
  

 

 

  

RINGKASAN TEKNIS  |  Januari 2020 

Penilaian Terhadap SDM Kesehatan 
dalam program HIV di Indonesia:  
Mengoptimalkan ketersediaan, mutu, dan kinerja tenaga 
kesehatan untuk meningkatkan skala dan menunjang 
akses perawatan HIV yang berpusat pada klien 



i 
 

 

Isi 
Isi .............................................................................................................................................................................................................. i 
Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................................................................. 2 
Latar Belakang ...................................................................................................................................................................................... 3 
Sasaran ................................................................................................................................................................................................... 3 
Metode dan Instrumen (Alat)........................................................................................................................................................... 4 
Hasil dan Rekomendasi ...................................................................................................................................................................... 5 
Kesimpulan .......................................................................................................................................................................................... 12 
Alat dan Sumber Daya ..................................................................................................................................................................... 13 

SINGKATAN 
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Differentiated Service Delivery 
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HRH2030 Program Human Resources for Health in 2030 

LTFU Hilang dari Pengamatan/Loss to Follow-Up  

 

MMD Pemberian Obat Multi Bulan/Multi-Month Dispensing 
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ODK Open Data Kit 

PEPFAR (United States) President’s Emergency Plan for AIDS Relief 

PPIA Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak 

RR Pencatatan dan Pelaporan/Recording and Reporting 

RTA Analisis Tugas Cepat/Rapid Task Analysis 

SDMK HIV Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Pelayanan HIV 
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USAID United States Agency for International Development 

WHO World Health Organization
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Ringkasan Eksekutif  
Pengambilan keputusan untuk SDMK Kesehatan yang berdasarkan data dapat berkontribusi untuk melatih, mengelola, 
dan mendukung tenaga kesehatan HIV Indonesia secara lebih efektif agar dapat mencapai target. Program Human 
Resources for Health in 2030 (HRH2030) yang didukung USAID dan PEPFAR selama ini telah mendukung usaha 
pencapaian target 95-95-95 Indonesia dengan melakukan penilaian kebijakan dan penguatan pada level situs layanan untuk 
mengidentifikasi hambatan SDMK dalam pemberian layanan HIV; membangun kapasitas para pemangku kepentingan 
untuk menggunakan data SDMK HIV dalam pengambilan keputusan; mendukung pemangku kepentingan agar mampu 
mereplikasi dan menindaklanjuti hasil penilaian terhadap SDMK HIV; dan menganalisis hasil penilaian untuk 
mengidentifikasi tema umum, serta membuat rekomendasi untuk mencapai target nasional.   

HRH2030 menerapkan beberapa instrumen (alat) yang dapat diadaptasi, siap-digunakan, untuk menilai tenaga kesehatan  dalam pengobatan HIV di 
Indonesia: Alat Optimasi SDM Kesehatan untuk Pemberian Layanan ART (HOT4ART) untuk mengatasi kesenjangan penempatan staf dan inefisiensi; 
Analisis Tugas Cepat (RTA) untuk menganalisis kepercayaan diri dan pengetahuan tenaga kesehatan dalam melakukan tugas mereka; serta 
Pengamatan Alur Klien (CFO) untuk menganalisis efisiensi perawatan dari sudut pandang klien.  

Berdasarkan penilaian pada tingkat situs layanan dan kebijakan di DKI Jakarta dan Papua, HRH2030 menyajikan rekomendasi berikut ini untuk 
mengoptimalkan tenaga kesehatan dalam pemberian layanan ART. Rekomendasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi area di mana tenaga kesehatan 
dapat diberikan dukungan untuk meningkatkan skala pelaksanaan “test and treat”, menerapkan pedoman nasional untuk mempercepat pemberian 
layanan ART, meningkatkan jumlah ODHA yang menjalani pengobatan ART, dan mengurangi loss to follow-up. Meski masing-masing rekomendasi ini 
dapat mendukung peningkatan pelayanan HIV, akan sangat efektif jika memadukan rekomendasi-rekomendasi dibawah ini dan menggunakan data  
sebagai dasar pertimbangan untuk mencapai target 95-95-95.

Rekomendasi 1: Menjadikan pemberian obat untuk kebutuhan multi bulan sebagai kebijakan resmi untuk meningkatkan efisiensi tenaga 
kesehatan yang terbatas dan memberikan perawatan yang berpusat pada klien. Pemberian obat untuk kebutuhan tiga (3) bulan menghemat 
waktu dan biaya sebagai peluang bagi klien, serta lebih sedikit membutuhkan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan dengan jumlah klien yang 
sama. 

Rekomendasi 2: Mendukung berbagi-tugas untuk mengurangi inefisiensi tenaga kerja. Ketika sumber daya tidak tersedia untuk merekrut 
tenaga kesehatan tambahan, berbagi-tugas dapat menyeimbangkan beban kerja tenaga kesehatan dan menjamin agar tenaga kesehatan melakukan 
kinerja yang terbaik untuk memberikan perawatan yang berpusat pada klien.  

Rekomendasi 3: Mendukung makin beragamnya jenis tenaga kesehatan untuk menguasai bimbingan kepatuhan berobat untuk 
mengurangi loss to follow-up. Beberapa jenis tenaga kesehatan melaporkan tingkat kepercayaan diri yang terbatas dalam memberikan bimbingan 
kepatuhan berobat; dengan meningkatkan keterampilan konseling akan meningkatkan retensi pengobatan. 

Rekomendasi 4: Menjajaki model penyampaian layanan terdiferensiasi (DSD) lainnya untuk optimalisasi pelayanan di fasilitas 
kesehatan. Pilihan lain seperti mengatur jarak kunjungan pelayanan di fasilitas kesehatan akan memberikan perawatan yang lebih baik bagi klien dan 
dapat meringankan beban klien. 

Rekomendasi 5: Menjajaki bagaimana pekerja berbasis komunitas  (kader) dapat mendukung retensi klien. Pekerja berbasis komunitas 
dapat mengisi kesenjangan utama dalam hal bimbingan kepatuhan berobat dan meringankan beban kerja tenaga kesehatan dengan keterampilan yang 
tinggi. 

Rekomendasi 6: Membangun kapasitas pemangku kepentingan pada level fasiltas kesehatan, kabupaten/kota, dan provinsi untuk 
memanfaatkan data SDMK dalam  perencanaan dan meningkatkan kualitas perawatan HIV. Menghadapi tantangan yang beragam dan unik, 
upaya mendukung pemangku kepentingan terdesentralisasi untuk memperoleh, menganalisis, dan menggunakan data SDMK – HIV untuk 
meningkatkan kualitas perawatan HIV. 

Kebijakan HIV di Indonesia saat ini bersifat strategis untuk meningkatkan skala pelayanan ART, namun masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk 
memastikan bahwa jumlah ODHA yang makin bertambah tetap terpantau untuk  menjalani regimen pengobatan ART seumur hidupnya. Dengan 
meningkatkan skala penyampaian layanan terdiferensiasi, dengan mempertimbangkan kemungkinan untuk melibatkan tenaga kesehatan komunitas 
(kader), serta penggunaan data pendukung di seluruh sistem kesehatan, Indonesia dapat terus mengoptimalkan tenaga kesehatan untuk memberikan 
layanan ART. Optimalisasi akan meringankan beban kerja tenaga kesehatan, memberikan perawatan dengan mutu yang lebih baik untuk mengatasi 
kebutuhan dan harapan klien, serta berkontribusi terhadap pencapaian target 95-95-95. 
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Latar Belakang  
Kementerian Kesehatan Indonesia telah meluncurkan kebijakan strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan 
pengendalian HIV/AIDS. Pengambilan keputusan SDM Kesehatan berbasis fakta/data dapat lebih efektif membantu 
melatih, mengelola, dan mendukung SDMK HIV untuk mencapai target. 

Pada bulan Juni 2019, Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa hanya 54% dari 
sekitar 640.443 orang dengan HIV (ODHA) yang mengetahui statusnya, dan hanya 
18% yang menerima pengobatan antiretroviral (ARV). Kebijakan terkini, termasuk 
kebijakan Penggunaan Strategis Anti-Retroviral (SUFA) tahun 2014, kebijakan Test and 
Treat tahun 2018, serta panduan mengenai percepatan terapi antiretroviral (ART) 
pada Juli 2019 berupaya untuk menghubungkan semakin banyak ODHA ke pelayanan 
yang berpusat pada klien, meningkatkan kepatuhan ART, mengurangi loss to follow up 
(LTFU), dan meningkatkan viral load suppression untuk lebih banyak ODHA. Tujuan ini 
selaras dengan prioritas nasional untuk meningkatkan hasil di bidang kesehatan dan 
meningkatkan skala Cakupan Kesehatan Menyeluruh/Universal Health Care (UHC).  

Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif akan membutuhkan jumlah, 
mutu, dan kombinasi keterampilan tenaga kesehatan yang memadai. Lebih lanjut,  
tantangan HIV dan SDM Kesehatan bervariasi di Indonesia (lihat kolom sebelah 
kanan): tantangan yang dihadapi oleh SDM Kesehatan HIV di lokasi pelayanan dengan 
profil perkotaan, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang melayani populasi 
kunci di Jakarta akan sangat berbeda dibandingkan dengan lokasi terpencil di Papua, 
dimana terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang mempengaruhi ketersediaan 
layanan pada kondisi dengan tingkat epidemi yang rendah. Untuk meningkatkan skala 
pelayanan secara efisien, penting dipastikan bahwa strategi-strategi yang dipilih 
memiliki konteks yang tepat, mengingat pembiayaan respon HIV di Indonesia 
utamanya (57%) bersumber dari sumber daya dalam negeri. Berdasarkan konteks 
tersebut, Indonesia dapat melaju menuju kemandirian jika fakta/ data lebih efektif 
digunakan untuk melakukan diversifikasi dan mendukung tenaga kesehatan Indonesia. 
Pengambilan keputusan SDM Kesehatan HIV yang berbasis fakta dan menyediakan 
instrumen (alat) yang praktis dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi para 
pemangku kepentingan merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan di 
semua tingkat pemberian layanan. Perencanaan SDM Kesehatan yang dinamis 
berdasarkan bukti dapat mendukung pelaksanaan kebijakan HIV dan membantu 
mencapai target 95-95-95.  

Sasaran 
Program Human Resources for Health in 2030 (HRH2030) yang didukung USAID dan PEPFAR selama ini telah 
mendukung perkembangan target 95-95-95 Indonesia dengan…

Melakukan penilaian kebijakan pada level nasional dan pada level situs layanan untuk mengidentifikasi hambatan SDMK dalam pemberian 
layanan serta implementasi kebijakan HIV di Papua dan Jakarta 

Membangun kapasitas pemangku kepentingan untuk menggunakan data SDMK HIV dalam pengambilan keputusan 

Mendukung pemangku kepentingan agar memiliki informasi dan keterampilan yang memadai untuk mereplikasi dan menindaklanjuti hasil 
penilaian SDMK HIV 

Menganalisis hasil dengan beberapa metodologi untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi secara umum, serta membuat rekomendasi 
untuk mencapai target ART nasional.  

Laporan ini memadukan temuan tingkat pengambil kebijakan, hambatan secara umum, peluang, dan rekomendasi untuk perencanaan dan kebijakan 
SDMK HIV guna meningkatkan capaian program HIV. Laporan ini dibuat dari temuan yang diperoleh dari kontek pemberian layanan di Papua dan 
Jakarta, termasuk hasil penilaian, pengamatan dari konsultasi dengan pemangku kepentingan dan hasil lokakarya, serta refleksi mengenai temuan dari 
penilaian tingkat kebijakan dan fasilitas kesehatan SDMK HIV tahun 2018. 

Indonesia menghadapi epidemi HIV beraneka 
ragam, dengan tantangan HIV dan Sumber 
Daya Manusia untuk Kesehatan yang bervariasi 
di seluruh wilayah negara yang terdiri dari 
17.000 kepulauan. HRH2030 berfokus pada dua 
area geografis dengan tantangan HIV yang 
unik: 
 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
- Kota besar dan luas berpenduduk 10 juta dengan 
sebaran tidak merata 
- 109.676 ODHA (18% dari total perkiraan nasional) 
- Fokus pada populasi kunci: 25,8% prevalensi HIV 
diantara lelaki dengan hubungan seksual dengan 
sejenisnya 
- 34,8 dokter per 100.000 penduduk (dibanding rata-
rata nasional 10,7 dokter per 100.000 penduduk) 
 
Provinsi Papua 
- 60% penduduk Papua dan Papua Barat tinggal di 
wilayah perdesaan 
- 47.856 ODHA (7% dari total perkiraan nasional) 
- Tingkat prevalensi 2,3%; salah satu dari dua provinsi 
dengan epidemi meluas rendah  
- Fasilitas kesehatan kerap kekurangan tenaga atau 
memiliki tingkat ketidakhadiran tenaga kesehatan yang 
tinggi; 16,55 dokter per 100.000 penduduk, namun 
suatu kajian tahun 2017 menemukan 45% dari 372 
puskesmas di Papua tidak memiliki dokter 
 
Statistik epidemiologi disediakan oleh LINKAGES 

http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/8229-8399_IndonesiaHIVCostingBrief.pdf
https://hrh2030program.org/indonesia-hiv-and-human-resources-for-health-hrh-assessment/
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/non-who-publications/2017-hiv-country-review-indonesia-eng.pdf?sfvrsn=90a4c49f_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/non-who-publications/2017-hiv-country-review-indonesia-eng.pdf?sfvrsn=90a4c49f_2
http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RIKHUS/2017/Laporan_RNK2017_PKM.pdf
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Metode dan Instrumen (Alat) 
HRH2030 bekerjasama dengan LSM SOLIDARITAS yang berbasis di Jakarta, telah mengimplementasikan instrumen (alat) 
di situs layanan di Jakarta dan Papua yang praktis dan dapat diadaptasi untuk optimasi layanan ART serta pengambilan 
keputusan yang dinamis mengenai SDMK HIV di Indonesia.  

Alat-alat ini dapat diadopsi dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk menanggapi kesenjangan tenaga kesehatan HIV dan mempersiapkan 
perubahan yang inovatif dalam pemberian pelayanan HIV. Untuk hasil penilaian dan sumber daya yang lebih terperinci seperti daftar pertanyaan 
pengumpulan data, methodologi, dan pedomannya, silakan dilihat daftar alat dan sumber daya pada bagian akhir dokumen ini.  

Pertanyaan Kunci: 

Apakah kesenjangan tenaga kesehatan 
dan/atau ketidakseimbangan yang 
berdampak pada pemberian layanan 
ART? Bagaimana kita mengatasinya 
dengan cara mengoptimalkan alokasi 
tugas atau dengan DSD? 

Apakah tenaga kesehatan percaya 
diri dalam melakukan tugas mereka?  
Kompetensi apa yang dibutuhkan 
untuk perbaikan sehingga tenaga 
kesehatan dapat memberikan 
layanan yang bermutu tinggi?  

Bagaimana pengalaman seorang klien 
ketika mereka datang ke fasilitas 
kesehatan ini? Ke mana mereka pergi, dan 
berapa lama waktu yang dihabiskan? 
Apakah mereka mengalami hambatan 
dalam memperoleh perawatan? 

Alat (Tool): Alat Optimalisasi SDMK untuk 
ART (HOT4ART) Analisis Tugas Cepat (RTA) Pengamatan Alur Klien (CFO) 

Apa yang dapat 
dilakukan alat ini?  

Model instrumen (alat) yang berbasis Excel ini 
digunakan untuk mengukur kekurangan atau 
inefisiensi tenaga kesehatan di situs layanan 
atau level yang lebih tinggi. Alat ini membantu  
manajer atau perencana program untuk 
mengatasi kekurangan dan memperkirakan 
dampak diterapkannya model penyampaian 
layanan terdiferensiasi dan/atau pendekatan 
berbagi-tugas task shifting dan task sharing 
dengan kombinasi  keterampilan tenaga 
kesehatan untuk mengoptimalkan ART. 

Melaksanakan RTA kepada setiap jenis 
tenaga kesehatan dalam tim inti HIV 
memungkinkan identifikasi yang cepat 
mengenai tugas inti atau jenis tenaga 
kesehatan yang membutuhkan penguatan 
untuk mengatasi kesenjangan kompetensi. 
RTA meliputi pertanyaan penilaian mandiri 
yang terkait dengan pengetahuan, 
kepercayaan diri untuk melaksanakan 
tugas, dan pelatihan.   

Tim yang telah dilatih mengamati dan 
mendokumentasikan alur kerja fasilitas kesehatan 
dari sudut pandang klien. Hasilnya memberikan 
informasi mengenai jangka waktu kunjungan 
untuk mendapatkan kembali obat ART, proporsi 
waktu yang dihabiskan di ruang tunggu, serta 
durasi setiap langkah dalam kunjungan ke fasilitas 
kesehatan agar pengalaman klien dapat 
ditingkatkan. 

Di mana kami 
menggunakannya? 

1 klinik swasta di Jakarta dan 3 Puskesmas 
(tingkat kecamatan) di Papua 

10 fasilitas kesehatan di Jakarta: 8 
puskesmas, 1 puskesmas kelurahan, dan 1 
klinik swasta 

10 fasilitas kesehatan di Jakarta: 8 Puskesmas, 1 
Puskesmas Kelurahan, dan 1 klinik swasta 

Bagaimana kami 
menggunakannya?  

Data dikumpulkan dan dianalisa menggunakan 
Microsoft Excel bekerja sama dengan fasilitas 
kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 
Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2019. 
Pengumpulan data dan peninjauan kembali 
dilakukan selama kurang lebih 1 hari di setiap 
fasilitas kesehatan. 

Pada tahun 2018, RTA dilaksanakan oleh 
68 tenaga kesehatan di 10 fasilitas 
kesehatan dengan menggunakan aplikasi 
Android bernama Open Data Kit (ODK). 
Pada tahun 2019, dua fasilitas kesehatan 
pelopor (champion) berhasil diperkuat 
untuk mengimplementasikan instrumen 
(alat) ini sendiri, yaitu kepada 17 tenaga 
kesehatan mereka.  

Pada tahun 2018, kader masyarakat melakukan 
18 CFO (Pengamatan Alur Layanan Klien) di 10 
fasilitas kesehatan menggunakan aplikasi ODK. 
Pada tahun 2019, dua “fasilitas kesehatan 
pelopor” berhasil didukung untuk 
mengimplementasikan instrumen  ini secara 
mandiri dan melakukan 27 pengamatan dalam 
waktu 5 hari. 

Apakah manfaat 
lain dari 
instrumen ini? 
 

 Kementerian Kesehatan: 
Memperkirakan efek peluncuran pemberian 
obat multi bulan (MMD) dan model DSD 
lainnya pada tenaga kesehatan 

 Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota: Menentukan jumlah 
tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan model perawatan yang 
berbeda 

 Fasilitas kesehatan: Merencanakan 
berbagi-kerja pada level situs layanan dan 
pendekatan model, serta advokasi untuk 
menambah staf atau model DSD yang 
strategis berdasarkan data kuantitatif 

 Kementerian Kesehatan: 
Menganalisis hasil untuk memberikan 
informasi guna membuat rekomendasi 
berbagi-tugas dan alokasi pekerjaan  

 Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota: Melengkapi staf 
manajemen untuk menjamin kesiapan 
tim mereka 

 Fasilitas kesehatan: Area sasaran 
yang membutuhkan pelatihan atau 
pengawasan yang mendukung, serta 
memasukkan temuan dalam 
perencanaan dan penganggaran  

 Kementerian Kesehatan: Menggunakan 
hasil untuk mengukur dampak pedoman DSD 
nasional terhadap efisiensi fasilitas kesehatan 

 Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota: Menganalisis tren alur 
layanan klien di tingkat kabupaten atau provinsi 

 Fasilitas kesehatan: Mengidentifikasi 
hambatan  khusus di fasilitas kesehatan 
tersebut terhadap alur layanan klien yang 
efisien dan menggunakan data untuk 
menetapkan dan memantau target alur klien 
(misalnya proporsi waktu yang dihabiskan di 
ruang tunggu). Dapat dengan mudah 
memasukkan survei cepat kepuasan klien.  

Guna meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan, berkontribusi terhadap proses kemandirian, dan meningkatkan keberlanjutan alat penilaian SDM Kesehatan 
HIV, maka HRH2030 dan SOLIDARITAS berkonsultasi dengan pemangku kepentingan utama (meliputi tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas 

Kesehatan Provinsi) di Jakarta dan Papua untuk menyesuaikan instrumen (alat) tersebut sehingga sesuai dengan konteks Indonesia sebelum diimplementasikan. Hasil 
dari semua alat ini didiskusikan dan dianalisa langsung bersama pemangku kepentingan selama lokakarya dan diskusi kelompok terarah (FGD). 

*Semula pengumpulan data tambahan akan dilaksanakan di Papua, termasuk implementasi ketiga alat tersebut diatas pada 6 Puskesmas di wilayah dataran tinggi 
Papua. Namun karena terjadi pergolakan di wilayah dataran tinggi selama pelaksanaan aktivitas yang menghambat perjalanan SOLIDARITAS menuju lokasi  dan 
kesediaan puskesmas untuk terlibat aktif, maka fokus aktivitas kemudian disesuaikan untuk HOT4ART sebagai instrumen utama di antara pemangku kepentingan.  

https://hrh2030program.org/tool_hrh-planning-for-hiv/
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Hasil dan Rekomendasi 
HRH2030 menyajikan rekomendasi berikut ini mengenai MMD, DSD, kader masyarakat, serta data untuk pengambilan 
keputusan guna mengoptimalkan SDM Kesehatan untuk pelayanan HIV, mendukung pelaksanaan kebijakan HIV, serta 
mencapai target 95-95-95.  

Rekomendasi ini didasarkan pada bukti kumulatif dan hasil dari aktivitas penilaian HRH2030: penilaian tingkat kebijakan dan situs layanan SDM 
Kesehatan HIV tahun 2018 dan aktivitas tahun 2019 untuk membangun kapasitas SDMK di fasilitas kesehatan dan mengatasi tantangan ketenagaan di 
pelayanan HIV. Untuk informasi lebih terperinci mengenai alat atau metode tertentu, silahkan baca bagian “Sorotan Hasil” yang memberikan 
informasi mengenai input, output, dan ringkasan temuan dari masing-masing tiga alat utama yang digunakan selama penilaian SDM Kesehatan HIV. 
Rekomendasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi area di mana tenaga kesehatan dapat diberikan dukungan untuk meningkatkan skala test and treat, 
menerapkan pedoman nasional untuk mempercepat pemberian layanan ART, meningkatkan jumlah ODHA yang menjalani pengobatan ART, dan 
mengurangi LTFU.  

Rekomendasi 1. Pemberian obat multi bulan (MMD) dijadikan kebijakan resmi untuk 
meningkatkan efisiensi tenaga kesehatan yang terbatas dan memberikan perawatan yang 
berpusat pada klien 
Surat Keputusan Percepatan ART yang dikeluarkan oleh Direktorat 
Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan 
pada bulan Juli 2019 menetapkan pedoman baru kebijakan Test and Treat 
yang meliputi pemberian obat antiretroviral untuk lebih dari satu bulan 
hingga maksimal tiga bulan kepada ODHA yang saat ini berada dalam 
kondisi stabil selama terapi ARV, selama mereka memenuhi kriteria 
tertentu. Pedoman yang mengimplementasikan pemberian obat multi 
bulan ini selaras dengan panduan global bahwa jumlah kunjungan 
mengambil obat yang lebih sedikit yaitu per 3 – 6 bulan 
direkomendasikan bagi klien yang kondisinya stabil. Pemberian obat multi 
bulan mengurangi kepadatan di klinik, meringankan beban kerja bagi 
tenaga kesehatan, mempersingkat waktu tunggu, mengurangi biaya waktu 
yang terbuang dan transportasi bagi klien, meningkatkan kepuasan pasien 
dan kepatuhan berobat, dan memungkinkan penyedia layanan untuk 
memberikan perawatan dengan kualitas lebih tinggi serta memberikan 
waktu lebih banyak untuk setiap pasien.  

Hasil HOT4ART dari Papua dan Jakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan penuh pedoman Kementerian Kesehatan untuk Pemberian Obat Multi 
Bulan dengan kebutuhan 3 bulan dapat digunakan staf fasilitas kesehatan saat ini secara lebih efisien untuk memberikan layanan ART kepada lebih 
banyak klien dengan cara yang lebih memuaskan klien. Dalam dua fasilitas kesehatan yang melakukan identifikasi kekurangan tenaga kesehatan 
menggunakan alat ini, ditemukan bahwa dengan menerapkan MMD 3 bulan akan membutuhkan 20-40% lebih sedikit Beban Kerja Purnawaktu (FTE) 
dibanding memberikan perawatan standar bagi semua klien (lihat Gambar 1), bahkan sebelum dilakukannya bentuk-bentuk berbagi-tugas atau model 
DSD lainnya. Kemudian, MMD dapat memfasilitasi pencapaian target perawatan ART yang lebih baik yang dalam keadaan standar tidak akan dapat 
dicapai tanpa tambahan staf. Sebagai hasil temuan ini, kedua fasilitas kesehatan ini sedang menjajaki cara meningkatkan skala MMD di antara klien 
mereka yang stabil. Mengembangkan pedoman agar mengizinkan pemberian MMD untuk 6 bulan per kunjungan akan makin menyelaraskan strategi 
nasional dengan praktik terbaik global, mencapai efisiensi tenaga kesehatan yang semakin besar, dan mendorong perawatan yang berpusat pada klien.  

Akan tetapi, kami juga menemukan bukti hasil pengamatan dan testimoni pribadi di Papua dan Jakarta bahwa masih ada keengganan dan kesenjangan 
kapasitas yang menghambat pelaksanaan MMD. Misalnya, meskipun beberapa lokasi di Papua telah melaksanakan MMD, praktik ini masih dianggap 
sebagai pengecualian terhadap aturan dan fasilitas kesehatan memiliki kriteria tambahan bagi klien yang tidak mencerminkan kriteria Kementerian 
Kesehatan. Contoh lainnya, para pemangku kepentingan melaporkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan yang melaksanakan MMD 
melakukannya dengan berdasarkan kasus demi kasus untuk klien yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, dan klien yang tinggal di dekat fasilitas 
kesehatan dianggap tidak memenuhi syarat mendapatkan MMD. Kriteria tambahan seperti ini tidak memberikan manfaat kesehatan apa pun dan 
dapat menghambat peningkatan skala MMD di seluruh wilayah Indonesia; penggunaan MMD dapat membantu meningkatkan retensi bagi semua klien, 
bukan hanya bagi mereka yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan ART. 

Untuk memastikan bahwa pedoman MMD memenuhi potensinya secara maksimal, International AIDS Society merekomendasikan agar tenaga 
kesehatan perlu dilibatkan sejak awal pelaksanaan model DSD (termasuk MMD) supaya mereka memahami kenapa perubahan dilakukan, memahami 
manfaatnya bagi klien, serta dapat menerapkan pedoman nasional dengan konsisten. Selaras dengan pedoman ini, mungkin dipandang perlu untuk 

GAMBAR 1.  KEBUTUHAN STAF UNTUK MMD 

18,9

10,2

15

6.2

0

5

10

15

20

MMD 3 bulan menghemat waktu dan biaya klien dan 
memerlukan lebih sedikit tenaga kesehatan (HCW) untuk 
melayani jumlah klien yang sama. 

  HCWs dibutuhkan tanpa MMD   HCWs dibutuhkan dengan MMD 

Fasilitas Kesehatan 1 Fasilitas Kesehatan 2 

https://www.who.int/hiv/pub/arv/summary-recommendations.pdf?ua=1
https://www.ghsupplychain.org/sites/default/files/2018-07/3.%20NigeriaARV-7-06-18.pdf
https://www.ghsupplychain.org/sites/default/files/2018-07/3.%20NigeriaARV-7-06-18.pdf
http://www.differentiatedcare.org/Portals/0/adam/Content/yS6M-GKB5EWs_uTBHk1C1Q/File/Decision%20Framework%20Version%202%202017.pdf
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menyediakan lebih banyak pengembangan keterampilan dan dukungan bagi tenaga 
kesehatan untuk melaksanakan MMD atau bagi manajer fasilitas kesehatan untuk 
memimpin model DSD di fasilitas kesehatan mereka, termasuk bagaimana MMD dapat 
mengubah alur layanan klien, pemeliharaan pencatatan, atau tugas tenaga kesehatan. 
MMD seharusnya juga tercermin dalam kurikulum pelatihan dalam jabatan untuk makin 
memperkuat pedoman MMD nasional. Standar perawatan, pedoman, dan sistem 
jaminan mutu seharusnya secara spesifik memasukkan pertimbangan untuk MMD demi 
memastikan agar fasilitas kesehatan memiliki pengetahuan dan sistem untuk 
meningkatkan skala pelaksanaan model ini.  

Rekomendasi 2. Mendukung berbagi-tugas untuk 
mengurangi inefisiensi tenaga kerja 
Dalam situasi di mana sumber daya tidak tersedia untuk merekrut tenaga kesehatan 
tambahan (yang kami temukan kerap kali terjadi di tingkat pemerintahan daerah selama 
penilaian tahun 2018), berbagi-tugas bisa menjadi metode yang penting untuk 
menyeimbangkan beban kerja tenaga kesehatan.  

Misalnya, selama pelaksanaan HOT4ART, salah satu fasilitas kesehatan yang 
mengidentifikasi adanya potensi kekurangan tenaga kesehatan tidak mampu 
memecahkan potensi kekurangan ini hanya dengan MMD. Pada khususnya, hasil 
HOT4ART untuk fasilitas kesehatan ini mengidentifikasi adanya kekurangan staf 
pencatatan dan pelaporan dan potensi kekurangan dokter, apoteker, dan teknisi 
laboratorium, tetapi menunjukkan bahwa fasilitas ini tidak mendayagunakan penuh 
perawat dan staf administrasi yang tersedia. Meski MMD mengatasi potensi kekurangan 
dokter, apoteker, dan teknisi laboratorium, tetapi tidak sepenuhnya mengatasi 
kekurangan staf pencatatan dan pelaporan (RR). Kekurangan seperti ini dapat 
berkontribusi terhadap tidak lengkap/ tidak efisiennya pengelolaan arsip (yang dapat 
menghambat pelaksanaan MMD), juga berarti staf RR tidak memiliki waktu untuk 
melaksanakan tugas seperti telepon tindak lanjut dengan klien yang bisa bermanfaat 
untuk meningkatkan retensi perawatan dan mencegah loss to follow up. Menerapkan 
berbagi-tugas tambahan untuk beban kerja RR, terutama dengan staf administrasi yang 
belum didayagunakan sepenuhnya, ditambah dengan MMD cukup untuk mengatasi 
semua potensi kekurangan tenaga kesehatan. Meski ini adalah contoh yang spesifik 
untuk fasilitas kesehatan ini, model HRH2030 lainnya telah menunjukkan bahwa 
meluncurkan MMD yang dikombinasikan dengan mengatur jarak jadwal kunjungan, DSD 
berbasis komunitas, serta berbagi-tugas dapat mengurangi kebutuhan SDM Kesehatan 
hingga dua pertiga untuk mencapai kepatuhan perawatan serta retensi klien yang lebih 
tinggi. 

Mengalihkan sebagian tugas dokter kepada perawat bisa menjadi strategi yang cukup 
penting untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kesehatan yang ada. Pedoman 
berbagi-tugas saat ini mengizinkan dokter mengalihkan tugasnya kepada perawat hanya 
dalam situasi terjadi kekurangan atau ketidak adaan dokter. Selaras dengan kebijakan ini, 
laporan berbagi-tugas yang dikumpulkan selama konsultasi dengan pemangku 
kepentingan sifatnya terbatas untuk konteks seperti di dataran tinggi Papua, di mana 
kekurangan atau tidak adanya tenaga kesehatan mengakibatkan perawat yang 
melaksanakan tugas dokter saat sedang tidak ada dokter. Akan tetapi, beberapa fasilitas 
kesehatan di Jakarta melaporkan adanya stres dan beban kerja tinggi pada dokter, atau 
jumlah dokter yang terbatas bisa menjadi penghambat pada alur layanan klien yang 
berkontribusi terhadap waktu tunggu yang lama; berbagi-tugas dengan perawat dapat 
meringankan beban tersebut dan memberikan pengalaman waktu tunggu lebih pendek 
bagi klien. Pedoman MMD saat ini menyediakan kriteria untuk klien stabil yang dapat 
digunakan untuk berbagi-tugas, dengan mengidentifikasi kelompok klien yang layanannya 
berpotensi bisa dibagikan dari dokter ke perawat agar mengurangi beban kerja dokter. 
Langkah berikutnya yang mungkin dilakukan adalah mengklarifikasi cakupan tugas 
perawat dalam standar perawatan HIV sehingga mereka mampu melakukannya dan 
terlindungi secara hukum demi mengurangi beban dokter untuk menangani klien.  

Input Alat:  
 Target jumlah klien ART 
 Jumlah penyedia layanan 
 Perkiraan waktu yang dihabiskan staf untuk ART  
 Jenis model DSD yang tersedia menurut buku 

pedoman nasional 

Output Alat:  
 Kebutuhan sumber daya layanan saat ini 
 Pilihan berbagi-tugas untuk mengurangi 

kesenjangan dan mengoptimalkan personel 
 Perhitungan kebutuhan penyedia layanan untuk 

model DSD lainnya 

Temuan dan Langkah Berikutnya:  
Di Jakarta, HOT4ART diterapkan oleh sebuah 
klinik swasta dengan volume klien tinggi, di klinik ini 
ditemukan adanya kekurangan staf pencatatan dan 
pelaporan (RR), potensi kekurangan dokter, 
apoteker, dan teknisi laboratorium, serta 
pemanfaatan perawat dan staf administrasi yang tidak 
efisien. Fasilitas kesehatan tersebut menetapkan 
bahwa kombinasi pelaksanaan MMD 3 bulan dengan 
berbagi-tugas RR dapat memecahkan masalah  
mereka. 

Di Jayapura   Papua, alat ini dilaksanakan di dua 
Puskesmas dan ditemukan bahwa tenaga kesehatan 
yang ada cukup untuk memenuhi target volume 
klien. Jika target klien meningkat atau ada perawat 
yang pensiun (keduanya diharapkan terjadi tahun 
depan), maka fasilitas kesehatan mungkin mengalami 
kekurangan tenaga perawat. Fasilitas kesehatan 
mempertimbangkan berbagi-tugas untuk mengurangi 
beban pada perawat, termasuk berbagi-tugas 
konseling kepatuhan dengan tenaga kesehatan 
lainnya, dan menghilangkan beban tugas “tambahan” 
yang dilakukan perawat. Misalnya, fasilitas kesehatan 
dapat menganjurkan klien mengambil ARV sendiri 
dari farmasi, dan satu fasilitas kesehatan menjajaki 
untuk melakukan sendiri tes viral load daripada  
perawat menemani klien ke rumah sakit untuk tes 
viral load. 

Di Jayawijaya - Papua, alat ini diterapkan di satu 
Puskesmas dan ditemukan risiko kekurangan 
apoteker, perawat, dan analis laboratorium. Fasilitas 
kesehatan menjajaki dua pilihan yang akan membantu 
meringankan kekurangan tenaga disini: menawarkan 
lebih banyak lagi MMD 3 bulan kepada klien yang 
memenuhi syarat, dan melaksanakan pengaturan 
jarak kunjungan, di mana pemeriksaan klinis, 
konseling kepatuhan, dan pendidikan kesehatan 
dipisahkan dari proses pengambilan kembali ARV, 
serta klien dapat bergantian melakukan kunjungan 
pemeriksaan lengkap dengan kunjungan yang lebih 
ringkas yaitu hanya untuk mengambil kembali ARV. 

SOROTAN  HASIL: HOT4ART 

https://hrh2030program.org/wp-content/uploads/2018/12/Increasing-ART-adherence-and-retention-by-expanding-multi-month-dispensing_Final_16-Dec-2019.pdf
https://hrh2030program.org/wp-content/uploads/2018/12/Increasing-ART-adherence-and-retention-by-expanding-multi-month-dispensing_Final_16-Dec-2019.pdf
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Berbagi-tugas pun dapat dilaksanakan di antara jenis tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan agar staf klinis yang berketerampilan tinggi seperti 
dokter dan perawat dapat bertugas dengan cara yang efisien. Di satu fasilitas kesehatan di Papua, kami menemukan bahwa perawat menghabiskan 
banyak waktu kerja mereka melakukan tugas yang bertujuan untuk mengurangi stigma yang dialami klien; misalnya, perawat bisa saja menghabiskan 
waktu sehari penuh untuk pergi ke rumah sakit dan menunggu antrean kliennya supaya klien tersebut tidak antre di depan umum untuk memperoleh 
layanan HIV. Tugas-tugas seperti ini, jika diperlukan, tidak membutuhkan keterampilan teknis dan dapat dilakukan pekerja awam, rekan sejawat, atau 
staf non-klinis lainnya supaya dokter dan perawat dapat memusatkan tugas mereka pada klien yang belum patuh atau ODHA lainnya yang lebih 
membutuhkan dukungan klinis. 

Rekomendasi 3. Mendukung makin beragamnya jenis tenaga 
kesehatan untuk menguasai bimbingan kepatuhan berobat untuk 
mengurangi LTFU 
Data triwulan ketiga 2019 menunjukkan bahwa 26% klien yang pernah diinisiasi ART di Jakarta hilang 
dari pemantauan atau menghentikan pengobatan. Jenis tenaga kesehatan lain dapat didukung untuk 
menjalankan tugas yang lebih besar dalam konseling kepatuhan demi meningkatkan retensi. Akan 
tetapi, penilaian kami menemukan bahwa tugas konseling kepatuhan umumnya diberikan hanya oleh 
satu jenis tenaga kesehatan di tiap fasilitas kesehatan, ini berpotensi menjadi kerugian peluang dalam 
mendukung konsistensi, dan kepatuhan pengobatan yang menyeluruh.  

Lebih lanjut, hasil analisis tugas cepat dari tahun 2018 menunjukkan kepercayaan diri yang terbatas untuk melakukan konseling kepatuhan pada 
seluruh jenis tenaga kesehatan (lihat Gambar 2). Analisis tambahan oleh fasilitas kesehatan “pelopor (champion)” tahun 2019 menemukan bahwa 
para bidan melaporkan bahwa saat ini mereka merasa terpisah dari pelayanan HIV. Bidan melaporkan bahwa tugas mereka dalam program HIV 
hanya meliputi pencegahan transmisi dari ibu ke anak (PPIA) dan merujuk perempuan hamil yang memiliki hasil tes positif ke tim inti layanan HIV, 
mereka pada umumnya tidak mengetahui bahwa ada tugas lain yang menjadi bagian dari pekerjaan mereka dalam pelayanan HIV (termasuk tugas 
konseling ART atau edukasi). Lebih lanjut, konselor komunitas/kader tidak dipandang sebagai bagian dari tim inti HIV menurut manajer fasilitas 
kesehatan atau tim HIV dan karena itu, jarang mendapatkan dukungan atau pelatihan untuk melakukan tugas seperti konseling kepatuhan. 

Selanjutnya, sekitar 1 dari 5 dokter dan 1 dari 3 perawat (yaitu, 23% dan 34%) merasa membutuhkan dukungan atau latihan lebih banyak untuk dapat 
melakukan konseling kepatuhan. Mengacu kepada konteks tingginya angka LTFU, temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan dukungan kepada 
semua jenis tenaga kesehatan untuk memastikan tenaga kesehatan siap dan percaya diri untuk memberikan konseling kepatuhan. Fasilitas kesehatan 
mencatat bahwa selain mengklarifikasi deskripsi pekerjaan (baik dalam hal pengelolaan internal fasilitas kesehatan maupun saat berdiskusi dengan 
Dinas Kesehatan Provinsi), perlu diidentifikasi bimbingan dan pendampingan antar profesi guna mengatasi kesenjangan kapasitas melalui RTA untuk 
dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan puskesmas yang disepakati dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 
Fleksibilitas untuk jenis tenaga kesehatan yang dapat melakukan bimbingan kepatuhan akan memberikan keleluasaan yang lebih tinggi untuk 
mengimplementasikan pendekatan berbagi-tugas guna mengatasi beban kerja yang berat, meringankan beban kerja tenaga kesehatan yang 
berketerampilan tinggi, dan meningkatkan retensi ART. 

1   4 
ODHA di Jakarta yang 
memulai pengobatan ART 
hilang dari pemantauan 
atau berhenti berobat. 
SIHA Kemenkes, Juni 2019 
Data disediakan oleh LINKAGES 
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GAMBAR 2. KEPERCAYAAN DIRI TENAGA KESEHATAN MELAKUKAN KONSELING KEPATUHAN BERDASARKAN  DATA  RTA 

Beberapa jenis tenaga kesehatan melaporkan kepercayaan diri terbatas atau tidak percaya diri sama sekali dalam 
memberikan konseling kepatuhan  
Meningkatkan kepercayaan diri untuk memberikan konseling kepatuhan kepada lebih banyak lagi tenaga kesehatan dapat mendukung retensi 
pengobatan. 

Legenda: 
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Rekomendasi 4. Menjajaki model DSD lainnya untuk 
mengoptimalkan organisasi fasilitas 
Selain MMD dan berbagi-tugas, model DSD lainnya mungkin perlu dilakukan untuk 
meningkatkan skala dan mendukung  akses menuju layanan ART serta menanggapi kebutuhan 
spesifik yang muncul karena situasi dan kondisi. Di Jakarta, ada tekanan yang meningkat kepada 
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang memiliki volume klien tinggi untuk meningkatkan 
skala dan mempertahankan layanan perawatan bagi klien pengobatan ART yang jumlahnya 
makin bertambah. Penyedia layanan yang berketerampilan tinggi merasa terbebani oleh jumlah 
pasien, manajer fasilitas kesehatan mengungkapkan keraguan mereka akan kemampuan 
memenuhi target yang terus bertambah, dan staf laboratorium melaporkan tuntutan untuk 
memproses uji viral load dan/atau CD4 dalam jumlah besar. Beban kerja yang menimpa tenaga 
kesehatan juga berdampak pada klien, mereka mungkin perlu menunggu lebih lama untuk 
menerima perawatan; analisis alur klien pada tahun 2018 menemukan bahwa klien rata-rata 
menghabiskan 53% waktu kunjungan ke fasilitas kesehatan mereka di ruang tunggu. Ini juga 
dapat membatasi waktu yang dapat diberikan penyedia layanan kepada setiap klien, sehingga 
berdampak pada kualitas perawatan dan mempengaruhi retensi ART.  

Salah satu opsi untuk meringankan beban tenaga kesehatan serta memberikan pilihan yang 
lebih sederhana bagi klien adalah pengaturan jarak kunjungan. Dalam model ini (menurut 
International AIDS Society): “Kunjungan untuk mengambil kembali ART telah dipisahkan dari 
konsultasi klinis. Ketika klien melakukan kunjungan untuk mengambil ART, mereka melompati 
semua pelayanan klinis atau pelayanan kepatuhan dan langsung memperoleh obat.” Misalnya, 
dalam konteks MMD 3 bulan, seorang klien dengan kadar viral load tak terdeteksi yang 
memenuhi kriteria untuk pengobatan ARV stabil bisa datang untuk mengambil lagi ART 
mereka setiap 3 bulan, mereka hanya mengikuti kunjungan konsultasi lengkap setiap 6 bulan. 
Dalam fasilitas kesehatan dengan volume tinggi, dengan banyak klien yang stabil, pengaturan 
jarak jadwal kunjungan memberikan peluang perawatan lebih sederhana bagi pasien stabil yang 
menginginkan pelayanan ART yang lebih efisien, sehingga memungkinkan penyedia layanan 
untuk memusatkan konsultasi dan konseling kepatuhan mereka pada klien yang belum stabil, 
yang paling membutuhkan dukungan tambahan. Lebih lanjut, panduan World Health Organization 
(WHO) dan PEPFAR terbaru merekomendasikan hingga MMD 6 bulan, rekomendasi tersebut 
memberikan lebih banyak lagi fleksibilitas untuk klien jangka panjang yang stabil.  

Rekomendasi 5. Menjajaki bagaimana pekerja berbasis 
komunitas dapat mendukung retensi klien 
Di Papua, tenaga kesehatan mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa banyak dari klien 
mereka menjalani gaya hidup berpindah-pindah atau tinggal di area terpencil, yang menurut 
mereka berkontribusi terhadap tingginya loss to follow up. Kondisi geografi wilayah dataran 
tinggi membuat klien sangat kesulitan untuk menempuh perjalanan secara rutin ke fasilitas  
kesehatan. Selain itu, hambatan bahasa mencegah tenaga kesehatan untuk mampu 
berkomunikasi secara efektif dengan beberapa klien dari wilayah terpencil.   

Dalam konteks ini, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah kader komunitas 
bisa menjadi investasi yang strategis dengan biaya efektif, untuk memperbaiki kepatuhan ART. 
Menurut pedoman komunitas tenaga kesehatan WHO, perhatian global selama ini semakin 
meningkat tentang potensi tenaga kesehatan berbasis komunitas untuk mengurangi 
kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan esensial; meringankan beban tenaga kesehatan 
yang berketerampilan tinggi melalui adopsi kombinasi keterampilan yang beragam, 
berkelanjutan; menyediakan pendekatan yang efektif dan hemat untuk memberikan layanan 
kesehatan; dan menciptakan peluang lapangan kerja dan berkontribusi bagi pembangunan 
ekonomi. Pengalaman di Uganda dan di negara-negara Afrika wilayah sub-Sahara lainnya 
menunjukkan bahwa sistem distribusi ART berbasis komunitas, di mana penyedia awam atau 
bahkan klien sebaya membagikan ART yang telah dikemas lebih dahulu di lokasi komunitas 
yang lebih dekat dengan rumah klien, efektif dalam hal retensi jangka panjang dan menekan 
penyebaran virus. Kader berbasis komunitas juga dapat mengisi kesenjangan penting dalam 
konseling kepatuhan. 

Input Alat:  
 Penilaian mandiri oleh penyedia layanan 

kesehatan seputar pelatihan, pengetahuan, 
dan kepercayaan diri mereka untuk 
melakukan tugas ART.  

Output Alat:  
 Informasi mengenai apa tugas ART atau jenis 

penyedia layanan manakah yang 
membutuhkan pelatihan, pengawasan, atau 
dukungan. 

Temuan:  
Pada tahun 2018, analisis tugas cepat ini 
dilakukan di 10 fasilitas kesehatan Jakarta: 
 Tenaga kesehatan yang menyatakan memiliki 

pengetahuan yang unggul atau mencukupi 
untuk 76,5 % dari tugas layanan HIV mereka.  
 Tenaga kesehatan mengungkapkan 

kepercayaan diri terhadap kemampuan 
mereka melakukan 69,6% dari tugas mereka. 
 Akan tetapi, penyedia layanan sering 

menyatakan mereka tidak melakukan tugas 
sebenarnya yang merupakan tugas mereka 
menurut prosedur pengoperasian standar 
(SOP). Rata-rata, penyedia layanan 
mengatakan “ini bukan tugas saya” terhadap 
32,5% tugas. Ketika semua tugas dimasukkan 
dalam analisis, pengetahuan turun menjadi 
48,4% dan kepercayaan diri turun menjadi 
43,18%. 

Pada tahun 2019, analisis tugas cepat dilakukan 
oleh dua fasilitas kesehatan “pelopor” yang 
melakukan penjajakan dengan lebih terperinci. 
Misalnya, staf pencatatan dan pelaporan 
diharapkan berkomunikasi dengan klien terkait 
loss to follow up, tetapi tidak mengenali 
bahwa tugas itu sebenarnya adalah tanggung 
jawab mereka. Demikian pula dengan bidan, 
mereka merasa bahwa tugas HIV mereka 
hanyalah memberikan PPIA dan merujuk klien. 

Langkah berikutnya: 
 Temuan ini tidak hanya menunjukkan 

kepercayaan diri pada umumnya untuk 
melakukan tugas, tetapi juga menunjukkan 
potensi ketidakselarasan antara deskripsi 
pekerjaan dengan tugas yang dilakukan 
sehari-hari. 
 Manajemen fasilitas kesehatan dapat 

menggunakan data ini untuk mengarahkan 
bimbingan dan pelatihannya serta 
memastikan penyedia layanan memahami 
tanggung jawab mereka masing-masing. 

 
 

SOROTAN HASIL:  
ANALISIS TUGAS CEPAT 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf?ua=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26566390
http://www.differentiatedcare.org/Portals/0/adam/Content/yS6M-GKB5EWs_uTBHk1C1Q/File/Decision%20Framework%20Version%202%202017.pdf
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Pedoman WHO juga merekomendasikan agar tenaga kesehatan berbasis komunitas menerima 
insentif finansial maupun non-finansial yang dapat diprediksi dan dimasukkan ke dalam sistem 
kesehatan agar dapat memaksimalkan potensi mereka. Pekerja berbasis komunitas seperti 
kader secara historis didukung oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya 
masyarakat lainnya dan karena itu bergantung pada sumber daya eksternal untuk mendukung 
tenaga kesehatan berbasis komunitas.  

Akan tetapi, ada beberapa pilihan yang berpotensi dapat mendukung tenaga kesehatan 
berbasis komunitas di tingkat lokal. Mengalihkan tugas-tugas yang cocok dari jabatan dengan 
keahlian lebih tinggi kepada pekerja berbasis komunitas, atau menawarkan pilihan MMD yang 
lebih panjang yang dikombinasikan dengan menggunakan kelompok sebaya atau pekerja non 
medis (awam ODHA) untuk memberikan konseling kepatuhan serta dukungan sosial, dapat 
memacu produktivitas tenaga kesehatan dengan keahlian tinggi sehingga mereka dapat 
melakukan praktik sesuai dengan kemampuan mereka. Penghematan waktu dan lonjakan 
produktivitas ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang dapat digunakan untuk 
mendukung investasi strategis pada tenaga kesehatan komunitas. Dengan pelatihan mengenai 
cara menyediakan layanan pengambilan ulangan ART, dukungan kepatuhan, dan tindak lanjut, 
bahkan klien ODHA yang tidak memiliki latar belakang sebagai profesional di bidang kesehatan 
dapat didukung untuk melakukan distribusi ART bagi komunitas. Pekerja berbasis komunitas 
atau pekerja awam ini juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan 
pencegahan serta mendukung pelayanan (yang berfokus pada klien), dimana pelayanan 
dilakukan di tempat klien berada dan didasarkan pada kebutuhan klien. Alat seperti 
HOT4ART dapat dimanfaatkan untuk memastikan tenaga kesehatan yang terampil memiliki 
waktu yang cukup untuk mendukung atau mengawasi tenaga kesehatan komunitas, untuk 
menjamin kualitas perawatan.   

Rekomendasi 6. Membangun kapasitas pemangku 
kepentingan di tingkat fasilitas kesehatan, kabupaten/kota, 
dan provinsi untuk memanfaatkan data SDMK untuk 
perencanaan dan meningkatkan kualitas perawatan HIV 
Mendayagunakan hasil dari penilaian tingkat situs layanan pada 2018, lokakarya dilakukan 
dengan setiap 10 fasilitas kesehatan di Jakarta untuk meninjau kembali hasilnya. Fasilitas 
kesehatan menggunakan data hasil kajian untuk mengidentifikasi tantangan SDM Kesehatan 
HIV, yang dikelompokkan dalam 6 tema yang ditunjukan dalam Gambar 3. 

GAMBAR 3. MEMETAKAN MASALAH SDM KESEHATAN HIV YANG DIIDENTIFIKASI 

DALAM LOKAKARYA DI JAKARTA  
Dalam lokakarya sosialisasi data, 10 fasilitas kesehatan ini mengidentifikasi 
berbagai macam hambatan dalam pemberian layanan HIV yang efisien. 
 

Input Alat:  
 Pengamatan mengenai bagaimana klien yang 

datang ke fasilitas kesehatan untuk layanan 
ART bergerak sepanjang alur layanan 

Output Alat:  
 Informasi mengenai waktu tunggu dan 

hambatan yang mungkin ada dalam alur 
layanan klien 
 Data mengenai durasi layanan pengambilan 

kembali ART dari sudut pandang klien 

Temuan:  
Pada tahun 2018, pengamatan alur klien 
dilakukan di 10 fasilitas kesehatan Jakarta:  
  Di seluruh fasilitas kesehatan, waktu rata-

rata yang dihabiskan seorang klien untuk 
kunjungan ulangan ART adalah 47 menit, 
dengan kisaran mulai dari 15 sampai 92 
menit.  
 Rata-rata, klien menghabiskan 53% waktu 

kunjungan mereka di ruang tunggu, 
terutama di ruang tunggu 
pemeriksaan/konsultasi serta ruang tunggu 
farmasi.  

Pada tahun 2019, pengamatan alur klien 
dilakukan oleh dua fasilitas kesehatan pelopor:  
 Klien di kedua fasilitas kesehatan tersebut 

menghabiskan waktu kira-kira 30 menit saat 
kunjungan pengambilan kembali ART. 
 Klien masih menghabiskan separuh waktu 

kunjungan mereka di ruang tunggu.  
 Kedua fasilitas kesehatan tersebut  

menganalisis alur klien pada pagi dan sore 
hari. Mereka menemukan bahwa meskipun 
ada lebih banyak klien yang mengambil 
kembali ART pada jam layanan pagi, tidak 
ada perbedaan signifikan antara durasi atau 
waktu tunggu pada pagi hari dibanding 
dengan sore hari.  

Langkah berikutnya:  
 Tiga dari 10 fasilitas kesehatan sedang 

menguji sistem pendaftaran atau antrean 
mengatasi masalah waktu tunggu.  
 Fasiltas “pelopor” menggunakan data ini 

untuk membentuk standar layanan yang 
akan digunakan sebagai ukuran penjaminan 
mutu  
 Fasilitas pelopor juga mempertimbangkan 

untuk menggunakan data durasi waktu 
layanan ini sebagai pesan promosi: misalnya, 
“Cukup 30 Menit, Jalani Hidup Sehat dengan 
ARV.” 

 

SOROTAN HASIL: 
PENGAMATAN ALUR KLIEN 

Kurangnya pelatihan 
Waktu tunggu pasien 
Deskripsi pekerjaan kurang memadai 
Kesenjangan tes HIV dengan pengobatan 
Praktik nyata tidak sejalan dengan SOP fasilitas kesehatan 
Beban kerja tinggi 

1 

2 

3 
4 5 

10 

9 

8 
7 

6 

n = 10 
fasilitas 
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Hasilnya menunjukkan bahwa angka dan besaran tantangannya bervariasi dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. Tantangan paling 
umum adalah kurangnya pelatihan dan/atau pengetahuan tentang  penyedia layanan HIV, yang diidentifikasi oleh 8 dari 10 fasilitas kesehatan. Namun 
di luar faktor yang relatif sama tadi, tanggapan fasilitas kesehatan dan hasil analisis akar masalah bervariasi antar fasilitas kesehatan. Menghadapi 
tantangan yang beragam dan unik, mendukung pemangku kepentingan terdesentralisasi untuk memperoleh, menganalisis, dan menggunakan data 
(fakta) untuk pengambilan keputusan SDM Kesehatan HIV dapat membuat fasilitas kesehatan, kabupaten/kota, dan provinsi mampu mengambil 
keputusan strategis, disesuaikan dengan kebutuhan mereka, untuk meningkatkan mutu perawatan HIV. 

HRH2030 memiliki visi bahwa pemangku kepentingan akan memiliki kapasitas ini jika mereka dapat memanfaatkan data untuk merampungkan proses 
mengoptimalkan kinerja dan produktivitas tenaga kesehatan, seperti yang dijabarkan melalui langkah-langkah dalam Toolkit Produktivitas dan Kinerja 
untuk Mencapai Target 95-95-95 seperti yang ditampilkan dalam Gambar 4. Misalnya:  

 Langkah 1:  Manajer fasilitas kesehatan secara rutin meninjau kembali data statistik layanan rutin fasilitasnya untuk memantau kinerja petugas 
layanan sepanjang perjalanan perawatan HIV. Melalui proses ini, mereka akan melihat bahwa jumlah klien yang LTFU meningkat. Ia juga mencari 
umpan balik dari klien yang sudah ada, yang mengatakan ada stigma dan 
keinginan untuk memperoleh dukungan lebih, mengingat tenaga 
kesehatan hanya memiliki sedikit waktu untuk memberikan konseling.  

 Langkah 2:  Manajer tersebut melakukan survei kepada stafnya 
menggunakan kuesioner analisis tugas cepat untuk mengidentifikasi 
kebutuhan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan dalam fasilitas 
kesehatannya. Hasilnya menunjukkan kurangnya kepercayaan diri 
untuk melakukan sebagian tugas HIV, seperti konseling kepatuhan.  

 Langkah 3:  Menggunakan data RTA, manajer fasilitas kesehatan 
memimpin stafnya dalam diskusi kelompok terarah mengenai hasil 
RTA, di mana mereka bersama-sama mengidentifikasi bahwa sebagian 
staf belum dilatih, sebagian lainnya sudah dilatih tapi dirotasi ke tim 
lainnya dalam fasilitas kesehatan, dan sebagian staf sudah dilatih tetapi 
membutuhkan bimbingan tambahan. Penyedia layanan yang baru saja 
menyelesaikan pelatihan pra-jabatan merasa bahwa mereka 
membutuhkan lebih banyak latihan dan dukungan agar dapat 
menyediakan layanan bermutu tinggi. Mereka juga mendiskusikan 
umpan balik klien dan mencatat bahwa kader dapat membantu 
menyediakan lebih banyak dukungan kepada klien dan meringankan 
stigma dengan melakukan penjangkauan bersama kelompok ODHA 
dalam komunitas, berkomunikasi dengan klien LTFU, dan memberikan 
konseling kepatuhan. 

 Langkah 4:  Fasilitas kesehatan tersebut memperbaharui prosedur operasi standar (SOP) mereka untuk membatasi rotasi staf yang baru saja 
dilatih dalam suatu area layanan tertentu, untuk mempertahankan staf yang telah menerima pelatihan yang sesuai tadi. Koordinator program HIV 
dan staf dengan keterampilan tinggi lainnya tengah merencanakan program bimbingan kepada staf yang baru dilatih untuk memastikan agar mereka 
mendapat cukup dukungan. Fasilitas kesehatan tersebut mengikutsertakan kader dalam pendekatan bimbingan ini agar mereka percaya diri untuk 
mendukung klien. 

 Langkah 5:  Fasilitas kesehatan berniat untuk menerapkan analisis tugas cepat untuk mengukur tingkat kepercayaan diri staf secara berkala, dan 
kader secara rutin mengumpulkan umpan balik dari klien ODHA mereka. Ini akan memberikan kesempatan rutin untuk mengatur kembali sasaran 
bimbingan dan mekanisme pengawasan, bila perlu, sembari menyediakan kesempatan pemantauan kegiatan yang telah dilakukan pada Langkah 4.  

Dalam contoh ini, fasilitas kesehatan tersebut memiliki alat, kapasitas, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meninjau datanya sendiri, 
mengimplementasikan alat penilaian SDM Kesehatan HIV yang praktis, serta memanfaatkan hasilnya untuk mengidentifikasi adaptasi di tingkat fasilitas 
kesehatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemberian layanan HIV yang berpusat pada klien. Dinas Kesehatan Provinsi serta 
Kabupaten/Kota dapat menarik manfaat dari investasi dalam keterampilan merencanakan SDM Kesehatan untuk manajer fasilitas kesehatan dan 
koordinator HIV. Lebih lanjut, kemajuan dapat disampaikan pada tingkat nasional dengan terus memperkuat arus data SDM Kesehatan, termasuk 
Akun Tenaga Kesehatan Nasional dan Sistem Informasi SDM Kesehatan, untuk memastikan bahwa data SDM Kesehatan akurat dan tersedia bagi 
para pengambil keputusan.   

 

 

GAMBAR 4. IKHTISAR  PROSES  OPTIMALISASI  

KINERJA DAN  PRODUKTIVITAS  TENAGA  KESEHATAN 

Langkah 1: 
Identifikasi 

Kesenjangan 
Layanan HIV

Langkah 2: 
Identifikasi Masalah  

Tenaga Kerja 

Langkah 3: 
Memahami penyebab 
Mendasar Masalah 

Tenaga Kerja 

Langkah 4: 
Kembangkan 

Intervensi Tenaga 
Kerja

Langkah 5: 
Identifikasi Strategis 
untuk Pemantauan 

Intervensi

http://hrh2030program.org/wp-content/uploads/2018/09/ProdPerfToolkit-rev-for-web.pdf
http://hrh2030program.org/wp-content/uploads/2018/09/ProdPerfToolkit-rev-for-web.pdf
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Menindaklanjuti Rekomendasi ke dalam Praktik: Apa yang dibutuhkan untuk mencapai target 
pengobatan ART nasional di Jakarta? 
Mengingat semua rekomendasi ini, penting juga untuk mempertimbangkan perpaduan keputusan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai target 
Kementerian Kesehatan untuk ART nasional. Meski penilaian yang dilakukan oleh HRH2030 memiliki ukuran sampel yang relatif kecil dan tidak 
mewakili semua fasilitas kesehatan di Indonesia, akan tetapi, studi kasus berdasarkan 10 fasilitas kesehatan di Jakarta yang terlibat pada tahun 2018 
dan 2019 dapat dipertimbangkan untuk dilakukan.  

Seperti yang dibahas sebelumnya dalam dokumen ini, HOT4ART diperkenalkan sebagai alat yang dapat menghitung kekurangan tenaga kesehatan 
dan inefisiensi di tingkat situs layanan. Selain itu, alat ini memiliki opsi di atas tingkat situs layanan di mana kumpulan data dari berbagai fasilitas 
kesehatan dapat digunakan untuk secara kasar menghitung dampak berbagai model DSD pada kebutuhan ketenagaan. Memanfaatkan data dari 10 
fasilitas kesehatan di Jakarta, serta berbagai asumsi dasar berdasarkan target Kementerian Kesehatan dan tolok ukur lainnya, dapat dikembangkan 
perkiraan yang cukup mendekati mengenai pengaruh model DSD terhadap pemberian layanan HIV di Jakarta.  

Proses HOT4ART pada tingkat situs layanan membutuhkan dua informasi utama: jumlah tenaga kesehatan dan jumlah target klien. Angka ketenagaan 
dari penilaian 2018 telah digunakan untuk mengisi bagian penyedia layanan pada alat tersebut. Data kaskade ART dari tahun 2019 tersedia untuk 
menentukan klien ART saat ini, tapi demi mencapai target strategis Kementerian Kesehatan yaitu 40% ODHA menjalani ART, Jakarta kira-kira akan 
perlu melipatgandakan jumlah klien yang menjalani ART. Kami menggunakan perkiraan selisih di antara hasil dari 10 fasilitas kesehatan yang ada 
dibandingkan dengan target pengobatan ART untuk mengekstrapolasi informasi untuk bagian klien pada alat HRH. (Asumsi dan perhitungan lengkap 
dimasukkan sebagai catatan dalam lampiran Studi Kasus HOT4ART Jakarta, sebagaimana tercantum pada bagian sumber daya dan lampiran).  

Dengan input ini, memungkinkan untuk memperkirakan pengaruh secara umum berbagai kombinasi model DSD pada kebutuhan ketenagaan bagi 10 
fasilitas kesehatan ini. Gambar 5 menampilkan hasil pemodelan kekurangan tenaga kerja dari dua jenis tenaga kesehatan yang paling berisiko 
mengalami kekurangan menurut hasil HOT4ART yaitu: dokter dan perawat. Gambar ini menjajaki berbagai kombinasi model, termasuk hanya 
perawatan standar di baris paling atas, serta berbagai kombinasi berbagi-tugas, MMD, dan pengaturan jarak jadwal kunjungan pada baris selanjutnya.  

 

3

3

4

14

44

1

2

2

12

GAMBAR 5. PEMODELAN PERKIRAAN KEKURANGAN DOKTER DAN PERAWAT UNTUK MERAIH TARGET ART  DI 10 FASILITAS 

KESEHATAN DI JAKARTA 

Dengan perawatan standar dan praktek alokasi tugas saat ini, ada kekurangan besar dokter untuk mencapai target 
ART. MMD 3 bulan secara cukup besar menurunkan kekurangan tenaga kesehatan, tetapi berbagi tugas dan model 
DSD tambahan kemungkinan akan dibutuhkan untuk sepenuhnya mengatasi kekurangan tenaga kesehatan. 
 
 

Perawatan Standar, Tanpa 
Berbagi-Tugas 

Perawatan Standar, Berbagi-
Tugas Dokter/Perawat 

Berbagi-Tugas dan  
MMD 3 bulan 

Berbagi-Tugas, MMD 3 bulan, 
Pengaturan Jarak Kunjungan 

Berbagi-Tugas, MMD 6 bulan, 
Pengaturan Jarak Kunjungan 

Berbagi-Tugas, MMD 3 bulan, 
Pengaturan Jarak Kunjungan 
Klien Stabil setelah 6 Bulan 

Tidak ada kekurangan perawat Tidak ada kekurangan dokter 

Tidak ada kekurangan perawat 

Perkiraan Kekurangan Dokter Perkiraan Kekurangan Perawat 
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Sebagai rangkuman, keterbatasan untuk melakukan berbagi-tugas saat ini dan prevalensi perawatan standar sebagai model pemberian layanan utama 
akan berkontribusi terhadap kekurangan dokter untuk mencapai target ART. Untuk menyeimbangkan kekurangan dokter yang ekstrem ini, berbagi-
tugas dapat dilaksanakan antara dokter dengan perawat; khususnya, fasilitas kesehatan dapat menggunakan kriteria klien stabil untuk menentukan 
syarat menerima MMD agar tugas memberikan edukasi kesehatan, konsultasi, dan konseling kepatuhan pada sebagian klien stabil diberikan kepada 
perawat. Kemudian, MMD 3 bulan akan efektif dalam mengatasi mayoritas kekurangan dokter dan perawat yang tersisa, namun diperkirakan masih 
ada total kekurangan enam jenis tenaga kesehatan di 10 fasilitas kesehatan tersebut.  

Untuk mengatasi kekurangan yang masih tersisa, diperlukan tambahan tenaga kesehatan dengan kualitas yang memadai, atau tambahan pendekatan 
DSD untuk semakin mengoptimalkan pemberian layanan ART dari tenaga kesehatan yang ada saat ini. Dalam proses ini, ditemukan bahwa jumlah 
besar beban waktu petugas disebabkan karena gelombang kedatangan pasien baru, yang menurut pedoman MMD saat ini perlu tetap menjalani 
perawatan standar selama 12 bulan. Jika persyaratan ini dimodifikasi sehingga mengizinkan MMD setelah 6 bulan untuk pasien stabil (praktik diizinkan 
yang bermanfaat bagi kepatuhan klien menurut PEPFAR dan International AIDS Society), dan jika MMD dipadukan dengan pengaturan jarak jadwal 
kunjungan untuk meringankan jumlah klien yang membutuhkan kunjungan konsultasi lengkap, maka tenaga kesehatan yang ada saat ini diperkirakan 
cukup untuk mencapai target ART pada 10 fasilitas kesehatan ini.  

Contoh ini bukan berarti bahwa inilah satu-satunya solusi untuk mencapai target pengobatan ART. Area penjajakan tambahan dapat melibatkan 
tenaga kesehatan komunitas/kader untuk berkontribusi dalam distribusi ART kepada komunitas, penjajakan potensi distribusi langsung oleh klien, 
atau melakukan percontohan model kelompok seperti metode meringankan beban penyedia layanan yang berketerampilan tinggi.  

Lebih lanjut, alat RTA dan CFO dapat didayagunakan di seluruh proses optimasi pemberian layanan ini. RTA dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengelola dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara aktif untuk menerapkan model pemberian layanan baru. Misalnya, jika tenaga 
kesehatan diharapkan untuk mengemban tugas baru untuk melaksanakan berbagi-tugas atau model DSD, alat RTA dapat membantu mengidentifikasi 
dukungan atau bimbingan dalam jabatan apa yang mungkin diperlukan agar tenaga kesehatan dapat melaksanakan perawatan bermutu tinggi. Misalnya, 
dalam proses HOT4ART ini, berbagi-tugas dari dokter ke perawat menjadi perlu untuk meringankan beban dokter, akan tetapi menurut Analisis 
Tugas Cepat tahun 2018, perawat mengatakan bahwa (rata-rata) 53% tugas yang mereka lakukan tidak tercantum dalam daftar tugas dokter dan 
perawat. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memasukkan tugas pemberian layanan secara lebih strategis ke dalam daftar pekerjaan perawat 
dan memperhatikan dengan seksama kepercayaan diri dan pengetahuan mereka untuk melakukan tugas tersebut.  

Alat CFO dapat digunakan baik sebagai alat pengelolaan yang adaptif untuk secara rutin mengatasi tantangan bagi alur layanan klien, namun juga 
dapat digunakan untuk mengukur pengaruh DSD terhadap alur klien di fasilitas kesehatan; idealnya, model DSD akan mengurangi hambatan bagi alur 
layanan klien dan waktu tunggu, sembari meningkatkan waktu yang tersedia bagi penyedia layanan untuk dicurahkan kepada klien yang membutuhkan 
dukungan terencana. Selain memperhatikan waktu yang dihabiskan di ruang tunggu, data mengenai di mana klien menemui hambatan alur layanan 
juga dapat menjadi informasi penting untuk dipertimbangkan. Misalnya, dari hasil CFO yang telah dilakukan, klien mengalami waktu tunggu yang lama 
baik di ruang tunggu konsultasi maupun di ruang tunggu farmasi. Berbagi-tugas antara dokter dengan perawat mungkin dapat mengurangi waktu 
tunggu konsultasi, karena lebih banyak penyedia layanan yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan dan konsultasi. Di ruang tunggu farmasi, MMD 
dapat mempersingkat pengalaman klien karena lebih sedikit klien yang harus datang ke farmasi setiap bulannya untuk mengambil obat ulangan. 
Melalui proses ini, penting bagi fasilitas kesehatan, kabupaten/kota, dan provinsi untuk memiliki keterampilan mengamati pengalaman klien dengan 
seksama, memberikan respon terhadap perubahan dalam indikator HIV dan SDM Kesehatan, serta menggunakan data untuk memberikan informasi 
dalam pengambilan keputusan. 

Kesimpulan 
Kebijakan HIV di Indonesia saat ini bersifat strategis untuk meningkatkan skala pemberian layanan ART, namun lebih banyak lagi perlu dilakukan 
untuk memastikan bahwa jumlah ODHA yang makin bertambah dijaga tetap menjalani regimen pengobatan ART seumur hidupnya. Dengan 
meningkatkan skala pemberian layanan terdiferensiasi, dengan mempertimbangkan kemungkinan untuk melibatkan tenaga kesehatan komunitas 
(kader masyarakat), serta penggunaan data pendukung di berbagai tingkat dalam sistem kesehatan, Indonesia dapat terus mengoptimalkan tenaga 
kesehatan untuk memberikan layanan ART. Optimalisasi akan meringankan beban kerja tenaga kesehatan, memberikan perawatan dengan mutu 
lebih tinggi, mengatasi kebutuhan dan harapan klien, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 95-95-95 di Indonesia. 
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Alat dan Sumber Daya 
HRH2030 telah mengembangkan dan menyusun alat dan sumber daya di semua level dari sistem kesehatan untuk pengambilan keputusan SDMK 
berbasis bukti guna mengoptimalkan tenaga kesehatan dan memberikan perawatan yang berpusat pada klien bagi lebih banyak lagi klien ART. Materi 
berikut ini tersedia untuk memberikan wawasan lebih lanjut mengenai hasil yang disajikan dalam laporan ini dan sebagai sumber daya bagi pemangku 
kepentingan yang tertarik untuk belajar dan mengadopsi alat penilaian SDMK HIV: 
  

 Hasil Penilaian HRH2030 Assessment Results (tanpa menyebutkan nama):  
o Hasil 2018: 

 (Laporan) Penilaian SDMK dan HIV Indonesia 2018: Rekomendasi untuk Melaksanakan dan Meningkatkan Skala 
Kebijakan Test and Treat 

 Lampiran Kebijakan 2018 
 Lampiran Tingkat Situs layanan 2018 

o Hasil Tahun 2019:  
 Hasil implementasi RTA dan CFO fasilitas kesehatan “pelopor” (tersedia dalam Bahasa Indonesia) 
 Hasil dari 4 fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan HOT4ART dalam aktivitas (tersedia dalam Bahasa 

Indonesia) 
 Sumber Daya Pengumpulan dan Pemanfaatan Data: 

o Toolkit: Mengoptimalkan Kinerja dan Produktivitas Tenaga Kesehatan untuk Mencapai Target 95-95-95 
o Alat Optimalisasi SDM Kesehatan untuk Pemberian Layanan ART (HOT4ART) 

 Laman sumber daya online 
 Ringkasan HRH2030 yang Menggambarkan Pengaruh MMD Terhadap Kebutuhan SMDK 
 Alat versi Bahasa Indonesia/Inggris 

o Analisis Tugas Cepat (RTA) 
 Panduan survei (tersedia dalam Bahasa Indonesia) 
 Format survei untuk pengumpulan data ODK (tersedia dalam Bahasa Indonesia) 

o Observasi Alur Klien (CFO) 
 Panduan survei (tersedia dalam Bahasa Indonesia) 
 Format survei untuk pengumpulan data ODK (tersedia dalam Bahasa Indonesia) 

 Sumber daya dari organisasi lainnya:  
o Panduan WHO mengenai kebijakan kesehatan dan dukungan sistem untuk mengoptimalkan program tenaga kesehatan 
o Perawatan Terdiferensiasi International AIDS Society untuk HIV: Kerangka Kerja Keputusan untuk Pemberian Terapi 

Antiretroviral 
  

https://hrh2030program.org/indonesia-hiv-and-human-resources-for-health-hrh-assessment/
https://hrh2030program.org/indonesia-hiv-and-human-resources-for-health-hrh-assessment/
https://hrh2030program.org/indonesia-hiv-and-human-resources-for-health-hrh-assessment/
https://hrh2030program.org/webinar-rapid-task-analysis/
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 Mengenai HRH2030  
HRH2030 berjuang untuk membangun tenaga kesehatan 
yang dapat diakses, tersedia, dapat diterima, dan bermutu 
yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil kesehatan. 

Sasaran Program Global  
1. Meningkatkan kinerja dan produktivitas tenaga 

kesehatan. Memperbaiki model pemberian layanan, 
memperkuat kapasitas pelatihan dalam jabatan dan 
melanjutkan program pengembangan profesi, serta 
meningkatkan kapasitas manajer untuk mengelola SDK 
dengan lebih efisien. 

2. Meningkatkan jumlah, kombinasi keterampilan, dan 
kompetensi tenaga kesehatan. Memastikan bahwa 
lembaga pendidikan memenuhi kebutuhan siswa dan 
menggunakan kurikulum yang relevan dengan pasien 
yang akan ditangani siswa. Sasaran ini juga mengatasi 
kemampuan manajemen lembaga pra-jabatan. 

3. Memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata 
kelola SDMK/Penguatan Sistem Kesehatan. 
Menggalakkan transparansi dalam keputusan SDM 
Kesehatan, memperkuat lingkungan regulasi, 
memperbaiki kapasitas pengelolaan, mengurangi 
ketimpangan gender, dan meningkatkan kolaborasi 
multi sektor untuk memajukan agenda SDM Kesehatan. 

4. Meningkatkan keberlanjutan investasi pada SDM 
Kesehatan. Meningkatkan pemanfaatan data SDM 
Kesehatan untuk pengambilan keputusan yang akurat 
dengan tujuan meningkatkan investasi dalam mendidik, 
melatih, dan mengelola tenaga kesehatan yang selaras 
dengan tujuan dan laik praktik. 

Mitra Program 
– Chemonics International 

– American International Health Alliance (AIHA) 

– Amref Health Africa 

– Open Development 

– Palladium 

– ThinkWell 

– University Research Company (URC) 

 

Seorang pasien berkonsultasi dengan dokter di Puskesmas di Jakarta, 
Indonesia. 
Kontribusi: Andi Gultom. 

www.hrh2030program.org 
Dokumen ini dapat terwujud berkat dukungan dari warga Amerika Serikat melalui 
United States Agency for International Development (USAID) berdasarkan ketentuan 
perjanjian kerjasama no. AID-OAA-A-15-00046 (2015-2020) yang bermitra dengan The 
U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief. Isi merupakan tanggung jawab 
Chemonics International dan tidak berarti mencerminkan pandangan USAID atau 
Pemerintah Amerika Serikat. 
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