yang 

efektif untuk seluruh wilayah DKI Jakarta 

g. Peningkatan kualitas pelayanan mulai dari tingkat provinsi, kotamadya, 

kecamatan dan kelurahan yang mampu menyediakan pelayanan secara 

komprehensif untuk pencegahan infeksi HIV, pengobatan, perawatan dan 

dukungan bagi ODHA. 

h. Penguatan lingkungan kondusif dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta untuk terlaksananya program penanggulangan HIV dan AIDS yang 

komprehensif dan efektif melalui pengembangan Warga Peduli HIV dan AIDS 

i. Penguatan jaringan kerja sama pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, LSM 

Peduli AIDS, Jaringan komunitas mitra internasional dan unsur masyarakat 

lainnya untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman kepada masyrakat rentan 

dan umum, misalnya pada remaja dan ibu rumah tangga yang dapat menekan 

stigma dan diskriminasi 

j. Penguatan leadership dan tata kelola 

 

8) Kerangka Program 

Kerangka program penanggulangan HIV dan AIDS pada Rencana strategis ini bersifat 

komprehensif dan terdiri atas 4 (empat) komponen program yaitu:  

a. Perluasan upaya pencegahan;  

b. Peningkatan dan perluasan cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;  

c. mitigasi dampak HIV dan AIDS; dan  

d. pengembangan kebijakan dan pengelolaan program dalam membangun 

lingkungan yang kondusif. 
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a. Perluasan Upaya Pencegahan  

Program pencegahan HIV ditujukan terutama untuk populasi risiko tinggi, tetapi 

secara komprehensif juga mulai mencakup populasi risiko rendah untuk 

melindungi kelompok ini dari penularan HIV.  

Komponen program pencegahan dibagi dalam 3 kelompok intervensi yaitu: (1) 

populasi risiko tinggi; (2) populasi rentan; dan (3)  masyarakat umum.  Untuk lebih 

mengefektifkan perluasan upaya pencegahan diperlukan usulan upaya terobosan 

pencegahan. 

 (1)  Populasi Risiko Tinggi 

Populasi risiko tinggi dibagi dalam kelompok transmisi seksual dan kelompok 

transmisi jarum suntik, gambaran jumlah sasaran dalam kelompok ini dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Transmisi Seksual 

Intervensi untuk kelompok transmisi seksual bertujuan meningkatkan 

kepatuhan pemakaian kondom pada setiap hubungan seksual berisiko 

(pemakaian kondom 100 persen). Intervensi ini terdiri atas atas tiga 

kelompok kegiatan, yaitu:  

a. Intervensi perubahan perilaku yang dilakukan melalui program 

penjangkauan, yang disertai dengan pemberian informasi tentang risiko 

penularan dan pencegahan HIV yang ditularkan melalui hubungan 

seksual. Intervensi perubahan perilaku ditunjang dengan program 

komunikasi dan edukasi lainnya. 

b. Promosi penggunaan dan pemasaran kondom untuk menjamin 

ketersediaan, akses dan pemakaian kondom. 

c. Manajemen IMS dan VCT bagi populasi risiko tinggi. Komponen ini juga 

dapat merupakan salah satu alat untuk memantau dampak intervensi 

perubahan perilaku untuk pemakaian kondom. Upaya Manajemen IMS, 

VCT dan PICT ini harus menjangkau kepada pasangan seksual risiko tinggi 
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(intimate patrners) atau kelompok rentan mengingat peningkatan 

transmisi seksual yang semakin tinggi. 

Pelaksanaan ketiga intervensi ini di lapangan memerlukan kerja sama 

yang erat antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia 

layanan kesehatan, unsur LSM sebagai pengelola kegiatan penjangkauan 

dan komunikasi perubahan perilaku, jaringan komunitas sebagai 

pelaksana program serta unsur masyarakat lainnya yang berkaitan 

dengan seks komersial. 

 

Transmisi Jarum Suntik 

Paket intervensi lengkap untuk pencegahan penularan jarum suntik terdiri 

atas 12 jenis kegiatan (Peraturan Menko Kesra Nomor 02/2007) yang pada 

dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok intervensi sebagai 

berikut:  

a. Intervensi perubahan perilaku dilakukan melalui penjangkauan disertai 

dengan pemberian informasi tentang risiko penularan dan upaya 

pencegahan HIV melalui jarum suntik, risiko infeksi silang antar penularan 

jarum suntik dan penularan seksual serta konseling perubahan perilaku. 

b. Intervensi perubahan perilaku ditunjang oleh program komunikasi dan 

edukasi lainnya. 

c. Layanan jarum suntik steril (LJSS), program penyucihamaan dan program 

terapi rumatan metadon (PTRM). 

d. Pelayanan kesehatan dasar serta konseling dan tes HIV sukarela (VCT). 

e. Layanan terapi pemulihan ketergantungan obat.  

f. Promosi penggunaan kondom pada kegiatan seksual dengan pasangan 

tetap dan pasangan lainnya untuk mencegah infeksi silang dengan 

populasi penjaja seks yang dapat memacu laju epidemi HIV. 
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Pelaksanaan paket intervensi pencegahan HIV dan AIDS untuk transmisi 

jarum suntik ini memerlukan lingkungan kondusif dan dukungan kebijakan 

dan perlindungan yang tegas dengan didasarkan kepada kepentingan 

pencegahan penularan HIV. Upaya penguatan penerapan kebijakan dan 

penegakkan hukum perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan 

efektivitas dari berbagai kebijakan dan peraturan yang telah dibuat.  

 

(2) Populasi Rentan 

Sub-populasi Orang Muda 

Sub-populasi orang muda pada kelompok umur 10-24 tahun (Klasifikasi 

menurut ICPD Kairo 1994) terdiri atas kelompok yang dijangkau melalui 

sekolah dan luar sekolah. Program pencegahan diarahkan pada program 

pemberian informasi dan edukasi. Intervensi mengandalkan komunikasi masa 

dalam bentuk kampanye, penyebaran media cetak dan komunikasi kelompok 

untuk memberikan informasi akurat tentang pengertian dasar HIV dan AIDS 

serta cara penularan dan pencegahannya. Intervensi komunikasi bertujuan 

membentuk persepsi tentang risiko tertular pada tingkat individu dan 

kelompok, serta cara-cara efektif untuk menghindar dari risiko tertular HIV. 

 

Sub-populasi Laki-laki Rentan 

Program penjangkauan pada kelompok laki-laki yang berpotensi menjadi 

pelanggan penjaja seks difokuskan di tempat kerja formal dan informal. 

Intervensi ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip komunikasi strategis yang 

menekankan komunikasi multi jalur (media) pada tingkat kelompok dan 

individu, serta didukung penyediaan akses terhadap pelayanan IMS dan VCT.  

Upaya penyediaan akses terhadap pelayanan IMS dan VCT juga harus dapat 

menjangkau adalah pasangan seks, suami/istri dari populasi beresiko tinggi. 

Hal ini karena peningkatan penularan melalui transmisi seksula yang semakin 

meningkat dan meningkatnya risiko akibat perilaku seksual yang tidak aman. 
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(3) Populasi Masyarakat Umum 

Masyarakat umum 

Intervensi untuk masyarakat umum dilakukan melalui program KIE yang 

bertujuan agar masyarakat paham akan risiko penularan HIV serta mengurangi 

stigma dan diskrimasi terhadap ODHA.  

Pelayanan untuk pencegahan mencakup beberapa intervensi yang berkaitan 

erat dengan upaya untuk mengurangi risiko transmisi dan upaya deteksi dini 

HIV yang tersebut antara lain mencakup intervensi berikut ini. 

Manajemen Infeksi Menular Seksual (IMS) 

Manajemen IMS dilakukan sebagai komponen dari paket intervensi transmisi 

seksual yang secara khusus ditargetkan pada kelompok risiko tinggi, tingkat 

prevalensi IMS pada kelompok ini berkaitan erat dengan tingkat pemakaian 

kondom. Pelayanan IMS sendiri juga disediakan pada tingkat pelayanan dasar 

yang dapat dijangkau oleh populasi rentan dan masyarakat pada umumnya. 

 

Konseling dan Testing (VCT dan PITC) 

Pelayanan konseling dan testing dilakukan sebagai komponen dari paket 

intervensi untuk kelompok risiko tinggi dan juga disediakan pada pusat-pusat 

pelayanan yang dapat dijangkau populsai rentan dan masyarakat umum. 

Pelayanan konseling dan testing sukarela (VCT) perlu diperluas untuk 

masyarakat luas yang hendak mempergunakan dan untuk kelompok pada 

populasi berisiko tinggi tertentu harus semakin memperbanyak penerapan 

konseling dan testing yang diwajibakan (PITC). 

 

Pencegahan Penularan dari Ibu ke Bayi 

Pencegahan penularan dari ibu ke bayi dilakukan pada wanita hamil dengan 

HIV positif. Intervensi dilakukan pada saat perencanaan kehamilan, 

pemeriksaan kehamilan, pemberian ARV pada ibu hamil, pertolongan 

persalinan dan tindak lanjut pada anak. 
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Penyediaan Tranfusi Darah yang Aman 

Pelayanan transfusi darah yang aman mencakup upaya penapisan (screening) 

pada darah donor di Unit Transfusi Darah (UTD), VCT dan layanan rujukan 

dalam wilayah Pemerintah. 

Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah (Kementrian Kesehatan). 

 

Kewaspadaan Universal 

Kewaspadaan universal wajib dilaksanakan pada semua jenjang tempat 

pelayanan kesehatan dan tidak terbatas pada tempat pelayanan yang 

melayani kelompok risiko tinggi. 

 

Profilaksis Pasca Pajanan 

Profilaksis pasca pajanan disediakan pada pusat-pusat pelayanan kesehatan 

dan dilakukan sesuai dengan prosedur baku yang telah ditetapkan. 

Banyak pilihan yang dapat dilakukan diantaranya ada yang sudah dilaksanakan 

dan ada yang baru dilaksanakan:  

1. Program Harm Reduction dan pemulihan adiksi yang komprehensif: LJASS, 

PTRM, dan PABM  

2. PMTS Paripurna: Program pencegahan HIV melalui transmisi seksual yang 

komprehensif dengan fokus pada WPS dan kemudian pada LBT, GWL, 

WBP, ODHA (pencegahan positif –termasuk suami-isteri) 

3. IMS: pengobatan efektif + kondom konsisten  

4. Program PMTCT dengan melakukan HIV testing rutin untuk semua Ibu 

hamil  

5. Pengobatan sebagai pencegahan 
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a. Tes dan konseling inisiatif petugas (TKIP/PITC ) bagi semua populasi  

b. Mulai menggunakan ARV sejak awal setelah memenuhi kriteria 

persyaratan sebagai penerima ARV 

c. Meningkatkan kepatuhan dengan meningkatkan Konseling & dukungan 

sebaya  

6. Promosi agar melakukan khitan bagi laki-laki karena dapat mengurangi 

penularan hingga 60%. 

 

Usulan Upaya Terobosan untuk Pencegahan 

Mengingat pendekatan pencegahan yang selama ini sudah dilaksanakan 

dipandang masih kurang efektif, SRAP 2013-2017 mencoba menjajaki beberapa 

upaya penceagahan yaitu: 

1. Meningkatkan penggunaan kondom pada WPS dan pelanggan WPS. Bila 

selama ini yang dianjurkan adalah WPS, maka ke depan perlu dijajaki 

adanya kewajiban bagi pelanggan WPS untuk mempergunakan kondom 

dengan sanksi tertentu terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadapnya. 

2. Melakukan perubahan paradigma masyarakat tentang HIV sebagai virus 

yang menyebabkan penyakit kronis. “HIV sebabkan AIDS dan bagi ODHA 

Infeksi opportunistiknya yang muncul sebagian besar akan menjadi kronis”. 

Kalimat tersebut diperbaiki: “virus HIV tidak menyebabkan kematian, 

penyakit opportunistiknyalah yang bisa sebabkan kematian, makanya bagi 

orang yang terinfeksi HIV harus mencegah diri jangan sampai muncul IO 

nya dengan cara melibatkan masyarakat dalam WPA (Warga Peduli AIDS), 

melalui media jejaring sosial dengan memberikan informasi yang positif 

tentang HIV AIDS dan cara penanganannya, serta komunikasi yang dijalin 

terhadap orang yang terinfeksi kasus HIV dan AIDS ini.  
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3. Membuat “Kartu Monitoring Program”. Selama ini WPS mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan layanan terkait. Pembuatan kartu bagi WPS 

diharapkan lebih memudahkan akses WPS dan memudahkan pengawasan 

untuk mencegah penularan dan sekaligus melakukan evaluasi bagi WPS dari 

penjangkauan program. 

4. Membuat upaya perlindungan khusus (KIE, life skill) bagi remaja agar tidak 

menjadi korban dan bagian dari berbagai pengaruh dari populasi kunci 

berisiko tertular HIV AIDS 

5. Kewajiban melakukan pemeriksaan (mandatory screening) untuk 

masyarakat tertentu: bumil, calon PNS dan PNS Pemprov DKI, pemeriksaan 

pra menikah, ekspatriat. Kehati-hatian perlu ditegakkan dalam intervensi 

ini, agar apabila terdapat kasus yang positif maka yang dilakukan adalah 

melakukan konseling dan layanan yang diperlukan dan bukan untuk 

melakukan penolakkan akibat status HIV atau AIDS. Saat ini yang sudah 

berjalan adalah pada organisasi TNI dan Polri. 

6. Upaya/program affirmative bagi LBT dan pasangan yang IMS-nya positif 

untuk mengurangi penularan HIV. Kajian perlu dilakukan untuk membuat 

upaya afirmatif pada LBT yang tidak mempergunakan kondom pada saat 

berhubungan seks dengan WPS. Kajian oeprasional perlu juga dilakukan 

untuk meningkatkan cakupan layanan IMS dengan melibatkan sektor 

agama yang terintegrasi dalam manajemen layanan IMS. 

7. Melibatkan lebih luas lagi berbagai sector dan kalangan masyarakat 

termasuk dunia usaha dan profesi dalam bentuk kemitraan terutama untuk 

pencegah terjadinya infeksi baru. 

 

b. Meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan 

Proyeksi jumlah ODHA di DKI Jakarta akan terus meningkat. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya untuk membuat Peningkatan informasi kepada masyarakat 
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mengenai HIV dan VCT, perluasan layanan VCT dan adanya kolaborasi yang 

intensif antara penyedia layanan kesehatan dengan LSM dan kelompok-kelompok 

sasaran, diharapkan akan mencapai target dari seluruh orang yang memerlukan 

layanan kesehatan termasuk VCT. 

Untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan pengobatan (ARV dan infeksi 

oportunistik) ODHA yang meningkat, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, 

puskesmas, dan unit pelayanan terdepan lainnya ditingkatkan jumlah dan mutu 

layanannya secara bertahap. Jaminan kualitas layanan program perawatan dan 

pengobatan perlu dikembangkan melalui (1) peningkatan ketersediaan tenaga 

kesehatan yang berkualitas untuk memenuhi ketersediaan layanan yang 

bersahabat dan sesuai kebutuhan ODHA; (2) menjamin ketersediaan dukungan 

logistik untuk obat-obat esensial yang diperlukan dalam pengobatan terkait HIV 

dan AIDS; (3) peningkatan peran layanan berbasis masyarakat untuk melengkapi 

layanan yang telah disediakan oleh pemerintah. 

 

Upaya terobosan yang sedang direncanakan antara lain adalah:  

 Menyelenggarakan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) yang 

mana hal ini termasuk atau menjadi bagian dari upaya mengembangkan 

Warga Peduli HIV AIDS (WPA), melakukan kerjasama dengan semua provider 

untuk layanan informasi seputar HIV AIDS (misal dengan sms center yang 

dibiayai oleh provider telepon seluler). 

 KPA Propinsi  mulai melakukan fund raising, misalkan kerjasama dengan BAZIS 

DKI, IBCA dengan dana CSR yang dimiliki perusahaan sehingga bisa mengatasi 

kendala keterbatasan dana.  

 Tappering off dana untuk obat layanan ARV untuk sustainability. Contoh yang 

saat ini sudah dilakukan adalah one stop service di PKM Gambir untuk kasus 

HIV AIDS (sebagai pilot) yang nantinya akan ekspansi ke PKM yang ada di 5 

wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta.  

 Penanganan ODHA terlantar dengan cara perluasan kegiatan WPA dan 

mengembangkan penanganan ODHA secara lebih terintegrasi. 
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 Peningkatan kualitas hidup ODHA yang memiliki potensi 

 Peningkatan pemanfaatan obat untuk anak ODHA, mengingat sampai saat ini 

obat yang tersedia pemanfataannya masih sedikit.  

 

c. Meningkatkan dan memperluas upaya untuk Mengurangi dampak negatif dari 

epidemi dengan meningkatkan akses program mitigasi sosial bagi mereka yang 

memerlukan 

Upaya ini ditujukan untuk menyediakan kesempatan untuk orang terinfeksi HIV 

yang kurang beruntung dan yang terdampak AIDS, anak yatim, orang tua tunggal, 

dan janda untuk mendapatkan akses ke dukungan peningkatan pendapatan, 

pelatihan keterampilan dan program pendidikan peningkatan kualitas hidup. 

Perlu disadari bahwa sampai saat ini belum ada konsep dalam penanggulangan 

HIV AIDS untuk anak ODHA, obat untuk anak ODHA belum ada. Dengan demikian 

diperlukan upaya terobosan agar Warga Peduli HIV AIDS (WPA) dapat menangani 

kasus-kasus berikut: 

 Anak HIV (+) dengan orang tua lengkap dan sudah terinfeksi HIV  

 Anak HIV (+), tidak memiliki salah satu orang tua (yatim) 

 Anak HIV (+), tidak memiliki orang tua lagi (yatim piatu) 

 Anak HIV (-), dengan orang tua (+) HIV AIDS. 

WPA juga perlu dikembangkan untuk menangani kasus janda yang (+) HIV AIDS 

yang tertular dari suami dan suami meninggal. Perlu pendampingan secara 

psikologis dengan konseling sehingga janda tersebut dapat tetap survive dalam 

menjalankan kehidupanya walaupun sudah menjadi ODHA. WPA perlu 

dikembangkan juga untuk bisa melakukan konseling bagi pasangan yang sudah 

terinfeksi HIV AIDS. 

d. Meningkatkan dan memperluas upaya Membangun Lingkungan yang Kondusif 

1) Memperluas dan menguatkan paradigm untuk menerima orang yang terkena 

HIV atau AIDS sama seperti yang terkena penyakit kronis lainnya yang sudah 
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terlebih dahulu ada. Masyarakat perlu dikenalkan terus agar lebih 

mewaspadai dan menghindari penularan Virus HIV dan bukan menghindari 

orang yang terken HIV dan AIDS.  

2) Meningkatkan kerjasama antar lembaga yang melibatkan seluruh lembaga di 

dalam KPAP dan lembaga masyarakat baik secara formal maunpun non 

formal. 

3) Mulai mengembangkan upaya fund raising yang lebih sistematis. 

4) Mengembangkan Warga Peduli HIV AIDS (WPA). 

5) Memperbaiki penerapan program dengan didukung implementasi program 

berbasis data. 
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BAB III  

MANAJEMEN RENCANA AKSI 

 

Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS ini merupakan acuan pelaksanaan 

penanggulangan HIV dan AIDS bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang 

terlibat dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah provinsi DKI Jakarta. 

Manajemen rencana strategis ini disusun untuk memperjelas apa yang perlu dilakukan 

melalui mekanisme kepemimpinan, koordinasi pelaksanaan, kemitraan, keterlibatan 

masyarakat sipil (LSM dan jaringan komunitas), ikatan profesi dan unsur-unsur masyarakat 

lainnya. Dalam pelaksanaannya, KPAP selaku koordinator akan melaksanakan dengan secara 

sistematis dan bertahap yang akan dijelaskan pada bagian ini. 

 

3.1 Peran KPAP dan Pemerintah Provinsi 

a. Kepemimpinan 

Pelaksanaan rencana strategis ini memerlukan kepemimpinan yang kuat dan 

bertanggung jawab penuh. Seluruh pelaksanaan rencana strategis ini dipimpin dan 

dikoordinasikan oleh KPAP DKI Jakarta, dan secara berjenjang oleh KPA Kotamadya/ 

Kabupaten. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan unit-unit lintas sektor terkait (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah), LSM Peduli AIDS, ikatan profesi, jaringan komunitas, dan mitra 

internasional menjadi pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan rencana 

strategis ini melalui mekanisme kemitraan yang sejajar. Untuk melaksanakan peran ini, 

KPAP bersama seluruh pemangku kepentinangan akan membuat rencana tahunan yang 

berisikan setidaknya tujuan dan sasaran tahunan, rencana pelaksanaan dan mobilisasi 

sumber daya, penetapan indikator tahunan, dan mekanisme monitoring dan evaluasi 

tahunan serta manajemen pengetahuan termasuk mengoptimalkan sistem informasi 

yang telah dibangun. 

 

b. Koordinator 

KPAP DKI Jakarta mengkoordinasikan pelaksanaan program yang meliputi lintas sektor 

dan lintas program dengan seluruh pemangku kepentingan. Bila diperlukan, KPAP dapat 
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membentuk mekanisme koordinasi melalui pembentukan panitia ad-hoc. Koordinasi 

lintas sektor dan lintas program ini dilakukan dalam proses sebagai berikut: 

(1) Forum Perencanaan Program 

KPAP bersama semua unit pemerintah provinsi, LSM, ikatan profesi, jaringan 

komunitas mitra internasional dan pemangku kepentingan lainnya menyusun 

program kerja tahunan. Dokumen Strategis dan Rencana Aksi digunakan sebagai 

dasar penyusunan program kerja tahunan dimaksud.  

KPA Kotamadya/Kabupaten membuat rencana operasional tahunan yang melibatkan 

para pemangku kepentingan di masing-masing wilayah. Waktu penyusunan rencana 

operasional tahunan menyesuaikan dengan kerangka pengajuan rencana program 

dan anggaran yang berlaku di masing-masing wilayah. 

Di dalam forum perencanaan program ini dilakukan harmonisasi/sinkronisasi 

terhadap seluruh program kerja tahunan yang meliputi program kerja lembaga 

internasional, masyarakat sipil dan unit pemerintah provinsi. 

(2) Forum Koordinasi Pelaksanaan 

Dalam melaksanakan program KPAP bersama unit pemerintah, LSM, ikatan profesi 

serta jaringan komunitas terkait berkoordinasi secara efektif untuk memastikan 

pelaksanaan rencana program yang telah disusun dapat sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat dan tepat sasaran. Koordinasi pelaksanaan program juga dimaksudkan 

agar terdapat kejelasan otoritas dan peran dalam melaksanakan program termasuk 

pendanaannya. 

Forum koordinasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara simultan pada awal 

pelaksanaan, bertujuan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang 

telah ditentukan.  

 

(3) Forum Monitoring Kemajuan Program dan Evaluasi: 

KPAP DKI Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi sebagai forum melakukan 

monitoring kemajuan program. Setiap unit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, LSM, 

ikatan profesi dan lembaga inernasional, dan lembaga mitra lain yang terkait dengan 
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pelaksanaan program menyampaikan data dan informasi tentang hasil/kemajuan 

program.   

Forum monitoring dan evaluasi kemajuan program ini dilaksanakan setidaknya 2 

(dua) kali dalam satu tahun di tingkat Provinsi. Hasil rapat koordinasi disampaikan 

kepada Ketua KPAP untuk mendapatkan dukungan dan percepatan pelaksanaan 

kegiatan program.  

Untuk menilai seluruh pencapaian, proses pelaksanaan, membahas permasalahan 

dan solusi bersama, setiap tahun (dapat di akhir tahun berjalan atau awal tahun 

berikutnya) KPAP menyenggarakan forum evaluasi tahunan. 

 

c. Pembangun dan Penjaga Kemitraan 

Kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan hal penting untuk 

menerjemahkan rencana strategis ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Program kerja 

KPAP harus selalu diarahkan untuk membangun dan menjaga kemitraan yang melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan yang terdiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, 

organisasi profesi, akdemisi dan perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Kemitraan juga 

dilakukan dengan pemerintah daerah terutama yang berbatasan dengan DKI Jakarta yaitu 

Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Lampung.   

Kemitraan dilakukan untuk membangun pemahaman dan membangun komitmen 

bersama untuk mengembangkan upaya-upaya yang diperlukan dalam penanggulangan 

HIV dan AIDS. Agar proses dan tujuan kemitraan ini dapat berhasil maka KPAP DKI perlu 

menjadikan kemitraan sebagai tujuan dan landasan yang akan diterapkan dalam setiap 

pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS oleh seluruh pemangku kepentingan 

di DKI Jakarta. 

 

d. Integrasi Pelayanan Tingkat Operasional 

Untuk meningkatkan efektifitas dan perluasan jangkauan layanan, pelayanan terkait 

penangggulanan HIV dan AIDS yang meliputi pelayanan pencegahan, pengobatan dan 

perawatan HIV dan AIDS perlu diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan umum. 

Untuk melakukan intergrasi ini, KPAP Jakarta pelru melakukan fasilitasi pada tingkat 
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provinsi dan kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan untuk menjamin 

terselenggaranya integrasi pelayanan HIV dan AIDS dengan pelayanan kesehatan umum 

dan menghindarkan pelaksanaan program yang bersifat sektoral dan parsial. 

 

3.2 Monitoring, Surveilans dan Riset Operasional 

Kegiatan monitoring dilakukan untuk menilai efektifitas program, proses pelaksanaan 

program dan membahas permasalahan serta mencari solusi bersama. Forum monitoring 

harus didukung data-data yang meliputi data cakupan program pencegahan, perawatan, 

dukungan dan pengobatan, yang selanjutnya dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan. 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dikoordinasi oleh KPAP DKI Jakarta. KPAP 

DKI Jakarta mengembangkan kerangka dan indikator monitoring dan evaluasi program 

(Monitoring and Evaluation Framework) untuk indikator-indikator masukan, keluaran, 

hasil dan dampak yang mengacu dan mengadaptasi indikator dan mekanisme sistem 

informasi pada tingkat nasional (Lihat Lampiran 1: Indikator untuk Monitoring dan 

Evaluasi mengacu pada Rencana Aksi Nasional 2010-2014). Hasil monitoring dan evaluasi 

digunakan untuk perencanaan program selanjutnya.  

Surveillans HIV dan AIDS, Surveilans HIV dan AIDS mengacu pada surveilans tingkat 

nasional sebagai berikut: 

1) Surveilans HIV: Pelaksanaan surveilans HIV dilaksanakan setahun sekali oleh 

Kemenkes. Sampai tahun 2006 surveilans masih terfokus pada WPS. Di masa 

mendatang surveilans HIV diperluas pada semua populasi paling berisiko yang 

melibatkan dinas kesehatan provinsi dan seluruh Sudinkes di Jakarta.  

2) Surveilans HIV pada ibu hamil perlu dilaksanakan pada area geografis terbatas sesuai 

dengan tingkat epidemi, yang dilakukan di klinik pencegahan infeksi HIV dari ibu ke 

bayi (PMTCT) dan klinik ibu dan anak lainnya.  

3) Pelaporan Kasus AIDS: Seluruh unit pelayanan dalam wilayah provinsi DKI Jakarta 

wajib melaporkan kasus AIDS secara rutin setiap bulan. 
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Riset Operasional diperlukan untuk mencari inovasi dan terobosan untuk meningkatkan 

kinerja penjangkauan populasi risiko tinggi dan perlayanan HIV dan AIDS. Riset 

operasional dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok universitas dan badan-badan 

penyedia bantuan teknis international. Pelaksanaan riset operasional dapat dilakukan 

dengan bekerjasama dengan akademisi, perguruan tinggi dan organisasi profesi. 

 

3.3 Penguatan Kelembagaan 

Kelembagaan KPA Provinsi, KPA Kota dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan 

yang terlibat dalam penanggulanan HIV dan AIDS harus terus diperkuat. Hal ini untuk 

mengantisipasi perubahan lingkungan dan tantangan yang semakin berkembang sesuai 

dengan dinamika penularaan dan teknologi dalam penanggulangan HIV dan AIDS. 

Aspek-aspek kelembagaan yang harus diperkuat adalah membangun kemandirian 

dalam hal pendanaan, metode kerja dan teknologi yang terkait penanggulanan HIV dan 

AIDS. 

Upaya penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti 

pelatihan, lokakarya, magang, mentoring, dan riset operasional. Apabila sumber daya 

untuk penguatan kelembagaan dari internal KPA Provinsi belum ada, maka KPA Propinsi 

harus mengupayakan penyediaan sumberdaya dimaksud baik dari Kemenkes, lembaga 

donor dan dari berbagai lembaga terkait lainnya.  

 

3.4 Tahapan Pencapaian Tujuan/Sasaran Rencana Aksi 

Sesuai dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam periode 2008-2012, maka 

pencapaian tujuan dan sasaran dalam Strategi dan Rencana Aksi tahun 2013-2017 pelru 

disusun secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan. Berdsarkan pemikiran ini, 

maka program kerja tahun 2013 harus dibuat untuk melakuakan evaluasi pelaksanaan 

Renstra tahun 2008-2012 dan merencanakan program untuk 5 tahun mendatang. Dan 

seterusnya secara bertahap dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran itu, program 

kerja dai dalam SRAP 2013-2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut: 
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Gambar 4: Tahapan Pencapaian Tujuan Rencana Aksi Tahun 2013-2017 

 

 

Perincian indikasi kegiatan untuk setiap tahapan (tahun) pelaksanaan SRAP sebagai 

berikut: 

a. 2013: Perbaikan Data dan Sistem Informasi 

1) Pelaksanaan kegiatan rutin  

2) Pemetaan institusi, program, dan kapasitas sumber daya  

3) Peningkatan kapasitas institusi, program, dan sumber daya manusia 

4) Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan dalam penanggulangan HIV dan AIDS 

5) Perbaikan data kasus, layanan dan program 

6) Penguatan sistem informasi JAIS 

7) Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 
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b. 2014: Penataan Organisasi 

1) Pelaksanaan kegiatan rutin  

2) Peningkatan kapasitas institusi, program, dan sumber daya manusia 

3) Pengembangan system fundraising 

4) Peningkatan pemanfaatan system informasi – program berbasis data 

5) Riset operasional afirmasi pencegahan  

6) Penilaian Kinerja Program dan Institusi 

7) Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi  

c. 2015: Peningkatan Kinerja 

1) Pelaksanaan kegiatan rutin  

2) Peningkatan Kinerja Program dan Institusi 

3) Penerapan system insentif bagi personel, program dan institusi 

4) Bench marking Program dan Institusi 

5) Riset operasional afirmasi pencegahan  

6) Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 

7) Telaah Tengah Waktu (Mid Term Review) SRAP 

d. 2016: Pengembangan Kreasi 

1) Pelaksanaan kegiatan rutin  

2) Peningkatan kreativitas dengan seleksi dan insentif 

3) Penerapan hasil kajian – riset operasional afrimasi pencegahan 

4) Perbaikan program berdasarkan hasil bench marking 

5) Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 
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e. 2017: Pengembangan Inovasi 

1) Pelaksanaan kegiatan rutin pelayanan 

2) Peningkatan kreativitas dengan seleksi dan insentif 

3) Penguatan dan Pemantapan Institusi 

4) Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 

5) Evaluasi Akhir Periode SRAP 2013 - 2018 

 



Draft #6:   September 2013  

54 

 

BAB IV 

ESTIMASI KEBUTUHAN SUMBER DAYA 

 

Perhitungan sumber daya dalam penanggulangan HIV dan AIDS ini mencakup sumber daya 

manusia, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk 

seluruh komponen program selama periode 2013-2017. Penghitungan kebutuhan sumber 

daya menggunakan proyeksi berdasarkan hasil dari Resource Need Module (RNM) yang 

dikembangkan oleh The Futures Group dan USAID yang dipakai encana Aksi Nasional HIV 

dan AIDS 2007-2010 yang telah dipergunakan dalam dokumen Renstra 2008-2012 lalu. 

Penggunaan data proyeksi dilakukan mengingat belum ada hasil perhitungan ulang dari hasil 

RNM ini bersumber dari data yang dipakai untuk pemodelan epidemi HIV dan AIDS untuk 

tahun 2013 – 2017 mendatang. 

 

4.1 Estimasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

Dalam merencanakan setiap program, kebutuhan sarana dan prasarana harus dihitung 

secara cermat dengan mengacu pada jumlah dan kebutuhan sasaran serta manajemen 

logistik yang dirumuskan terlebih dahulu. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan rencana aksi meliputi penyediaan untuk program pencegahan, perawatan dan 

pengobatan. 

Sarana untuk program pencegahan meliputi ketersediaan kondom dan pelicin untuk 

pencegahan penularan melalui hubungan seks berisiko, alat suntik untuk pencegahan 

penularan melalui alat suntik dan berbagai media KIE untuk informasi, dan edukasi 

perubahan perilaku. Beberapa sarana lain juga diperlukan untuk program pencegahan 

lainnya, dan identifikasi kebutuhan sarana tersebut ditentukan oleh lembaga terkait. 

Dengan memperhitungkan target yang akan dicapai dari rencana aksi Provinsi, maka dapat 

diperkirakan kebutuhan prasarana untuk implementasi program pencegahan, perawatan 

dan pengobatan yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 6 Kebutuhan Prasarana Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan Tahun 2012-2017 

Jenis Kebutuhan 

Sarana Prasarana 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PTRM 20 21 22 23 24 25 

LJSS 42 44 47 50 53 56 

IMS 32 36 40 44 48 52 

VCT 71 84 97 109 122 135 

PMTCT 16 19 21 24 26 29 

TBHIV 25 25 25 25 25 25 

ARV 23 23 23 23 23 23 

Satelit ARV 10 12 15 17 20 22 

 

4.2 Estimasi Kebutuhan Biaya 

Kebutuhan biaya untuk membiaya seluruh program dalam SRAP 2013-2017 dilakukan 

dengan melakukan proyeksi berdasarkan hasil RNM dari Renstra 2008-2012 dengan 

melakukan penyesuaian terhadap pertumbuhan biaya intervensi. Hasil perhitungan 

kebutuhan biaya sebagai berikut: 

Tabel 7  Estimasi Kebutuhan Dana Penanggulanan HIV AIDS Tahun 2012-2017 (Rp Milyar) 

Jenis Kebutuhan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pencegahan 244,6 298,4 343,2 326,1 332,6 335,9 

PDP 271,6 282,5 299,4 323,4 358,9 376,9 

Mitigasi Sosial             

Lingkungan Kondusif 113,6 138,6 160,8 170,4 182,3 191,5 

Jumlah 629,8 719,5 803,4 819,9 873,8 904,3 

 

 

Berdasaskan hasil perhitungan biaya di atas, selama tahun 2013-2017 diperlukan dana 

sebesar yang terus meningkat dari sekitar Rp 629,8 milyar pada tahun 2013 hingga sebesar 

Rp 904,3 milyar pada tahun 2017. Agar sumber daya  untuk mendukung program 

penanggulangan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan itu dapat 

disediakan, maka perlu diperlukan perencanaan yang optimal yang melibatkan seluruh 
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pihak berkepentingan dan melibat seluruh pendukung dan donor pendanaan yang 

potensial.  

Untuk mendukung pendanaan, maka dalam jangka jangka pendek sesuai rencana aksi yang 

telah disusun adalah perlunya memperbaiki sistem informasi menyeluruh untuk mendukung 

perencanaan dan manajemen program intervensi. Upaya ini perlu didukung dengan 

mengoptimalkan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBN, serta 

memanfaatkan dukungan yang lebih strategis dan efekti dari donor asisng seprti dari 

GFATM, AUSAID, USAID dan lain-lain.  
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LAMPIRAN 1:  
 

RENCANA MONITORING DAN EVALUASI SRAP PENANGGULANGAN HIV AIDS         

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013-2017 

Bagian ini menguraikan target tahunan cakupan program pencegahan yang menjadi fokus 

yang akan dipantau secara intensif untuk melihat perkembangan pelaksanaan SRAP tahun 

2013-2017. Kemudian disampaikan suatu kerangka kerja dan indikator kinerja untuk dapat 

menilai kinerja program secara komprehensif, mulai dari tahap input sampai dengan 

dampak. Selanjutnya, disampaikan mengenai mekanisme dan pengembangan kapasitas 

yang diperlukan. 

 

Target Tahunan Cakupan Program 

Sebagaimana telah dinyatakan pada Bab 3 (Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS), 

mengenai arah kebijakan Provinsi DKI Jakarta, tujuan dan sasaran, diharapkan pada akhir 

tahun 2017 cakupan program sudah mencapai sesedikitnya 80% populasi kunci. Untuk 

mencapai sasaran universal access pada tahun 2017 tersebut, maka sasaran-sasaran 

tahunan ditetapkan agar populasi kunci dan orang yang terinfeksi HIV dapat mengakses 

layanan-layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan yang diperlukan. 

 

 

Bagi WBP dan Penasun sasaran universal access diharapkan dapat dicapai pada tahun 2013, 

bagi WPS pada 2014, bagi LSL dan Pelanggan pada tahun 2015. Dengan demikian, 

diharapkan pada tahun 2017 perilaku aman sudah dijalankan oleh sesedikitnya 60% 

populasi kunci, dan perilaku tersebut tetap dipertahankan seterusnya. Perilaku aman 

populasi kunci, baik mengenai perilaku pencegahan maupun pengobatan, merupakan satu 

wujud penting efektifitas program. Diharapkan pada akhir tahun 2017, sesedikitnya 60% 

populasi kunci yang berperilaku seksual berisiko sudah menggunakan kondom secara 

konsisten, 60% Penasun sudah tidak bertukar alat suntik secara konsisten, 60% ODHA yang 

membutuhkan sudah menggunakan ARV secara berkesinambungan. Diharapkan pada akhir 

tahun 2017, kebutuhan pendanaan program HIV dan AIDS sudah terpenuhi dan 70% 
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bersumber dari dalam negeri. Ketersediaan dana program merupakan salah satu indikator 

yang penting untuk menunjukkan adanya keberlangsungan program. 

 

Target tahunan untuk cakupan program pencegahan pada populasi kunci dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1: Target Tahunan Cakupan Program SRAP 2013-2017 

Populasi Baseline Tahun 2012, Target 2013 s.d. Target 2017 

Populasi Baseline 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015 Target 2016 Target 2017 

Penasun       

WPS       

Waria       

LSL       

Pelanggan       

WBP       

Pasangan Seksual 

(Intimate Partner) 

dari populasi kunci 

      

 

 

Target tahunan di atas merupakan target untuk program pencegahan dari masing-masing 

populasi kunci, yang pencapaiannya akan dipantau secara rutin melalui mekanisme 

pemantauan intensif (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). 

 

Kerangka Kerja dan Indikator Kinerja 

Monitoring dan evaluasi dijalankan mengikuti suatu kerangka kerja sistem yang dapat 

menilai setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari tahap input, proses kegiatan, output, 

hasil sampai dengan dampak program, sebagaimana tergambar pada diagram berikut: 

53 
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Gambar:  Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diadopsi dari ‘Rugg et al (2004). Global advances in HIV DAN AIDS monitoring and evaluation. New Direction 

for Evaluation. Hoboken, NJ Wiley Periodicals. Inc.’ dalam ‘UNAIDS working document (2006). M&E of HIV 

Prevention Programmes for Most-At-Risk Populations’. 

 

KPA Provinsi DKI Jakarta berperan menghimpun laporan dari setiap sektor mengenai semua 

indikator kinerja program yang utama, untuk menilai perkembangan penanggulangan HIV 

dan AID S. Berdasarkan kerangka kerja monitoring dan evaluasi, secara lebih rinci indikator 

kinerja untuk setiap tahapan program adalah sebagai berikut. 

 

Indikator Input 

Indikator input meliputi pengeluaran dana baik oleh mitra nasional maupun mitra 

internasional, pengembangan kebijakan HIV dan AIDS serta status implementasi kebijakan 

tersebut, dan penguatan kelembagaan yang mencakup kelembagaan KPA (berikut seluruh 

sektor yang menjadi anggota) baik di tingkat provinsi maupun kotamadya. Indikator ini 

penting untuk menilai perkembangan keberlangsungan program (sustainability). 

 

Indikator Process 

Indikator proses mencakup pelaksanaan program provinsi DKI Jakarta, yaitu: 

a. Program Pencegahan  

Assesment dan 
Perencanaan 

 

Analisa situasi 
epid 
Analisa respon 

Input  
(Sumber Daya) 

 

Analisa situasi 
epid 
Analisa respon 

Kegiatan  
(Pelayanan) 

 

Pertemuan 
Manajemen 
Pelatihan 
Kom. Perub. 
Perilaku 
Keg. Lapangan 
Pencegahan 
Pengobatan 

Output  
(Hasil langsung) 
 

Tenaga terlatih 
Populasi 
terjangkau 
kondom 
terdistribusi 
Test kits 
terdistribusi 
Tes terlaksana 
Klien terlayani 
 

Hasil  
(Hasil antara) 

 

Perilaku 
provider 
Perilaku risiko 
Perilaku 
pengguna 
layanan. 
Hasil klinis 
Kualitas hidup 

Dampak  
(Hasil Jangka 

Panjang) 
 
Prevalensi IMS 
Prevalensi HIV 
Morbiditas/Mor
talitas AIDS 
Norma Sosial 
Dampak 
ekonomi 

Data 
Pengembangan 

Program 
 

 
Data Pengembangan Program 

 

Data biologis, perilaku dan sosial 
berbasis populasi 
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Program KPAP, KPAK dan Pokja Populasi Kunci meliputi Pembinaan Teknis Layanan 

Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS), Program pemulihan Adiksi 

Berbasis Masyarakat (PABM) terpadu, Penyelenggaraan sero survey HIV, Kajian Terkait 

Program GWL, Dukungan Kepada Pokja Harm Reduction (Dinkes), Dukungan Kepada 

Pokja Transmisi Seksual (Dinsos), Dukungan Kepada Pokja Lapas, Dukungan Kepada 

Pokja Tempat Kerja (Disnaker). 

Program KPAP, KPAK dan Pokja Populasi Umum meliputi Roadshow HIV dan AIDS pada 

SKPD tingkat Provinsi dan Kotamadya, Pelatihan PE komunitas (Islam, Katolik,  

memberikan AIDS melalui Institusi, Action Research Pemahaman HIV DAN AIDS bagi 

remaja usia 15-18 tahun dalam rangka MDGs. 

b. Program Perawatan, Dukungan dan Pengobatan, 

Dukungan pelatihan SDM bagi layanan kesehatan meliputi Pelatihan Petugas Layanan 

IMS, Pelatihan Petugas VCT, Pelatihan Petugas IMAI, Pelatihan Petugas PITC, Pelatihan 

Petugas Pengendalian Infeksi TB-HIV, Pelatihan Petugas Analisis Laboratorium, 

Pelatihan Petugas Perencana Pertolongan Persalinan Pada Perempuan HIV+(PMTCT), 

dan pelatihan positive prevention. 

Dukungan obat-obatan dan Alkes bagi layanan kesehatan, meliputi Reagen CD4 

dilengkapi dengan alat periksa CD4, Reagent Rapid Test HIV, reagent IMS, Obat-obatan 

IMS dan IO. 

c. Mitigasi Dampak   

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan dukungan berupa 

pemberian Secsio Caseria, susu formula untuk bayi, pemeriksaan Viral Load bagi Ibu 

Hamil dan Bayi, terlaksananya program pemberdayaan bagi ODHA dan OHIDA. 

d. Pengembangan Kebijakan, Advokasi, Admiistrasi dan Riset. dibuatnya kebijakan dan 

kajian/riset untuk program-program dg memperhatikan “kekinian” 

 

Indikator Output 

Indikator output adalah cakupan program (coverage) khususnya terhadap populasi kunci 

dan populasi umum. Cakupan program Provinsi DKI Jakarta diukur terhadap seluruh 

populasi kunci yang dijangkau oleh program komunikasi perubahan perilaku, diantaranya 

program edukasi, komunikasi pendidikan sebaya, penilaian risiko individu/kelompok, dan 
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akses terhadap kondom dan alat suntik, program VCT, IMS serta perawatan, dukungan dan 

pengobatan. Target tahunan indikator cakupan program disajikan lebih rinci pada lampiran. 

Indikator ini penting untuk dinilai secara berkala untuk melihat adanya perkembangan 

program di lapangan. Salah satu indikator perubahan perilaku pada level masyarakat adalah 

terbentuknya Warga Peduli HIV dan AIDS (WPA) serta Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat 

(PABM). 

 

Indikator Outcome 

Indikator outcome untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan program telah dapat 

merubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman dari kelompok kunci maupun populasi 

umum, baik perilaku pencegahan maupun perilaku pengobatan. Indikator ini penting untuk 

menilai perkembangan efektifitas program (effectiveness). Termasuk dalam kategori 

Outcome adalah menurunnya Stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV dan AIDS. 

 

Indikator Impact 

Indikator impact digunakan untuk melihat dampak epidemi dan program HIV dan AIDS, yang 

diukur dengan prevalensi HIV dan IM S pada populasi kunci, dan populasi umum untuk 

nasional. 

Uraian lebih rinci mengenai indikator kinerja program penanggulangan AIDS, yang meliputi 

nama indikator, frekuensi pengumpulan data, metode pengukuran dan institusi penanggung 

jawab untuk setiap indikator, dapat dilihat pada lampiran . 

 

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi  

Metode Pengumpulan Data 

KPA Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan KPAN, Kemenkes dan seluruh sektor 

pemerintah serta organisasi-organisasi masyarakat sipil dan mitra kerja internasional, 

melakukan monitoring dan evaluasi secara nasional untuk menghasilkan indikator kinerja 

serta informasi yang bersifat strategik. Dengan menggunakan informasi tersebut, KPA 

Provinsi DKI Jakarta dapat menilai apakah upaya penanggulangan sudah berjalan sesuai 
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rencana atau memerlukan berbagai perbaikan dan perubahan. Setidaknya metode 

pengumpulan data yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Surveilans 

Surveilans HIV, AID S dan IM S merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. 

Berbagai bentuk kegiatan surveilans yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut: 

• Surveilans HIV 

Kementerian Kesehatan menetapkan surveilans HIV dilakukan sekali setahun. Saat ini 

surveilans HIV dilakukan terhadap WPS. Surveilans tidak hanya dilakukan utk WPS saja, tapi 

sudah dengan populasi kunci lain. Surveilans HIV perlu diperluas ke semua populasi kunci. 

Surveilans pada ibu hamil perlu dilakukan pada area geografis tertentu sesuai dengan 

tingkat epidemi. 

• Survei Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) 

STBP perlu dilakukan secara konsisten setiap tahun di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan 

salah satu propinsi prioritas dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. 

• Survei IMS 

Kegiatan ini dapat diintegrasikan ke dalam STBP. 

• Survei resistensi ARV,  

Estimasi jumlah ODHA dan Estimasi jumlah Populasi Kunci yang dilakukan bersama oleh 

KPAN dan melakukan anaslisis tersendiri untuk Propinsi DKI Jakarta.  

55 

b. Pengumpulan data lainnya: 

• Monitoring penguatan kelembagaan (KPA) 

• Monitoring pengeluaran dana (KPA) 

• Pemetaan lokasi ‘hotspot’ populasi kunci, layanan dan LSM 

• Monitoring perkembangan layanan pencegahan (KPA) 

• Monitoring perkembangan perubahan perilaku (KPA) 

• Monitoring perkembangan layanan pengobatan (Kemkes) 

• Monitoring perkembangan layanan mitigasi dampak (Kemsos) 

• Monitoring cakupan program (KPA) 

• Riset operasional (KPA) 
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Terdapat sejumlah jenis penelitian di bidang HIV dan AIDS. Namun yang sangat relevan 

dalam lima tahun ke depan adalah penelitian operasional untuk dapat meningkatkan 

efektifitas program, baik yang menyangkut intervensi struktural pencegahan, pengobatan 

maupun mitigasi dampak. 

 

Monitoring dan Pelaporan 

Satu pemantauan yang perlu dilakukan secara intensif dan teratur dari waktu ke waktu 

adalah mengenai perkembangan cakupan program di lapangan yaitu di lingkup kotamadya 

Provinsi DKI Jakarta. 

Hubungan kerja antar KPA secara vertikal mulai dari kecamatan, kotamadya, sampai dengan 

provinsi, antara lain dilakukan melalui mekanisme pelaporan rutin. Mekanisme ini harus 

berjalan baik agar dapat memantau perkembangan cakupan program. Secara sederhana 

proses pelaporan tersebut digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar:  Alur Pelaporan 

 

6 

Mekanisme pelaporan penanggulangan AIDS diatur dalam Pasal 13 Perpres 75/2006 dan 

Pasal 12 Permendagri 20/2007. Pelaksana program di lapangan melaporkan kegiatannya ke 

sektor terkait di masing-masing kabupaten/kota. Selanjutnya data dari seluruh sektor 

terhimpun di KPA kabupaten/kota, untuk segera digunakan untuk pengendalian lapangan. 

Laporan kemudian disampaikan setiap bulan ke KPA Provinsi. 

Pada akhirnya laporan dari KPA Provinsi DKI Jakarta ditujukan ke KPA N dan terakhir kepada 

Presiden. Mekanisme pelaporan ini juga digunakan untuk memenuhi komitmen global, 

misalnya pelaporan UNGA SS, Universal Access, dan MDGs. 

Untuk melihat perkembangan pelaksanaan SRA Provinsi DKI Jakarta  tahun 2012-2017, maka 

KPA Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan laporan setiap tahun mengenai perkembangan 

cakupan program. 

 

Evaluasi Program 

Evaluasi program dilakukan melalui mekanisme ‘kajian kinerja berkala bersama’ (joint 

periodic performance review), yang perlu dilakukan di setiap tingkat KPA. Evaluasi juga perlu 

dilakukan di masing-masing sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Frekuensi 

evaluasi perlu dilakukan dalam bentuk kajian setiap 6 bulan, kajian setiap tahun, kajian 
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paruh waktu rencana aksi (Mid Term Review) dan kajian akhir periode rencana aksi 

(FinalReview). Indikator utama kinerja program penanggulangan AIDS terdiri dari coverage, 

effectiveness dan sustainability. 

Dalam ‘kajian paruh waktu’ dan ‘kajian akhir’, evaluasi dilakukan secara lengkap terhadap 

perkembangan epidemi dan seluruh bentuk respons yang telah dilakukan. Evaluasi respons 

yang lengkap dapat meliputi keterlibatan politis, lingkungan kebijakan, tata kelola 

kepemerintahan, kapasitas penyediaan informasi strategik, kapasitas penyusunan rencana 

strategik, situasi sumber daya, perkembangan implementasi program (meliputi cakupan dan 

efektifitas program) mengenai pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak, serta 

mengenai keterlibatan masyarakat termasuk masyarakat sipil. 

 

Pemanfaatan Informasi 

Data yang dihasilkan bukan menjadi bahan laporan semata, tetapi justru harus digunakan 

untuk perbaikan program di lapangan. Pemanfaatan data perlu dilakukan dalam suatu 

pertemuan koordinasi di setiap tingkat. 

Hubungan kerja secara horizontal di masing-masing tingkat KPAK sangat penting untuk 

secara bersama menggunakan data yang diperoleh dari sektor-sektor relevan, untuk 

pengambilan keputusan. Data cakupan yang dianalisis setiap bulan di kabupaten/kota dapat 

dijadikan dasar untuk perbaikan program lapangan dengan segera. Selanjutnya, pertemuan 

monitoring di provinsi perlu dilakukan paling sedikit setiap 3 bulan. Data yang lebih 

komprehensif yang bersifat evaluatif perlu dibahas setiap 6 bulan atau setiap tahun. 

57 
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LAMPIRAN 2:  

KERANGKA PROGRAM SRAP PENANGGULANGAN HIV AIDS                                                     

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013 – 2017 

 

A. Pencegahan 

Kegiatan Pokok Penanggung 
Jawab Utama 

Target Kegiatan 

Pencegahan 
penularan HIV 
melalui transmisi 
seksual 

KPAP, Dinkes, 
Dinsos, BPMKB, 
Diskominfo, 
Kanwilag, 
Disdiknas, Forum 
LSM, Disnaker, 
Dishub,Dispar,Kan
wil kumham, 
Satpol PP, Kantor 
pelabuhan, 
Jaringan 
Komunitas. 

80% Populasi 
Kunci 
terjangkau 
dengan 
program yang 
efektif 

 

60% populasi 
kunci 
berperilaku 
hidup sehat 
dan 
menggunakan 
kondom setiap 
hubungan seks 
berisiko 

 

 Penjangkauan yang terus-menerussehingga 
terjadi perubahan perilaku, meliputi peningkatan 
pengetahuan dan pemahaman, kemampuan 
menilai risiko dan kemampuan mengakses 
layanan.Catatan: program penjangkauan 
dilakukan sesuai dengan standar dalam program 
dan kebutuhan sasaran. Berbagai pengalaman 
menunjukkan  penjangkauan yang efektif 
dilakukan minimal 8 kali sehingga memberikan 
perubahan perilaku. 

 Promosi, pemasaran serta menjamin ketersediaan 
kondom dan lubrikan, yang didukung dengan 
pengembangan kebijakan lokal tentang 
penggunaankondom (termasuk kondom laki-laki 
dan kondom perempuan) 

 Manajemen IMS meliputi penapisan, diagnostik 
dan terapi dengan memperhatikan pemberian 
layanan yang bersahabat dan tanpa diskriminasi 

 Layanan periodic presumtive treatment (PPT) 
sesuai dengan perkembangan pengobatan terkini. 

 Diagnostik HIV baik melalui program VCT, inisiatif 
petugas kesehatan, maupun cara lainnya dengan 
memegang prinsip 3 C 
(counseling,consent,confidential). 

 Intervensi struktural dengan meningkatkan 
keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku 
kepentingan (KPA, sektor kesehatan, pemimpin 
informal dan sebagainya) dalam bentuk advokasi 
sektor terkait untuk pengembangan jejaring, 
peningkatan kapasitas dan pengembangan 
kebijakan lokal yang mendukung dengan 
memperhatikan kesetaraan gender. 

 Integrasi layanan reproduksi esensial yang 
meliputi KIA,KB, infeksi saluran reproduksi dan 
KRR dengan program HIV  

  

Pencegahan 
penularan 
melalui alat 
suntik 

KPAP, Dinkes,  
Diskominfo, 
Kanwilhukham, 
BNNP, Kodam 
Jaya, Polda, 

100% 
pengguna 
jarum suntik   
terjangkau 
dengan 

 Penjangkauan yang terus menerus sehingga 
terjadi perubahan perilaku meliputi peningkatan 
pengetahuan dan pemahaman, kemampuan 
menilai risiko dan kemampuan mengakses 
layanan seperti alat suntik steril (LJASS) di sarana 
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Kegiatan Pokok Penanggung 
Jawab Utama 

Target Kegiatan 

Disdik, Forum 
LSM, Jaringan 
Komunitas, Satpol 
PP. 

 

program yang 
efektif 

 60% penasun 
menerapkan 
perilaku sehat 
dan tidak 
berbagi alat 
suntik  

kesehatan, terapi substitusi, pendidikan 
pencegahan HIV kepada penasun dan 
pasangannya, termasuk penyediaan kondom 

 Dari hasil kegiatan penjangkauan dan layanan 
pencegahan,  penasun akan menerima dukungan 
termasukkonseling dan dukungan psikologis  dan 
masalah adiksi   

 Penyediaan layanan alat suntik steril  

 Penyediaan layanan PTRM   

 Pendidikan dan pelatihan kapasitas diri termasuk 
pendidikan keterampilan sesuai kemampuan, 
ataupun pemberian beasiswa pendidikan   

 Intervensi struktural, dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, 
sektor kesehatan, pemimpin informal dan 
sebagainya) dalam bentuk advokasi sektor terkait 
untuk pemulihan, pengembangan jejaring, 
peningkatan kapasitas dan pengembangan 
kebijakan lokal yang mendukung dengan 
memperhatikan kesetaraan gender. 

Pencegahan 
penularan HIV di 
Lembaga 
Pemasyarakatan 
dan Rumah 
Tahanan 

KPAP, Dinkes, 
Kanwilkumham, 
Diskominfo,  
Kodam Jaya, 
Polda, Kanwil 
agama, Forum 
LSM. 

80% WBP yang 
terdapat di 
lembaga 
pemasyarakat
an dan rumah 
tahanan 
mendapatkan 
program 
efektif dan 
menerapkan 
program 
pengurangan 
dampak buruk 
napza   

 

80% WBP 
mengakses 
layanan 
pencegahan 
yang 
disediakan di 
lapas;  

 Penguatan kebijakan pengurangan dampak buruk 
napza di Lapas dan Rutan 

 Penyediaan/ layanan terapi substitusi 

 Pendidikan pencegahan HIV, termasuk 
penyediaan kondom dan lubrikan 

 Rujukan kelayanan kesehatan Diagnostik HIV baik 
melalui program VCT, inisiatif petugas kesehatan, 
maupun cara lainnya dengan memegang prinsip  
adanya konseling, adanya informed concent dan 
menjunjung 
kerahasiaan(counseling,concent,confidential), 
kesehatan dasar dan infeksi oportunistik,termasuk 
IMS, Hepatitis B, TB dan AIDSuntuk mereka yang 
memerlukan 

 Layanan paska tahanan (konseling, metadon, 
pengobatan, perawatan dan dukungan) 

 Intervensi struktural, dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, 
sektor kesehatan, sektor hukum dan HAM, 
kepolisian, pemimpin informal dan sebagainya) 
dalam bentuk advokasi sektor terkait untuk 
pemulihan, pengembangan jejaring, peningkatan 
kapasitas dan pengembangan kebijakan yang 
mendukung, termasuk kesetaraan gender. 

Pengembangan 
program yang 
komprehensif 
untuk populasi 
kunci LSL 
 

KPAP, Dinsos, 
Dinkes, Swasta, 
Forum LSM, 
Disparbud, Satpol 
PP, jaringan 
komunitas 

80% dari LSL 
mendapatkan 
penjangkauan 
program 
pencegahan 
yang efektif   
60% dari LSL 
berperilaku 
aman 

 Pengembangan tools untuk pemetaan dan analisis 
program yang diimplementasikan 

 Pengembangan rencana dan strategi komunikasi 
untuk intervensi struktural, komunitas, dan 
intervensi individu berdasarkan karakteristik 
populasi  

 Penyediaan dan promosi kondom mengenai 
penggunaan kondom dan pelicinnya untuk setiap 
perilaku seksual berisiko  
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Kegiatan Pokok Penanggung 
Jawab Utama 

Target Kegiatan 

 
 
 

 Pengembangan dan penggunaan komponen multi 
media  

 Pengembangan website yang berkolaborasi 
dengan website umum yang sering digunakan 
populasi LSL, dengan memasukan issue kesehatan 
termasuk kesehatan seksualitas.     

 Pengembangan model layanan kesehatan 
termasuk konseling kesehatan seksual, diagnosis 
dan pengobatan IMS, konseling dan test HIV, 
dukungan, perawatan dan pengobatan terkait HIV 
dengan melibatkan layanan pemerintah maupun 
swasta. Sedapat mungkin layanan kesehatan 
tersebut bersifat layanan satu atap (one stop 
service) 

 Peningkatan pemahaman mengenai issue 
seksualitas melalui website umum yang sering 
digunakan oleh populasi kunci.   

 Peningkatan pemahaman dan pengenalan 
mengenai isu kesehatan seksualitas, orientasi 
seksual, termasuk masalah IMS dan HIV & AIDS 
melalui layanan kesehatan, guru-guru sekolah, 
lembaga pemasyarakatan dan tempat kerja.     

 Intervensi struktural dalam bentuk:  
Advokasi untuk pengembangan kebijakan yang 

lebih mendukung; penguatan jejaring komunitas 

GWL baik di tingkat nasional maupun daerah, dan 

pengembangan lingkungan yang lebih kondusif 

untuk implementasi program yang lebih 

bersahabat untuk LSL, dengan menghormati hak-

hak asasi manusia.  

Pencegahan 
Penularan HIV 
dari Ibu ke Bayi 

 

VCT = KTS 

PICT = KTIP 

PMTCT = PPIA 

 

 

KPAP, Dinkes, 
Forum LSM, 
BPMPKB, Jaringan 
Komunitas, PKK, 
Organisasi Profesi 

 

100% ibu 
hamil positif 
HIV yang 
ditemukan 
mendapatkan 
pencegahan 
prophylaxis  

 
 
 

 Pendidikan dan pelatihan tentang 
penyelenggaraan PPIA bagi petugas kesehatan 
dan tenaga masyarakat, sehingga mampu 
memberikan pelayanan PPIA di fasilitas kes (dasar 
& rujukan) 

 Pelatihan bagi petugas kesehatan untuk 
meningkatkan sikap positif dalam memberikan 
layanan yang bersahabat terhadap perempuan 
dengan HIV & bayinya, meningkatkan 
kewaspadaan mengenai HIV- PPIA dan eliminasi 
stigma terhadap HIV 

 Pendidikan dan pelatihan kesehatan reproduksi 
dan informasi dasar PPIA bagi remaja, serta lelaki 
dan perempuan usia reproduksi 

 Konseling kehamilan yang direncanakan bagi 
perempuan dengan HIV dan pasangan seksualnya, 
termasuk pemberian kondom  

 Konseling dan pemberian ARV profilaksis bagi ibu 
hamil dengan HIV selama kehamilan, dan bayi 
yang dilahirkan 

 Konseling dan pertolongan persalinan yang tepat 
dan aman, sesuai kondisi ibu hamil dengan HIV 
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Kegiatan Pokok Penanggung 
Jawab Utama 

Target Kegiatan 

 Konseling dan dukungan pemberian makanan bayi 
yang aman, sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, 
yaitu ASI eksklusif selama 6 bulan atau susu 
formula dengan syarat AFASS. 

 Dukungan psikologis dan sosial bagi ibu dan bayi 
pasca kelahiran, termasuk bantuan layanan 
kesehatan seperti tes PCR bagi bayi bila 
memungkinkan    

 Intervensi struktural, dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, 
sektor kesehatan pemerintah dan swasta, 
pemimpin informal dan sebagainya) dalam bentuk 
advokasi sektor terkait untuk peningkatan 
kapasitas dan pengembangan kebijakan yang 
mendukung serta mempertimbangkan kesetaraan 
gender. 

 Pelibatan peran aktif organisasi profesi dalam 
perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan 
pemantauan program PMTCT 

Pencegahan 
penularan HIV di 
kalangan 
pelanggan 
pekerja seks 
melalui  Tempat 
Kerja   

(Asumsi jumlah 
pelanggan di 
tempat kerja 
sekitar 30% dari 
total pelanggan) 

 

KPAP, 
Disnakertrans, 
BP2NTKI, Dinkes,   
Disdik, Sektor 
swasta, Forum 
LSM, Disparbud, 
Dishub, Dinsos, 
Penyelenggara 
Pelabuhan dan 
Bandara  
 

80% dari 
pelanggan 
mendapatkan 
penjangkauan 
program 
pencegahan 
yang efektif   
 
 
60% dari 
pelanggan 
berperilaku 
hidup aman 
dan sehat 
 

 Pelatihan HIV dan AIDS bagi perusahaan dan 
tenaga kerja 

 Penyebaran informasi dan edukasi mengenai HIV 
dan AIDS, perilaku aman dan bertanggung jawab 
melalui tempat kerja 

 Penjangkauan yang terus menerus untuk perilaku 
sehat meliputi peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman dalam agama, kemampuan menilai 
risiko dan kemampuan mengakses layanan 
termasuk menggunakan kondom pada setiap 
hubungan seks berisiko sebagai pencegahan 

 Pengembangan mekanisme rujukan layanan 
konseling dan testing serta manajemen IMS 

 Pengembangan mekanisme rujukan ke layanan 
perawatan, dukungan dan pengobatan.  

 Pengembangan dan pelibatan perusahaan untuk 
media kampanye anti diskriminasi terhadap HIV di 
tempat kerja  

 Intervensi struktural, dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, 
sektor kesehatan, sektor tenaga kerja, sektor 
swasta, pemimpin informal dan sebagainya) dalam 
bentuk advokasi sektor terkait untuk peningkatan 
kapasitas dan pengembangan kebijakan yang 
mendukung, dengan memperhatikan kesetaraan 
gender 

Orang Muda 
Berisiko usia 15-
24 tahun  

KPAP, Dinkes,   
Disdik, Dispora, 
BPMPKB, 
Kanwilag, Forum 
LSM, Kwarda, 
Dinsos 

100% remaja 
di luar sekolah 
maupun di 
dalam sekolah  
mendapatkan 
sosialisasi 
program 
pencegahan 

 Pendidikan dan pelatihan bagi remaja untuk 
melindungi dirinya dari infeksi HIV 

 Pendidikan penyuluh sebaya tentang HIV dan AIDS 
bagi remaja  

 Pengembangan dan penyebaran materi cetak 
informasi tentang HIV dan AIDS, serta kesehatan 
reproduksi 

 Pendidikan keterampilan hidup (life skill 
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Kegiatan Pokok Penanggung 
Jawab Utama 

Target Kegiatan 

yang efektif   
 
 
 
 
 
 
75% dari 
remaja 
berperilaku 
hidup sehat 
 
 
 

education) sebagai upaya membentuk 
kemampuan remaja menghindari risiko tertular 
HIV 

 Intervensi struktural, dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, 
sektor kesehatan, sektor pendidikan, pemimpin 
informal dan sebagainya) dalam bentuk advokasi 
sektor terkait untuk peningkatan kapasitas dan 
pengembangan kebijakan yang mendukung, 
dengan memperhatikan kesetaraan gender. 

 

B. Perawatan, Dukungan  dan Pengobatan  
Kegiatan Pokok Penanggung 

Jawab Utama 
Target Kegiatan 

Penguatan dan 
Pengembangan 
Layanan 
Kesehatan serta 
Koordinasi antar 
Layanan 

 

KPAP, Dinkes, 
Dinsos, TNI, 
Polri, Sektor 
swasta, Forum 
LSM , Jaringan 
Komunitas 

Tersedianya  
layanan 
kesehatan yang 
berkualitas dan 
sesuai dengan 
kebutuhan 
masyarakat  

 Peningkatan jumlah dan mutu layanan kesehatan 
(VCT, PMTCT, CST) yang bersahabat, menjunjung 
tinggi HAM, dan sensitif gender 

 Peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan 
yang mampu memberikan pelayanan perawatan 
dan pengobatan melalui kurikulum pendidikan 
yang mereduksi stigma dan diskriminasi terhadap 
HIV AIDS 

 Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan yang 
ramah terhadap anak-anak terinfeksi HIV 

 Koordinasi antar layanan, baik rumah sakit rujukan, 
puskesmas dan laboratorium kesehatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat 

 Penguatan manajemen rantai pasokan obat 
(supply chain management) 

 Penyediaan tes diagnostik murah dan memadai 

 Jaminan mutu (quality assurance) untuk 
meningkatkan kinerja layanan sehingga memenuhi 
kebutuhan Odha 

Pencegahan dan 
Pengobatan 
Infeksi 
Oportunistik 

 

Dinkes, Dinsos 

TNI, Polri, KPAP, 

Sektor swasta, 

Forum LSM, 

Organisasi 

Profesi  

100% ODHA 
yang 
memerlukan 
pencegahan 
dan 
pengobatan IO 
dapat 
mengakses 
layanan 
kesehatan 
sesuai 
kebutuhan 

 Pemberdayaan fasilitas layanan pengobatan 
rujukan yang terintegrasi (TB, IMS, Hep C, Hep B 
dll), untuk melakukan VCT 

 Pendidikan dan pelatihan bagi pengawas minum 
obat TB agar mampu memberikan dukungan 
psikososial dan perawatan lanjutan AIDS 

 Pengadaan obat-obatan infeksi oportunistik 
termasuk obat-obatan pencegahan dan 
pengobatan secara menyeluruh dan terjangkau  

 Peningkatan akses dan kualitas layanan CST untuk 
pengobatan infeksi oportunistik  (TB, Hep C, Hep B, 
IMS) untuk semua ODHA yang mendapat OI dan Ko 
Infeksi dengan dukungan  konseling serta 
monitoring pengobatan.   
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Kegiatan Pokok Penanggung 
Jawab Utama 

Target Kegiatan 

Pengobatan 
Antiretroviral 
(ARV)  

Dinkes, Dinsos 
TNI, Polri, KPAP, 
Sektor swasta, 
Forum LSM, 
Jaringan 
Komunitas, 
Organisasi 
Profesi  

Memberikan 
pengobatan 
ARV kepada 
orang terinfeksi 
HIV yang 
membutuhkan 
sesuai dengan 
standar WHO 
untuk kualitas 
hidup yang 
lebih produktif 

 Pengadaan dan pendistribusian ARV secara 
berkesinambungan dan menyeluruh kepada Odha 
yang membutuhkan, termasuk WBP dan  anak 
terinfeksi HIV 

 Konseling mencakup informasi efek samping, 
resistensi serta manfaat pengobatan 

 Pemantauan kepatuhan minum obat yang 
terintegrasi pada kelompok dukungan sebaya, LSM 
dan layanan kesehatan. 

 Dukungan gizi untuk meningkatkan kesehatan fisik 
dan daya kerja obat   

 Penyempurnaan layanan pemeriksaan penunjang 
secara menyeluruh (hitung darah lengkap, CD4, 
viral load) dengan memperhitungkan efektivitas 
dan efisiensi. 

 Jaminan mutu (quality assurance) untuk 
meningkatkan kinerja layanan sehingga memenuhi 
kebutuhan Odha 

 Intervensi struktural, dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, 
sektor kesehatan, dan sebagainya) dalam bentuk 
advokasi sektor terkait untuk kemudahan akses 
ARV bagi Odha yang membutuhkan 

Dukungan 
Psikologis dan 
Sosial 

 

Dinkes, Dinsos 
TNI, Polri, KPAP, 
Sektor swasta, 
Forum  LSM, 
Jaringan 
Komunitas, 
Organisasi 
Profesi  

Pengembangan 
perawatan 
komunitas 
untuk   
memberikan 
dukungan 
psikologis dan 
sosial  

 Pemberdayaan kelompok dukungan sebaya  

 Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk 
menurunkan stigma dan diskriminasi 
terhadaporang terinfeksi HIV dan keluarganya 

 Pendidikan dan pelatihan bagi manajer kasus 
untuk mendukung dan memberdayakan orang 
terinfeksi HIV 

 Pelatihan dan penguatan komunitas (community-
based care) untuk memberikan perawatan dan 
dukungan psikologis dan sosial 

Pendidikan dan 
Pelatihan Odha 

 

KPAP, DIsdik, 
Diskop UKM, 
Disperindag, 
Disnakertrans, 
Dinkes, Dinsos 
TNI, Polri, Sektor 
swasta, Forum 
LSM, Jaringan 
Komunitas, 
Organisasi 
Profesi 

Meningkatkan 
kapasitas Odha  

 Pendidikan dan pelatihan tentang informasi akses 
kesehatan yang memadai 

 Pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan 
pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan 
untuk meningkatkan kapasitas Odha 

 Pelatihan positive prevention 

 Masukkan kegiatan terobosan 
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C. Mitigasi Dampak  
Kegiatan Pokok Penanggung 

Jawab Utama 
Target Kegiatan 

Mitigasi dampak Dinsos, Dinkes  
KPAP, Forum 
LSM, Jaringan 
Komunitas, 
Diskop UKM 
DIsnakertrans,  

100% ODHA 
dan orang-
orang yang 
terdampak 
mendapatkan 
akses ke 
dukungan sosial 
dan ekonomi 

 Peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan 
dan layanan nutrisi bagi anak terinfeksi dan 
terdampak HIV dari keluarga miskin, baik yang 
masih memiliki orang tua maupun yatim piatu. 

 Pelatihan dan penyediaan modal usaha bagi 
mereka yang terdampak dari HIV  termasuk ODHA 
miskin, agar mampu meningkatkan pendapatan 
ekonomi keluarga 

 Peningkatan akses ODHA yang membutuhkan 
untuk mendapatkan beasiswa pendidikan 

 Pengembangan kapasitas dan keterampilan untuk 
ODHA dan populasi kunci melalui program 
pendidikan keterampilan non formal, kursus jangka 
pendek  

 Dukungan sosial berbasis keluarga untuk 
meningkatkan semangat hidup orang yang 
terinfeksi HIV dan keluarganya 

 Intervensi struktural, dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, 
sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan 
sebagainya) dalam bentuk advokasi sektor terkait 
untuk akses mendapatkan pendidikan 

 

D. Lingkungan Kondusif 
Kegiatan Pokok Penanggung 

Jawab Utama 
Target Kegiatan 

Penguatan 

Kelembagaan 

dan Manajemen 

Biro Ortala, Biro 

Hukum, Biro 

Tapem, KPAP,  

Seluruh sektor 

terkait, baik  

pemerintah 

maupun 

masyarakat sipil, 

untuk  

mengimplemen-

tasikan program 

sesuai dengan 

peran dan 

fungsinya 

masing-masing   

 

 Penguatan infrastruktur kelembagaan Komisi 
Penanggulangan AIDS dan sekretariat baik di 
tingkat provinsi maupun kota / kabupaten 
adminstrasi 

 Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi 
untuk memantau tingkat kemajuan respons 

 Pengembangan kapasitas untuk menjamin 
diseminasi informasi yang bersifat rutin, terkait 
respon penanggulangan AIDS   

 Pengembangankebijakan yang diperlukan untuk 
menjamin kepastian keberlangsungan respon yang 
lebih baik 

 Peningkatan dan penguatan peran masyarakat sipil 
terutama orang terinfeksi HIV dalam setiap proses 
perencanaan, implementasi, pemantauan dan 
pengambilan keputusan 

 Peningkatan kapasitas pelaksana program dan 
populasi kunci terkait aspek hukum dan HAM 

Manajemen 
program 
meliputi 
kegiatan 
perencanaan, 

KPAP, KPAK dan 
seluruh sektor 
dan masyarakat 
sipil 

Tersedia dan 
teraplikasinya 
pedoman prinsip 
pengelolaan 
manajemen 

 Pengembangan perencanaan strategik, rencana 
aksi, dan rencana program yang partisipatif 

 PenyelenggaraanForum Perencanaan dan 
Penganggaran untuk menjamin keberlangsungan 
program, serta mengembangkan perencanaan 
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Kegiatan Pokok Penanggung 
Jawab Utama 

Target Kegiatan 

implementasi 
dan evaluasi 
program dengan 
memegang 
prinsip 
keterbukaan 
informasi, peran 
serta dan 
partisipasi. 

 

pada semua 
tingkatan  

program yang sinergis dan harmonis 

 Peningkatan kapasitas pelaksana program untuk 
menjamin efektifitas dan efisiensi 

 Peningkatan dan penguatan kapasitas orang 
terinfeksi HIV dan jaringan populasi kunci untuk 
meningkatkan peran bermakna dalam pencapaian 
target dan program 

 Diseminasi informasi yang bersifat rutin, terkait 
respon penanggulangan AIDS beserta pembiayaan 
di tingkat nasional dan daerah dengan prinsip 
transparansi 

 Mengimplementasikan program monev secara 
komprehensif dan pengembangan laporan 
perkembangan seluruh target yang telah 
ditetapkan dalam SRAP.  

Sinkronisasi 
kebijakan 

 

KPAP, Pemda, 
KPAK dan 
seluruh sektor 

Adanya review   
untuk menilai 
terjadinya 
sinkronisasi 
kebijakan 

 Review kebijakan nasional dan daerah secara 
berkala dengan melibatkan populasi kunci sebagai 
penerima manfaat layanan untuk melihat 
kesesuaian kebijakan dengan kondisi aktual 

 Pertemuan koordinasi antar sektor secara berkala 
terkait kebijakan untuk menghindarkan terjadinya 
kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain 
(conflicting policy) 

 Pertemuan masyarakat sipil dan sektor untuk 
mengurangi dampak dari kebijakan yang saling 
bertentangan satu sama lain(conflicting policy) 

Pengembangan 

Kebijakan Baru 

KPAP, Pemprov, 

KPAK dan 

seluruh sector 

Tersedianya 

berbagai 

kebijakan yang 

diperlukan untuk 

mendukung 

upaya 

penanggulangan 

HIV dan AIDS 

 Bekerjasama dengan sektor pendidikan, organisasi 
keagamaan, dan media dalam upaya menurunkan 
stigma dan diskriminasi pada ODHA dan populasi 
kunci. Selain itu perlu dikembangkan mekanisme 
pemantauan dari kejadian setiap diskriminasi dan 
memberikan dukungan teknis untuk daerah yang 
memerlukan. 

 Pengembangan kebijakan untuk mendukung 
beberapa intervensi pokok penanggulangan AIDS, 
seperti kebijakan pemakaian kondom pada setiap 
hubungan seks berisiko, kebijakan penanganan 
penasun dan kebijakan perawatan, dukungan dan 
pengobatan 

 Pengembangan peraturan dan kebijakan daerah 
untuk penanggulangan AIDS demi menjamin 
keberlangsungan program dan mengurangi stigma 
dan diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV dan 
populasi kunci 

 Pembuatan petunjuk operasional dan panduan 
teknis kegiatan intervensi pada populasi kunci 

Litigasi kebijakan  KPAP, Biro 

Hukum, 

Dinkes, Biro 

Tapem, KPAK 

dan Forum 

LSM 

  Forum ahli 
hukum peduli 
AIDS (LBH-AIDS) 

 Dilakukannya 
advokasi 
melalui hukum 

 Penyediaan ruang konsultasi hukum yang 
diperlukan bagi populasi kunci 

 Pemberian bantuan hukum dan mendorong 
penegakan hukum untuk mengurangi tingkat 
stigma dan diskriminasi terhadap orang terinfeksi 
HIV 

 Pemberian upaya advokasi yang dilakukan oleh 



Draft #6:   September 2013  

74 

 

Kegiatan Pokok Penanggung 
Jawab Utama 

Target Kegiatan 

 populasi kunci dengan bantuan ahli hukum peduli 
AIDS 

Riset 
Operasional 

   Afirmasi pencegahan  
 (korelasi dg program diatas) 
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LAMPIRAN 3: 

KONSEP PROGRAM TEROBOSAN 
PENANGGULANGAN HIV AIDS SRAP 2013-2017 

 
 

I. PROGRAM AFIRMASI LELAKI BERISIKO TINGGI (LBT) 
A. TERINTEGRASI DENGAN MANAGEMENT IMS 

1. Setiap pasien yang positif IMS, dikonseling dan ditanyakan tentang pasangan 

seksnya (tetap dan tidak tetap) 

2. Dilakukan penatalaksanaan mitra seksual, baik pasangan tetap maupun tidak 

tetap (kriteria tetap dan tidak tetap sesuai pedoman yang berlaku dalam 

manajemen IMS) 

3. Prosedur yang dilakukan 

- Pencatatan identitas pasien wajib memberikan nomer telepon pasangan 

seksnya 

- Petugas medis/konselor akan menghubungi pasangan seks pasien dengan 

sepengetahuan pasien, untuk datang ke layanan IMS/puskesmas tanpa 

menyebutkan diagnosa penyakit pastinya 

- Pasien diberikan  pemahaman perlunya untuk bekerja sama dengan 

pasangan seksnya 

- Pemanggilan pasangan seks harus tetap mempertimbangkan keutuhan 

perkawinan 

- Pasangan pasien baik bersamaan atau sendiri dirujuk dengan konselor 

agama sesuai masing-masing agama   

- Pasien dirujuk ke LSM untuk pendampingan 

- Rujukan ke pendampingan atau ke rohaniawan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan yang lebih mendesak 

- Kontrol atau screening tetap dianjurkan sesuai ketentuan 

- Konseling diperkuat dengan pemberian informasi untuk alat kontrasepsi 

dan kesehatan reproduksi 

4. Stake holder yang terkait : 

- Layanan IMS (dokter,paramedic,konselor,administrasi,laboran) 

- LSM (konselor, petugas lapangan/penjangkau) 

- Kanwil agama (KUA, penyuluh agama yang telah dilatih HIV AIDS,pokja 

agama) 

- Organisasi profesi (psikolog) 

- Kader kesehatan 
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B. SANKSI BAGI LBT YANG TIDAK MENGGUNAKAN KONDOM 

Program ini dilakikan di kawasan hotspot/lokasi terjadinya risiko tinggi: 

- Melakukan kajian untuk menentukan mekanisme dan bentuk sanksi yang 

akan diterapkan (termasuk revisi Perda No. 5/2008 tentang 

Penanggulangan HIV AIDS) 

- Kajian operasional dengan melibatkan LBT sebagai responden utama 

- Melibatkan akademisi dan  lembaga penelitian yang profesional 

- Penguatan Pokja Lokasi untuk mencapai “no condom no sex!” 

 

 

II. PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN IMS  

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi IMS yang dilakukan dengan 

pemberian Kartu Monitoring Program: 

- Kartu dikelola oleh puskesmas setempat dan pokja PMTS 

- Setiap PS termasuk waria harus mempunyai kartu ini  

- PS diwajibkan 1 bulan sekali untuk periksa 

- Dilakukan pendampingan bila diperlukan oleh petugas pendampingan/LSM yang 

sesuai dengan area dan wilayah kerjanya 

- PS yang perlu didampingi adalah PS yang belum berubah prilaku beresikonya 

dan pasien tidak sembuh2 IMS nya 

- PS dengan HIV +, diwajibkan untuk untuk mengikuti program mitigasi dan 

dibantu program alih profesi 

- Kartu monitoring dievaluasi setiap 6 bulan sekali oleh tim PMTS 

- Pasangan seks PS juga diberikan program edukasi tentang HIV AIDS melalui LSM 

atau petugas kesehatan lainnya 

- Pembinaan management dan tehnis untuk tenaga kesehatan termasuk untuk 

tenaga kesehatan diluar puskesmas yang berada disekitar lokasi 

- Memberikan sanksi kepada pengelola atau penanggung jawab tempat hiburan 

bila tidak mampu menunjukan 100 % PS yang menjadi tanggung jawabnya tidak 

memiliki kartu monitoring 

- Sanksi yang diberikan sesuai dengan PERDA No. 5/2008 tentang Penanggulangan 

HIV AIDS 

- Penerapan sanksi dilakukan dengankoordinasi tim PMTS termasuk stake holder 

terkait (Satpol PP, Disparbud, dan Dinsos) 

- Penguatan tim kendali PMTS baik provinsi maupun kota administrative 
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III. WARGA PEDULI HIV DAN AIDS (WPA) 

 
Warga Peduli HIV dan AIDS atau WPA merupakan upaya untuk menumbuhkan 

kesadaran, kemampuan dan kemauan waraga masyarakat untuk dapat mengenali 

dan melakukan penanggulangan HIV AIDS sesai dengan potensi dan sumber daya 

yang mereka miliki sendiri.  

Untuk membangun WPA, diperlukan proses fasilitasi oleh petugas. Petugas yang 

berperan untuk membangun WPA bisa disebut Community Organizer (CO), Petugas 

Lapangan, Kader Kesehatan. Seorang CO adalah orang yang mampu dan terlatih 

untuk menjalankan fungsi sebagai penggerak dan penggagas, pengelola. Masyarakat 

dan atau komunitas beserta potensinya untuk peningkatan pemberdayaan dalam 

upaya penganggulangan HIV & AIDS bersama toga, toma dan pemangku kepentingan 

serupa.  

Orang yang mampu, maksudnya: 

1. Mempunyai kemauan 

2. Mempunyai kemampuan (baik waktu dan tenaga) 

3. Dipercaya/diakui keberadaannya 

Orang yang terlatih, maksudnya: telah dilatih dan mempunyai bukti/sertifikasi 

pelatihan: 

1. C.O. 

2. Petugas lapangan, koordinator program 

3. Manajer kasus 

4. Manajer program 

5. Pekerja sosial 

 

Fungsi penggagas: 

Mampu  mempunyai ide yang kreatif dan inovatif untuk mengebangkan potensi 

setempat untuk upaya-upaya penanggulangan HIV & AIDS dengan kemandirian yang 

berkesinambungan. 

 

Fungsi penggerak: 

Mampu menggerakan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya 

penganggulangan HIV & AIDS. 
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Fungsi pengelola: 

 Bersama masyarakat mengelola bersama upaya penanggulangan HIV & AIDS. 

 

Rincian tugas: 

1. Membentuk/mengembangkan kader kesehatan 

2. Member penguatan kepada kader kesehatan 

3. Mengembangkan jejaring 

4. Mengidentifikasi populasi kunci dan masyarakat rentan 

5. Fasilitas/mediasi ke layanan 

6. Menekan stigma & diskriminasi 

 

 

Siapa CO: 

1. Anggota masyarakat awam 

2. Aktifis/penggiat HIV & AIDS 

3. Anggota LSM HIV & AIDS 

 

Kelembagaan dan Pendanaan CO:  

Dalam pelaksanaan pembentkan WPA dengan fasilitator CO dapat disesuaikan 

dengan kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat (RT-RW seperti PABM, RW 

Siaga, PKK, dll. Untuk pendanaan KPAP perlu memberikan fasilitasi agar dapat 

didanai oleh APBD. 

 

IV. PENINGKATAN CAKUPAN TESTING HIV: 

Untuk meningkatkan cakupan testing HIV, KPAP perlu mendorong sektor terkait 

untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: 

- Menjadikan setiap penemuan kasus IMS dilanjutkan dengan test HIV 

- Pasien TB, Bumil, dan Hepatitis C ditest HIV 

- Kelompok rentan dianjurkan test HIV; calon pegawai: PNS, TNI, Polri dan BUMD 

ditest HIV tapi hasilnya tidak berhubungan dengan penerimaan hasil test 

kepegawaiannya 
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V. PENGUATAN PERAN MASYARAKAT UMUM 

Peran masyarakat secara umum perlu ditingkatkan daam penanggulangan HIV dan 

AIDS. Hal ini dapa dilakukan dengan cara: 

- Sosialisasi tentang adanya sanksi untuk menyukseskan program penggunaan 

kondom dalam hubungan seks yang berisiko 

- Pendidikan kespro untuk pasutri, remaja, dan masyarakat umum sebagai 

bagian dari pencegahan HIV AIDS  dan IMS 

- Penguatan peran Satpol PP, Lurah, Camat, dan Walikota 

- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perda Sanksi untuk Tempat Hiburan, Hotel, 

dan sejenisnya. 

- Pelatihan untuk PMI dan PDGI 

 

VI. PENINGKATAN CAKUPAN PMTCT 

Progam PMTCT perlu ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak kelompok  

sasaran dengan cara: 

- Pemberian edukasi kesehatan reproduksi kepada Siswi SLTP (Prong 1) 

- Penguatan program konseling pra-nikah dan rogram perencanaan kehamilan 

bagi Perempuan HIV+ (Prong 2) 

- Test HIV pada setiap Ibu Hamil  

 

 


