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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Data Pasien TB-HIV 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota 

Semarang diperoleh data pasien TB HIV pada tahun 2018 sebagai 

berikut:  

Tabel 1. Data Pasien TB HIV 

No Nama Layanan 

Jenis Kelamin Rentang 

Usia 

(Tahun) 
Laki-Laki Perempuan 

1 BKPM SEMARANG 13 2 1-49 

2 PUSKESMAS BULU LOR 1 - 31 

3 PUSKESMAS GAYAM SARI 1 - 2 

4 PUSKESMAS KARANG ANYAR 1 - 64 

5 PUSKESMAS KARANG AYU - 1 43 

6 PUSKESMAS LEBDOSARI 1 2 35-65 

7 PUSKESMAS NGALIAN - 1 55 

8 PUSKESMAS PEGANDAN - 1 3 

9 PUSKESMAS PONCOL 1 - 29 

10 RS COLUMBIA ASIA 1 - 26 

11 

RS HERMINA PANDANARAN 

SEMARANG 1 - 

48 

12 

RS NASIONAL DIPONEGORO 

SEMARANG 2 - 

42-48 

13 RS PANTI WILASA II 10 4 7-61 

14 RS ST. ELISABETH SEMARANG 9 2 25-60 

15 RS SULTAN AGUNG SEMARANG 1 1 20-26 

16 RS TELOGOREJO SEMARANG 5 - 5-32 

17 RS WILLIAM BOOTH 1 1 1-31 

18 RSU DR. KARIADI 24 20 1-71 

19 RSU KODYA SEMARANG 12 3 1-51 

20 RSU PANTI WILASA I 6 4 22-69 

21 RSU ROEMANI - 1 40 

22 RSUD TUGUREJO SEMARANG 7 3 0-61 

TOTAL 97 46 0-69 

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2018 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata usia 

pasien TB HIV dari anak sampai lanjut usia dan terdapat di fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan di fasilitas 

kesehatan tingkat lanjutan di tipe A.  

Selanjutnya diperoleh data perawatan bulan Februari 2019 bagi 

pasien TB-HIV di Kota Semarang sebagai berikut: 

Tabel 2. Perawatan HIV dan AntiRetroviral Theraphy (ART) 
No Variabel Total 

1 Masuk dalam perawatan HIV 

  
1.1 

Jumlah kumulatif orang yang pernah masuk perawatan 

HIV s/d akhir bulan lalu 
179 

  
1.2 

Jumlah orang baru yang masuk (termasuk rujuk masuk)  

selama bulan ini 
1 

 

  
1.3 

Jumlah kumulatif orang yang pernah masuk perawatan 

HIV s/d akhir bulan ini 
180 

  
1.4 

Jumlah orang yang berkunjung ke perawatan HIV 

(termasuk ibu hamil) selama bulan ini 
2 

2 Memenuhi syarat secara medis untuk ART   

  
2.1 

Jumlah kumulatif orang yang memenuhi syarat untuk ART 

s/d akhir bulan lalu 
10 

 

  
2.2 

Jumlah kumulatif orang yang memenuhi syarat untuk ART 

s/d akhir bulan ini 
10 

  
2.3 

Jumlah kumulatif orang yang memenuhi syarat untuk ART 

tetapi belum memulai ART s/d akhir bulan ini 
7 

3 Masuk dengan ART   

  
3.1 

Jumlah kumulatif orang yang pernah memulai ART s/d 

akhir bulan lalu 
3 

  
3.2 

Jumlah kumulatif orang yang pernah memulai ART s/d 

akhir bulan ini 
3 

4 Dampak ART   

 

  4.1 Jumlah yang masih dengan rejimen lini ke-1 orisinal 
3 

5 ADHERENCE PENGOBATAN   

  5.1 Jumlah pasien yang dinilai adherence selama bulan ini 2 

 

  
 5.2 < 3 dosis tidak diminum dalam periode 30 hari (> 95%) 2 

6 KOINFEKSI TB-HIV   

  6.1 Jumlah Odha yang diskrining status TB selama bulan ini 2 

  
6.2 

Jumlah kumulatif orang dengan koinfeksi TB-HIV s/d 

akhir bulan lalu 
6 

  
6.3 

Jumlah kumulatif orang dengan koinfeksi TB-HIV s/d 

akhir bulan ini 
6 

 
6.4 

Jumlah kasus baru orang dengan koinfeksi TB-HIV dan 

mendapatkan terapi TB dan ARV selama bulan ini 
2 

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2019 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah pasien TB HIV 

yang melakukan perawatan HIV dan mendapatkan ART pada bulan 

Februari di Kota Semarang. Selain data dari Dinas Kesehatan, 

didapatkan data terkait jumlah pasien TB yang telah dilakukan 

skrinning HIV dari RSUP Dr. Kariadi sebagai berikut: 

Tabel 3. Data Pasien TB yang di Skrinning HIV  

di RSUP Dr. Kariadi 
Bulan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Januari 27 39 19 

Februari 41 36 13 

Maret 27 32 17 

April 32 35 23 

Mei 7 22 15 

Juni 27 8 18 

Juli 21 31 11 

Agustus 30 30 12 

September 40 29 14 

Oktober 23 30 12 

November 29 25 14 

Desember 16 22 22 

Total 320 339 190 

Sumber Data: Pengelola Program HIV RSUP Dr. Kariadi Tahun 2019 

 

Selanjutnya didapatkan data jumlah pasien TB HIV di RSUP 

Dr. Kariadi sebagai berikut: 

Tabel 4. Data Pasien TB HIV di RSUP Dr. Kariadi 
Bulan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Januari 4 4 3 

Februari 0 7 0 

Maret 2 4 3 

April 2 1 5 

Mei 0 1 4 

Juni 0 0 1 

Juli 2 2 7 

Agustus 5 4 1 

September 2 2 4 

Oktober 1 2 3 

November 1 5 1 

Desember 0 2 3 

Total 19 34 35 

Sumber Data: Pengelola Program HIV RSUP Dr. Kariadi Tahun 2019 
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Berdasarkan tabel kedua dapat dilihat jumlah pasien TB yang 

di skining HIV dan dapat dilihat jumlah pasien yang positif TB HIV 

pada tabel ketiga. Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah pasien dari 

tahun 2016 sampai 2018 terjadi peningkatan pada akhir bulan 

Desember 2018. 

b. Data Fasilitas Kesehatan KC Kota Semarang 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS terkait jumlah 

Faskes BPJS di Kota Semarang yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5. Jumlah Faskes KC. Kota Semarang 
NO KOTA/KAB JENIS FASKES JUMLAH 

1 Kota Semarang Dokter Umum 68 

    Klinik Pratama 89 

    Dokter Gigi 33 

    Puskesmas 37 

    TNI/POLRI 9 

    Klinik BUMN 9 

    SUB TOTAL 245 

Sumber Data: BPJS KC. Kota Semarang Tahun 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas 

kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS KC Kota Semarang terdapat 

245 faskes dan terbanyak merupakan Klinik Pratama sebanyak 89 

faskes. 

Selain data fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, 

berikut didapatkan data jumlah kasus dan jumlah biaya yang 

dikeluarkan BPJS untuk kasus TB HIV: 
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Tabel 6. Jumlah Kasus TB HIV dan Jumlah Biaya yang dibayar BPJS 
Bulan Jumlah Kasus Jumlah Biaya 

Januari 2018 12  287,032,100  

Februari 2018 12  241,210,000  

Maret 2018 19  407,534,000  

April 2018 13  427,339,800  

Mei 2018 24  459,980,600  

Juni 2018 13  261,664,800  

Juli 2018 19  395,328,700  

Agustus 2018 17  290,269,500  

September 2018 17  360,834,500  

Oktober 2018 15  280,780,300  

November 2018 15  393,540,800  

Desember 2018 23  464,855,200  

Januari 2019 21  407,281,900  

Februari 201 12  231,202,900  

Maret 2019 12  337,035,000  

JUMLAH 244  5,245,890,100  

Rata-Rata per pasien 21,499,550 

Sumber Data: BPJS KC. Kota Semarang tahun 2019 

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa dari bulan 

Januari 2018 sampai dengan Maret 2019 jumlah kasus TB HIV yang 

dibiayai oleh BPJS sebanyak 244 kasus dengan jumlah biaya yang 

dikeluarkan BPJS sebanyak Rp 5.245.890.100,- (Lima Milyar Dua 

Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu 

Seratus Rupiah). Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk 

satu pasien sejumlah Rp 21.499.550 (Dua Puluh Satu Juta Empat 

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah). 

c. National AIDS Spending Assesment 

National AIDS Spending Assessment (NASA) adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh NAC dan UNAIDS setiap setengah 

tahun untuk mengidentifikasi semua pengeluaran dana program HIV 

dan AIDS setiap tahun. 
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NASA mempunyai pedoman untuk melacak, mencatat, dan 

mengelompokkan data keuangan program HIV. Sumber pendanaan ini 

bertujuan untuk membiayai program HIV di Indonesia yang meliputi 

Pemerintah Pusat mencakup Anggaran Nasional (APBN) dan 

Dekonsentrasi Pendanaan dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten, Mitra Bilateral dan Multilateral, Organisasi 

Non-Pemerintah Internasional (INGO), dan Komunitas / Rumah 

Tangga. 

Tabel 7. Pengeluaran Program HIV dan AIDS menurut Sumber Dana 

Source 
2013 2014 

USD % USD % 

PUBLIC 51,413,125.14  52,2 60,488,121.57  56.64 

Sub National (APBD) 7,805,299.26 7.92  11,259,838.32 10.54  

Central Government 

(APBN) 

42,857,340.88 43.50  43,153,051.25 40.41  

SHI 750,485.00 0.76  6,075,232.00 5.69  

INTERNATIONAL 47,047,536.33  47.8 46,280,762.20  43.34 

Bilateral 15,891,828.37 16.13  16,642,283.19 15.58  

Multilateral 31,104,660.16 31.57  29,415,201.19 27.54  

Other International 51,047.80 0.05  223,277.82 0.21  

PRIVAT 58,619.02  0.1 25,713.10  0.02 

Private (IBCA) 58,619.02 0.06  25,713.10 0.02  

TOTAL 98,519,280.49 100.00 100.00 106,794,596.86 100.00 100.00 

Sumber data: NASA Report 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi dari dana 

publik yang mencakup anggaran pusat (APBN), anggaran daerah 

(APBD), dan JKN pada tahun 2013 dan 2014 mencapai lebih dari 50% 

dari total pengeluaran program nasional HIV dan AIDS. Dana publik 

berarti semua dana mengalir di tingkat pusat dan provinsi / kabupaten. 

Sementara itu, dana internasional menyumbang 43-47% dari total 

pengeluaran. 
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Tabel 8. Jumlah Pengeluaran Sumber Dana Program HIV dari 

Multilateral 

Source 2013 2014 

USD % USD % 

Global Fund 29,742,201.9 63.18 29,415,201.19 27.54 

GF KPAN 8,595,330.15  8,466,474.66  

GF MOH 13,089,449.87  10,239,091.90  

GF NU 4,543,437.90  4,472,796.82  

GF PKBI 3,495,984.0  4,392,196.82  

Sumber data: NASA Report 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi dari Global 

Fund pada tahun 2013 mencapai 29,742,201.9 USD dan pada tahun 

2014 mencapai 29,415,201.19 USD 

 

2. Hasil Wawancara   

a. Hasil wawancara dengan Narasumber Penelitian  

1) Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Wawancara dilakukan dengan Bapak Dani Miarso selaku 

KASIE P2ML Bidang P2P pada tanggal 28 Maret 2019 bertempat 

di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk penyusunan 

program di bidang kesehatan, perumusan kebijakan teknis dan 

rencana strategis di bidang kesehatan, pengelolaan kesehatan dasar 

dan rujukan, pembinaan dan penilaian terhadap tenaga kesehatan 

dan sarana kesehatan, monitoring dan evaluasi program kerja, 

pemberian fasilitas urusan penyelenggaraan kesehatan serta tugas 

kewenangan lainnya yang terkait dalam bidang kesehatan.  
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Dalam wawancara didapatkan keterangan bahwa pengelola 

program TB dan pengelola program HIV Dinas Kesehatan rutin 

melakukan penyuluhan tentang TB HIV dan rutin mengikuti 

Monev TB HIV dari Provinsi.  

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas berdasarkan 

peraturan yang ada termasuk peraturan tentang TB dan HIV namun 

secara detail kurang mengerti isi dari setiap peraturan tersebut. 

Program untuk pasien TB HIV yang dilakukan Dinas Kesehatan 

adalah promosi, pendampingan dan kunjungan rumah untuk pasien 

TB minimal 3 kali kunjungan selama masa pengobatan, kemudian 

investigasi kasus, survei, peningkatan SDM petugas yang melatih, 

menyiapkan sistem informasi, validasi data dan monitoring 

evaluasi. 

Sistem pembiayaan TB HIV merupakan tanggung jawab 

Pemerintah. Bantuan dana program TB HIV didapatkan dari 

APBN, pihak ketiga yaitu Global Fund dan KNCV, kemudian dari 

Dinas terkait yang dikelola masing-masing misalkan FKK punya 

dana kemudian melakukan pemberdayaan dan promosi. Dana dari 

pihak ketiga setiap tahun ada tapi berbatas seperti KNCV akan 

habis Mei tahun 2019 dan Global Fund akan habis tahun 2020, 

dana tersebut bersifat kerjasama. Pasien dengan TB-HIV yang 

menggunakan BPJS atau tidak menggunakan BPJS tidak 

dibedakan dalam perawatan karena bisa mendapatkan obat secara 
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gratis, perbedaannya terletak pada pembiayaan penyakit 

penyertanya. Obat untuk TB HIV secara umum dapat diambilkan 

namun secara berkala pasien harus datang untuk melakukan 

evaluasi, yang dapat mengambil obat tergantung kesepakatan 

dengan pelayanan atas persetujuan pasien. Hak pasien TB HIV 

dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sudah terpenuhi dan baik 

karena fasilitas pelayanan sudah memberikan dan pasien sudah 

mendapatkan pelayanan. Sebagai contoh, pasien yang tidak bisa 

mengambil obat di pagi hari oleh petugas diambilkan dahulu 

kemudian dititipkan ke penjaga atau tetap membuka pelayanan 

sore hari.  

Dinas Kesehatan memberikan kebebasan berbatas bagi 

fasilitas pelayanan kesehatan untuk menentukan alur dan waktu 

dalam memberikan pelayanan bagi pasien TB HIV yang penting 

pasien bisa berobat. Sejauh ini Dinas Kesehatan belum pernah 

mendapat laporan atau keluhan terkait kurang baiknya pelayanan 

kesehatan bagi pasien TB HIV. Namun stigma/ diskriminasi 

terhadap pasien TB HIV dimasyarakat masih terdapat sekitar 30% 

tidak mau berjabat tangan atau berhubungan akrab.  

Untuk alur pelayanan kesehatan bagi pasien TB atau TB 

HIV memiliki jalur khusus dengan pintu terpisah, ruangan terkena 

sinar matahari, tidak berAC sesuai aturan pengendalian infeksi 

secara general. Sedangkan HIV alur pelayanan kesehatannya sama 
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dengan pasien penyakit lainnya.  Peran KPA dan LSM sangat 

membantu Dinas Kesehatan dimasing-masing bagiannya baik itu 

bagian TB atau HIV. Sedangkan peran surveilans TB HIV adalah 

untuk penjangkauan dan pendampingan. Untuk kriteria penemuan 

TB HIV bermula dari suspek yaitu kriteria sesuai skrining bisa 

dites begitu hasil keluar dan positif itulah penemuan, dari yang 

belum tercatat jadi dapat tercatat kemudian dari yang dicari atau 

datang sendiri. 

Berdasarkan laporan NASA terkait Pengeluaran Program 

HIV dan AIDS yang bersumber dana dari Anggaran Pemerintah 

Daerah Jawa Tengah pada tahun 2013 sejumlah 606,412.32 USD 

dan meningkat pada tahun 2014 sejumlah 901,724.98 USD. 

Alokasi anggaran dana untuk kesehatan di Kota Semarang pada 

tahun 2016 sebesar Rp. 328.633.625.527,- dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 351.462.600.397,-.  

Di Kota Semarang alokasi dana terbagi atas sumber APBD 

Kota Semarang sebesar Rp.321.377.144.397,- (91,44%); sumber 

APBN sebesar Rp. 30.085.456.000,- (8,56 %). Apabila 

dibandingkan dengan total APBD Kota Semarang yang sebesar Rp. 

3.425.203.229.000,- terhadap total anggaran kesehatan bersumber 

APBD pada dinas Kesehatan adalah 9,38 %.
141

 

2) BPJS 

                                                 
141

 Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2017, Profil Kesehatan Kota Semarang, Semarang: Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, hal 94-95 
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BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan 

umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berdasarkan 

asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat 

aturan yang mengikat umum. BPJS bertugas mengelola dana 

publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. BPJS 

berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas 

kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan jaminan sosial nasional. 

a) Wawancara dilakukan kepada Ibu Asri Wulandari selaku 

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer KC Semarang pada 

tanggal 14 Mei 2019 bertempat di kantor BPJS KC Kota 

Semarang. Dalam wawancara didapatkan keterangan bahwa 

secara regulasi penjaminan yang masuk dalam program 

pemerintah tidak dijamin oleh JKN atau BPJS. Namun untuk 

TB HIV yang masuk program adalah obatnya sedangkan untuk 

konsultasi dan pelayanan di fasilitas kesehatan bisa dijamin 

oleh BPJS dengan mekanisme di FKTP masuk kapitasi dan di 

RS masuk INA-CBGs. Jika pasien hanya terdiagnosa HIV tetap 

dijamin oleh BPJS karena HIV termasuk kondisi kekhususan 

atau katastropik dan dijamin terkait pelayanan sesuai dengan 

Perpres apa saja pelayanan yang dijamin dan tidak dijamin. 
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Dalam pelayanan kesehatan tidak ada mekanisme khusus, 

namun hal tersebut diatur oleh RS atau Puskesmas selaku 

regulator. Tidak ada peraturan khusus untuk pasien TB HIV 

namun masing-masing KC BPJS memiliki cara yang berbeda-

beda seperti yang dilakukan KC  Semarang bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan yang mengatur terkait rujukan 

horizontal, jadi pasien TB HIV yang ada di DPP kemudian di 

rujuk ke puskesmas, harus diterima oleh puskesmas meskipun 

pasien tersebut bukan peserta dari puskesmas tersebut dan 

puskesmas tidak boleh menarik iur biaya. Dalam penggunaan 

BPJS tidak ada syarat khusus untuk pasien TB HIV. Secara 

umum pasien TB HIV memperoleh hak atas pelayanan 

kesehatan yang terintegrasi dengan JKN selain obat ataupun 

tindakan yang dibiayai oleh Pemerintah atau dana lainnya 

seperti tes cepat molekuler (TCM) tidak dibiayai oleh BPJS 

karena mendapat dana dari KNCV.  

Penggunaan BPJS melalui sistem rujukan berjenjang 

kecuali pasien TB HIV sudah memiliki riwayat pelayanan 

sebelumnya dalam 3 bulan terakhir bisa melakukan kunjungan 

langsung ke tipe A  karena kondisi khusus. Namun pada 

dasarnya tetap melalui rujukan berjenjang dari FKTP sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing fasilitas 

kesehatan. 
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b) Wawancara dilakukan kepada Ibu Istianti selaku Kepala 

Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan KC Semarang pada 

tanggal 15 Mei 2019 bertempat di kantor BPJS KC Kota 

Semarang didapatkan keterangan bahwa pasien TB HIV 

mendapatkan hak atas jaminan kesehatan sama seperti pasien 

lainnya, yang telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang 

Jaminan Kesehatan kecuali pelayanan yang sudah ditanggung 

oleh program lain seperti obat rutin TB HIV yang telah di danai 

oleh Pemerintah sesuai yang telah di atur dalam Pasal 52 ayat 

(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2018 Tentang Jaminan Kesehatan.  

Sistem rujukan untuk TB HIV berjenjang kompetensi, 

sebagai contoh apabila kompetensi ada di jenjang tipe B maka 

dapat langsung ke tipe B dapat diperiksa melalui sistem online. 

Sistem pembayaran BPJS kepada RS melalui sistem INA-

CBGs dimana yang dibayar adalah paket berdasarkan diagnosa 

bukan menggunakan sistem fee for service. BPJS membayar 

RS perbulan pelayanan. 

3) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang 

Wawancara dilakukan dengan perwakilan KPA yaitu Ibu 

Sutini selaku Pemegang Program dan Monev KPA Kota Semarang 

pada tanggal 12 Maret 2019 bertempat di kantor KPA Kota 
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Semarang. Dalam wawancara didapatkan keterangan bahwa KPA 

bertugas mengkoordinasikan setiap kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di Daerah dan 

melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan 

AIDS. Program yang diberikan KPA untuk pasien TB HIV yaitu 

STOP. Program STOP dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) S yaitu suluh memberikan edukasi seperti promosi penggunaan 

kondom dan pembagian kondom secara gratis 

b) T yaitu temukan 

c) O yaitu obati 

d) P pertahankan pengobatan. 

Permasalahan yang muncul dari pasien HIV ini terkait 

identitas diri seperti waria atau pekerja seks sehingga kesulitan 

untuk akses ke JKN atau ke pelayanan kesehatan sulit karena tidak 

punya identitas diri atau KTP, jadi ketika mereka sakit dan 

membutuhkan pelayanan medis mereka akan dimasukkan ke 

kategori gelandangan agar mendapat bantuan dari Dinas Sosial 

untuk biaya pengobatan. Jika ada penderita HIV yang masuk ke 

IGD dan tidak memiliki identitas diri maka KPA akan 

menghubungi Dinas Sosial, seperti di RSUP Kariadi ada petugas 

dari Dinas Sosial sehingga mereka yang akan mengurusi sampai 

dengan keluar dari RS. Jika ada yang menderita HIV tidak 

memiliki KTP maka akan dibantu menggunakan UHC (Universal 
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Health Coverage). UHC merupakan sistem kesehatan yang 

memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil 

terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. 

Pengobatan HIV tidak ada biaya yang diperlu dikeluarkan 

kecuali untuk biaya administrasi bagi yang tidak berKTP 

Semarang. Pemeriksaan dan obat ARV gratis baik JKN ataupun 

non JKN. Pembiayaan bagi pasien HIV didapatkan dari CSR 

Rumah Sakit, APBD Pemerintah Kota, Global Fund melalui 

Kemenkes. KPA mendapatkan dana dari Global Fund setiap tahun. 

Pada tahun 2019 KPA mendapat dana sebesar Rp 361.254.000,- 

(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat 

Ribu Rupiah).  

Pengambilan obat HIV diharapkan pasien sendiri yang 

mengambil sebulan sekali untuk mengevaluasi fisik apakah ARV 

jenis ini ada urtikari atau gatal, namun jika terpaksa tidak bisa 

boleh diambilkan oleh pendamping atau keluarga. Saat ini HIV 

tidak ada (Pengawas Minum Obat) PMO namun diharapkan pasien 

HIV memiliki PMO karena obat diminum seumur hidup. Di Kota 

Semarang pelayanan untuk HIV sudah dilakukan secara 

komprehensif mulai dari tes HIV disetiap puskesmas sudah bisa 

dilakukan dan gratis, pengobatan sudah bertahap. Pemenuhan hak 

pasien HIV dari Pemerintah sudah cukup mulai dari pencegahan 
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sampai pengobatan. Hak kerahasiaan pasien juga sudah terjamin 

baik di Puskesmas ataupun Rumah Sakit. Pasien HIV yang masuk 

Rumah Sakit akan dimasukkan ke ruang isolasi bukan dengan 

maksud diskriminasi namun untuk menjaga agar pasien HIV yang 

dengan sistem imun rendah tidak tertular dengan penyakit lain di 

Rumah Sakit.  

Alur pelayanan kesehatan pasien HIV sama seperti 

penyakit lain yaitu dengan mendaftar kemudian diperiksa dan 

setelah itu dapat mengambil obat. Penyakit HIV tidak bisa 

diturunkan, yang dapat dilakukan adalah edukasi kepada 

masyarakat agar yang belum terkena jangan sampai terkena dan 

yang sudah terkena diharapkan rutin minum obat harapan di tahun 

2025 ditemukan banyak kasus HIV. Kesulitan KPA dalam 

menjalankan program yaitu pelaksanaan program edukasi dan tes 

HIV pada laki-laki.  

4) LSM Peduli Kasih 

Wawancara dilakukan dengan perwakilan LSM Peduli 

Kasih yaitu Bapak Lukas selaku pengurus LSM Peduli Kasih pada 

tanggal 11 Maret 2019 bertempat di kantor LSM Peduli Kasih 

Kota Semarang. Dalam wawancara didapatkan keterangan bahwa 

LSM berhak mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan 

AIDS. LSM bertugas dalam kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS, melakukan koordinasi dalam 
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setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, melaporkan hasil 

kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada 

KPA; dan menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA 

yang didampingi. Setiap tahun LSM Peduli Kasih mendapat 

bantuan dana dari Global Fund, namun narasumber tidak 

mengetahui jumlah dana yang diterima setiap tahunnya. 

Adapun program dari LSM untuk pasien HIV atau TB HIV 

konsen pendampingan dan pendukungan ODHA ada 4 macam 

pendukungan yaitu psikologis tentang penerimaan status bagi 

ODHA yang baru, akses pelayanan kesehatan untuk pengambilan 

ARV dimana diedukasi pentingnya menggunakan BPJS untuk 

mengcover pemeriksaan kesehatan secara berkala sehingga 

memerlukan BPJS, kepatuhan minum obat, pencegahan positif 

bagi ODHA yang dewasa dianjurkan menggunakan kondom, 

kemudian edukasi terkait TB karena TB dapat memperburuk 

kondisi HIV. 

Saat ini sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu, hampir 

semua Rumah Sakit dan puskesmas mungkin sudah diberikan 

pembekalan yang baik sehingga minim stigma dan jarang muncul 

permasalahan terkait pasien ditolak karena HIV. Dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan tidak ada perbedaan antara yang 

menggunakan BPJS dan tidak menggunakan BPJS. Sejauh ini tidak 

ada biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan HIV sedangkan untuk 
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obat ARV dibiayai Pemerintah atau APBN hanya saja ada 

beberapa Rumah Sakit ada ketentuan untuk bayar registrasi 

pendaftaran dengan nominal yang berbeda-beda setiap Rumah 

Sakit mulai dari Rp 25.000,- sampai dengan Rp 45.000,- Bagi 

pengguna BPJS dari pendaftaran sampai tes laboratorium dijamin 

BPJS kecuali obat-obat diluar HIV. 

Beberapa pelayanan kesehatan ada yang memperbolehkan 

obat diambilkan namun sebagai pendamping menganjurkan 

minimal 3 bulan sekali mengambil obat sendiri untuk mengetahui 

keadaan pasien. Bagi pasien yang tidak dapat mengambil obat 

sendiri dapat diambilkan oleh pendamping atau keluarga, setelah 

berkonsultasi dengan konselor. Beberapa kali pernah terjadi 

kehabisan stok obat, misalnya sebuah Rumah Sakit mengajukan 

permintaan obat sebanyak 200 namun yang datang cuma 

setengahnya dan solusi agar tidak kehabisan, teman-teman HIV 

dianjurkan mengambil obat 3 hari atau 1 minggu sebelum obat 

habis. Solusi lain dengan meminjam obat dengan kelompok teman 

sebaya (KDS) ketika obat datang langsung dikembalikan obat yang 

telah dipinjam.  

Obat yang paling sering dikonsumsi adalah obat Fixed 

Dose Combination (FDC). Solusi lain jika obat habis dari Rumah 

Sakit adalah dengan mengkonsumsi obat yang terpisah menjadi 

tiga macam obat yang dikonsumsi dua kali sehari namun ada yang 
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tidak cocok. Terkait hak pasien TB HIV sejauh ini sudah mulai 

dihargai hanya saja masih ada stigma sehingga ada beberapa 

Rumah Sakit yang tidak mau menerima dengan alasan peralatan 

dan tenaga yang tidak memadai padahal seharusnya di Rumah 

Sakit tersebut bisa melayani namun kebanyakan memilih untuk 

langsung merujuk ke Rumah Sakit Pusat sebagai contoh ada pasien 

HIV yang akan melahirkan melalui operasi Caesar langsung 

dirujuk padahal di Rumah sakit tersebut bisa dilakukan hanya saja 

dengan memperhatikan prosedur yang benar namun pihak Rumah 

Sakit langsung merujuk. Kasus lain, dimana pasien HIV harus 

diisolasi padahal ruang isolasi terbatas, seharusnya pasien HIV 

yang tidak suspek TB dirawat diruang biasa saja tidak masalah 

tidak harus diisolasi.  

Di Semarang untuk hak pasien atas kerahasiaanya cukup 

terjaga. Kesulitan dalam hal penjangkauan dan pendampingan bagi 

pasien TB HIV adalah bagi pasien baru yang masih menutup diri. 

Selain pendampingan Peduli Kasih juga melakukan home visit 

yang dilakukan hampir setiap hari, sesuai data yang didapat dari 

layanan seperti pasien yang tidak ambil obat, pindah kelayanan 

lain. 

5) LSM Aisyah  

Wawancara dilakukan dengan perwakilan LSM Aisyah 

yaitu Bapak Chairul Basar selaku Koordinator TBC-HIV Aisyah 
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Kota Semarang pada tanggal 12 Maret 2019 bertempat di kantor 

Aisyah Kota Semarang. LSM bertugas melakukan perjanjian 

kerjasama dengan Puskesmas setempat  dalam tatalaksana TB, 

memastikan klinik Pratama milik LSM masuk dalam jejaring  

PPM dan membantu   Puskesmas untuk penjaringan terduga, 

pengawasan pasien TB dalam masyarakat.   Program LSM bagi 

pasien TB adalah pendampingan dan supporting serta edukasi 

terkait TB HIV. Setiap tahun LSM Aisyah mendapatkan dana dari 

Global Fund, namun untuk jumlah dana yang diterima narasumber 

tidak mengetahui karena dana yang diterima masuk ke Aisyah 

pusat. 

Keluhan yang dirasakan pasien TB HIV jika dipuskesmas 

adalah antri kemudian di puskesmas ada jadwal pengambilan obat 

dihari tertentu, permasalahan di Rumah Sakit jika tidak memiliki 

BPJS dipersulit misalkan tes Mantoux dulu bisa menggunakn BPJS 

namun sekarang di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit 

Paru (BP4) harus bayar dan itu cukup membuat kesulitan karena 

kasus TB anak cukup tinggi dan alat pemeriksaan pada anak tes 

Mantoux karena anak sulit mengeluarkan dahak. Sedangkan untuk 

pelayanan seperti rontgen walaupun menggunakan BPJS namun 

harus tetap membayar. Pasien dengan TB untuk pengambilan 

obatnya di Puskesmas boleh diambilkan sedangkan di Rumah Sakit 

pasiennya harus mengambil obatnya sendiri karena sekalian 
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kontrol. Untuk pelayanan di Puskesmas, pasien yang akan 

melakukan tes awal TB tidak antri langsung ke tempat 

pemeriksaan sedangkan jika sudah mengambil obat bulanan pasien 

tetap mengantri sesama pasien TB. Hak pelayanan bagi pasien HIV 

sudah jelas terlindungi karena ada Perda yang mengatur sedangkan 

untuk TB Perda masih dalam proses pembuatan.     

Hak pasien HIV di pelayanan kesehatan terkait informasi 

dan kerahasiaanya sudah terpenuhi namun hak pasien TB terkait 

masih menjadi dilema kerahasiaan pasien tidak semua puskesmas 

menjaga kerahasiaan pasien TB disisi lain dimana kader yang 

bergerak disuatu daerah tidak megetahui adanya pasien TB artinya 

kader tidak bisa mengantisipasi lingkungannya agar terjadinya TB 

dan memutus mata rantai penularan TB. LSM Aisyah sedang 

berjuang dalam setiap memberikan penyuluhan selalu meminta 

masyarakat untuk terbuka terhadap informasi apapun misalkan ada 

tetangga atau saudara yang sakit jangan ditutupi tetapi diberi 

motivasi, karena jika tidak ada keterbukaan akan membuat TB 

semakin menular. Paradigma TB adalah penyakit yang bukan 

memalukan dan bisa disembuhkan. Kesulitan dalam penjangkauan 

HIV adalah pada usia produktif atau remaja kecuali sudah drop, 

sama halnya dengan TB kesulitan dalam penjangkauan karena 

masih ada daerah yang tertutup bahkan sampai kader diusir. 

Stigma di Pelayanan kesehatan cukup tinggi dimana tenaga 
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kesehatan masih menghindar untuk merawat pasien TB HIV, yang 

mau mengurusi hanya pengelola program. 

6) Kepala Puskesmas Halmahera 

Wawancara dilakukan dengan Kepala Puskesmas 

Halmahera yaitu Ibu dr. Turi pada tanggal 9 Maret 2019 bertempat 

di Puskesmas Halmahera Kota Semarang. Dalam wawancara 

didapatkan keterangan bahwa Puskesma Halmahera menyediakan 

pelayanan Poli HIV/AIDS dan IMS. Adapun pelayanannya 

meliputi pemeriksaan HIV, pemeriksaan IMS, terapi dan konseling 

serta pengobatan ARV. Pembiayaan dari setiap pelayanan tersebut 

berasal dari APBN/ kapitasi daerah sehingga menggunakan JKN 

atau tidak menggunakan JKN akan tetap di layani tanpa biaya 

hanya saja bagi pasien yang tidak memiliki KTP Semarang 

dikenakan biaya retribusi Rp 25.000,-. Pasien dengan JKN/BPJS 

pelayanannya dijamin sedangkan untuk obat dan pemeriksaan 

berasal dari dana Pemerintah.  

Alur pelayanan bagi pasien TB HIV sama seperti pasien 

lain dipendaftaran untuk pengambilan obat ARV diambil sama 

dengan pasien lain namun untuk pengambilan obat TB diambil 

dengan pengelola program sesuai dengan SOP yang ada. 

Pengambilan obat TB boleh diambilkan PMO namun untuk obat 

ARV harus diambil oleh pasiennya sendiri dengan tujuan untuk 

terus memberi motivasi. Jika pasien tidak datang mengambil obat 
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maka petugas kesehatan melakukan skrining kelapangan, jika 

pasien tetap tidak mau meneruskan mengkonsumsi obat maka 

pasien harus menandatangani surat penolakan pengobatan. 

Puskesmas juga bertugas turun ke lapangan untuk melakukan 

skrining dan memberi motivasi untuk dilakukan pengobatan.  

Stigma atau diskriminasi bagi pasien TB HIV di Puskesmas 

tidak ada, hanya saja di masyarakat stigma itu ada dan hal tersebut 

menjadi tugas Puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat. Kualitas pelayanan di Puskesmas sudah baik, sehingga 

Puskesmas ini menjadi Puskesmas percontohan Nasional untuk 

program TB-HIV.  

7) Kepala Puskesmas Lebdosari 

Wawancara dilakukan dengan Kepala Puskesmas Lebdosari 

yaitu Ibu dr. Umi Qulsum pada tanggal 6 Maret 2019 bertempat di  

Puskesmas Lebdosari Kota Semarang. Dalam wawancara 

didapatkan keterangan bahwa Puskesmas mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pelayanan Kesehatan 

yang diberikan mengutamakan upaya promotif dan preventif.  

Di Puskesmas Lebdosari dapat dilakukan pemeriksaan TB-

HIV tanpa memungut biaya apapun termasuk untuk pengambilan 

obat. Beliau menjelaskan bahwa biaya obat untuk pasien TB HIV 

berasal dari APBN/kapitasi daerah sehingga menggunakan JKN 
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atau tidak menggunakan JKN akan tetap di layani tanpa biaya 

hanya saja bagi pasien yang tidak memiliki KTP Semarang 

dikenakan biaya retribusi. Pasien dengan JKN/BPJS pelayanannya 

dijamin sedangkan untuk obat dan pemeriksaan berasal dari dana 

Pemerintah.  

Dalam melaksanakan upaya pelayanan preventif dan 

promotif Puskesmas melakukan skrining dan penyuluhan kepada 

masyarakat setiap minggu. Di Puskesmas Lebdosari memilik SOP 

terkait alur pelayanan bagi pasien HIV sama seperti pasien lain 

dipendaftaran untuk pengambilan obat ARV diambil sama dengan 

pasien lain sedangkan pasien TB untuk pendaftaran dan 

pengambilan obat TB langsung diambil dengan pengelola program. 

Faktor yang dapat menghambat perlindungan hak pasien 

TB-HIV yaitu kurangnya sosialisasi kepada Puskesmas terkait 

aturan tentang TB-HIV maupun petunjuk teknis pelayanan dan 

sistem rujukan. 

8) Kepala TU Puskesmas Halmahera 

Wawancara dilakukan dengan Kepala TU Puskesmas 

Halmahera yaitu Bapak Heri pada tanggal 9 Maret 2019 bertempat 

di Puskesmas Halmahera Kota Semarang. Dalam wawancara 

didapatkan keterangan bahwa pasien TB HIV mendapatkan hak 

jaminan kesehatan karena pelayanannya gratis, untuk aturan 

mengenai JKN bagi pasien TB HIV tidak ada, jika ada beliau 
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belum mengetahui aturan tersebut. Di Puskesmas dari pasien 

daftar, pengambilan obat, pemeriksaan atau tes gratis bagi yang 

memiliki BPJS. Jika tidak memiliki BPJS dan tidak memiliki KTP 

Semarang maka dikenakan biaya retribusi. 
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9) Petugas Administrasi RS Panti Wilasa Dr. Cipto 

Wawancara dilakukan dengan petugas administrasi asuransi 

RS Panti Wilasa Dr. Cipto yaitu Ibu Aryani Widi Astuti pada 

tanggal 13 Mei 2019 bertempat di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Kota 

Semarang didapatkan keterangan bahwa setiap pasien yang 

menggunakan BPJS datang dengan kegawatdaruratan akan tetap 

ditangani dan dijamin termasuk pasien TB HIV, baik untuk 

pelayanan maupun pemeriksaan penunjangnya. Kecuali pasien TB 

HIV yang datang dengan kasus bunuh diri, kecelakaan lalu lintas 

tidak dapat dijamin BPJS. Alur pelayanan untuk pasien TB HIV 

yang menggunakan BPJS sama dengan pasien penyakit lain. Untuk 

aturan tentang JKN belum diketahui karena tidak ada sosialisasi 

dari atasan. 

 

3. Hasil Wawancara dengan Responden Penelitian 

a. Dokter Praktek Mandiri 

Wawancara dengan Ibu L selaku dokter di Klinik Sampoerna 

diperoleh keterangan bahwa pasien dengan diagnosa TB-HIV tidak ada 

di klinik tersebut, namun ada pasien dengan diagnosa TB dan pasien 

dengan diagnosa HIV. Namun pasien dengan TB di rujuk ke RS 

Roemani sedangkan pasien dengan HIV dirujuk ke Balai Kesehatan 

Masyarakat. Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien TB dan pasien 

HIV tidak dipungut biaya apapun. 
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b. Puskesmas Halmahera 

1) Pengelola Program TB 

Wawancara dengan Ibu M selaku pengelola program TB di 

Puskesmas Halmahera diperoleh keterangan bahwa pengelola 

program TB pernah mengikuti pelatihan TB pada tahun 2017 dan 

telah mengikuti training of trainer selama 1 minggu. Pasien yang 

datang dengan TB dianjurkan untuk melakukan tes HIV dengan 

diberikan penjelasan sebelum melakukan pemeriksaan. 

Pemeriksaan HIV pada pasien TB dapat dilakukan di puskesmas 

Halmahera sehingga pasien tidak di rujuk ke FKRTL.    

Selain pasien, pengelola program TB juga melakukan 

skrining TB terhadap orang yang serumah dengan pasien TB-HIV 

dengan kunjungan ke rumah minimal 3 kali kunjungan. Layanan 

yang diterapkan di Puskesmas Halmahera tidak menggunakan 

layanan terintegrasi TB-HIV namun secara terpisah, setelah 

melakukan pemeriksaan dan pengambilan obat di pengelola 

program TB selanjutnya melakukan pemeriksaan oleh pengelola 

program HIV dan pengambilan obat ARV di loket farmasi. Untuk 

pelayanan dan obat pasien TB HIV tidak dipungut biaya apapun 

kecuali KTP luar semarang dikenakan biaya retribusi. 

2) Pengelola Program HIV 

Wawancara dengan Ibu E selaku pengelola program HIV di 

Puskesmas Halmahera diperoleh keterangan bahwa pengelola 



 

100 

 

program HIV pernah mengikuti pelatihan HIV. Pasien yang datang 

dengan HIV diskrining TB, jika mengarah ke TB maka pasien 

dianjurkan untuk melakukan tes TB dengan diberikan penjelasan 

sebelum melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan TB pada pasien 

HIV dapat dilakukan di puskesmas Halmahera namun jika pasien 

tidak dapat mengeluarkan dahak maka pasien di rujuk ke FKRTL 

seperti untuk melakukan GeneExpert pasien di rujuk ke RSUP Dr. 

Kariadi. Jika diperlukan pemeriksaan radiologi maka pasien HIV 

yang terindikasi TB dapat dirujuk ke Balai Kesehatan Masyarakat.  

Pelayanan dan obat pasien TB HIV tidak dipungut biaya 

apapun kecuali KTP luar semarang dikenakan biaya retribusi. 

3) Petugas Laboratorium 

Wawancara dengan Ibu N selaku petugas laboratorium di 

Puskesmas Halmahera diperoleh keterangan bahwa petugas 

laboratorium pernah mengikuti pelatihan TB HIV namun secara 

terpisah, pelatihan TB pada tahun 2018 sedangkan HIV pada tahun 

2014. Petugas laboratorium dapat mengambil sediaan fiksasi pada 

pasien HIV dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan 

pemeriksaan.  

Pemeriksaan dahak mikroskopis pada pasien TB HIV dapat 

dilakukan di puskesmas Halmahera. Laboratorium Puskesmas 

Halmahera mengikuti uji silang secara berkala setiap 3 bulan dan 

bahan-bahan laboratorium TB selalu tersedia. Saat melakukan 
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pemeriksaan sampel petugas menggunakan alat pelindung diri. 

Sepengetahuan petugas laboratorium untuk pelayanan pemeriksaan 

laboratorium pasien TB HIV tidak dipungut biaya apapun kecuali 

KTP luar semarang dikenakan biaya retribusi. 

4) Petugas Farmasi 

Wawancara dengan Ibu A selaku petugas farmasi di 

Puskesmas Halmahera diperoleh keterangan bahwa petugas 

farmasi pernah mengikuti pelatihan TB HIV. Di puskesmas 

Halmahera tidak pernah terjadi kekosongan obat TB namun pernah 

terjadi kekosongan ARV. Cara mengantisipasi kekosongan tersebut 

dengan memberikan pasien obat ARV jenis Fixed Dose 

Combination (FDC) sehingga pasien tetap mendapatkan obat. 

Petugas farmasi selalu melakukan pencatatan, dan pelaporan dalam 

memberikan pengobatan TB-HIV.  

Proses pendistribusian obat setelah dilakukan permintaan 

tidak membutuhkan waktu lebih dari satu bulan karena permintaan 

dilakukan melalui sistem online. Permintaan OAT dan ARV tidak 

dilakukan setiap bulan namun sesuai dengan sisa stok OAT dan 

ARV yang dimiliki, jika stok obat tinggal sedikit maka petugas 

farmasi segera melakukan permintaan dengan sistem online. Di 

Puskesmas sudah menggunakan kebijakan pelayanan farmasi satu 

pintu kecuali untuk pasien TB karena obat pasien TB diberikan 

oleh pengelola program untuk mengantisipasi penularan ke pasien 
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lainnya. Pemberian obat ARV dilakukan oleh petugas farmasi 

dengan melakukan penjelasan terkait cara mengkonsumsi, dosis, 

waktu mengkonsumsi ARV sebelum diberikan ke pasien. 

Sepengetahuan petugas farmasi untuk obat pasien TB HIV tidak 

dipungut biaya apapun karena obat TB HIV merupakan program 

Pemerintah. 

5) Pasien TB-HIV 

Wawancara dengan Ibu R selaku pasien TB HIV di 

Puskesmas Halmahera diperoleh keterangan bahwa informasi 

tentang TB HIV pernah didapatkan dari tenaga kesehatan di 

Puskesmas. Pasien melakukan tes HIV dan pengambilan dahak 

sesuai anjuran dari petugas kesehatan di Puskesmas. Saat 

dilakukan pemeriksaan laboratorium petugas kesehatan 

menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. 

Pasien mendapatkan penjelasan sebelum dan setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh petugas kesehatan. 

Selama mendapatkan pelayanan kesehatan pasien 

menggunakan BPJS sehingga tidak pernah mengeluarkan biaya 

apapun termasuk obat rutin setiap bulannya, selain itu selama 

mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pasien 

tidak pernah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. 

Obat ARV dan OAT yang diperoleh pasien untuk jangka waktu 

satu bulan. Pasien tidak memiliki PMO.  
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c. Puskesmas Lebdosari 

1) Pengelola Program TB 

Wawancara dengan Ibu M selaku pengelola program TB di 

Puskesmas Lebdosari diperoleh keterangan bahwa pengelola 

program TB pernah mengikuti pelatihan TB pada Oktober tahun 

2018. Pasien yang datang dengan TB dianjurkan untuk melakukan 

tes HIV dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan 

pemeriksaan. Pemeriksaan HIV pada pasien TB dapat dilakukan di 

puskesmas Lebdosari sehingga pasien tidak di rujuk ke FKRTL. 

Kecuali pasien dengan TCM  positif dirujuk ke Kariadi.  

Selain pasien, pengelola program TB juga melakukan 

skrining TB terhadap orang yang serumah dengan pasien TB-HIV. 

Layanan yang diterapkan di Puskesmas Lebdosari tidak 

menggunakan layanan terintegrasi TB-HIV namun secara terpisah, 

setelah melakukan pemeriksaan dan pengambilan obat di pengelola 

program TB selanjutnya melakukan pemeriksaan oleh pengelola 

program HIV dan pengambilan obat ARV di pengelola program 

HIV. Untuk pelayanan dan obat pasien TB HIV tidak dipungut 

biaya apapun kecuali KTP luar semarang dikenakan biaya retribusi 

2) Pengelola Program HIV 

Wawancara dengan Ibu L selaku pengelola program HIV di 

Puskesmas Lebdosari diperoleh keterangan bahwa pengelola 

program HIV pernah mengikuti pelatihan HIV tahun 2015. Pasien 
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yang datang dengan HIV diskrining TB, jika mengarah ke TB 

maka pasien dianjurkan untuk melakukan tes TB dengan diberikan 

penjelasan sebelum melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan TB pada 

pasien HIV dapat dilakukan di puskesmas Lebdosari namun jika 

pasien tidak dapat mengeluarkan dahak namun ada keluhan batuk 

maka pasien di rujuk ke FKRTL seperti untuk melakukan 

GeneExpert pasien di rujuk ke RSUP Dr. Kariadi. Jika diperlukan 

pemeriksaan radiologi maka pasien HIV yang terindikasi TB dapat 

dirujuk ke Balai Kesehatan Paru Masyarakat. Untuk pelayanan dan 

obat pasien TB HIV tidak dipungut biaya apapun kecuali KTP luar 

semarang dikenakan biaya retribusi.  

3) Petugas Laboratorium 

Wawancara dengan Ibu A selaku petugas laboratorium di 

Puskesmas Lebdosari diperoleh keterangan bahwa petugas 

laboratorium pernah mengikuti pelatihan TB HIV namun secara 

terpisah, pelatihan TB pada bulan Juli tahun 2017 sedangkan HIV 

pada tahun 2014. Petugas laboratorium dapat mengambil sediaan 

fiksasi pada pasien HIV dengan diberikan penjelasan sebelum 

melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dahak mikroskopis pada 

pasien TB HIV dapat dilakukan di puskesmas Lebdosari, sampel 

diambil pada bulan ke 2 dan akhir pengobatan.  

Laboratorium Puskesmas Lebdosari mengikuti uji silang 

secara berkala setiap 3 bulan dan bahan-bahan laboratorium TB 
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selalu tersedia. Saat melakukan pemeriksaan sampel petugas 

menggunakan alat pelindung diri. Selama melaksanakan tugas, 

petugas laboratorium memiliki surat tugas dari kepala puskesmas 

dan petugas laboratorium tidak pernah melakukan kesalahan dalam 

menentukan hasil laboratorium TB-HIV. Sepengetahuan petugas 

laboratorium untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium pasien 

TB HIV tidak dipungut biaya apapun kecuali KTP luar semarang 

dikenakan biaya retribusi. 

4) Petugas Farmasi 

Wawancara dengan Ibu P selaku petugas farmasi di 

Puskesmas Lebdosari diperoleh keterangan bahwa petugas farmasi 

pernah mengikuti pelatihan TB HIV pada bulan Oktober 2018. Di 

Puskesmas Lebdosari tidak pernah terjadi kekosongan obat TB dan 

ARV. Petugas farmasi selalu melakukan pencatatan, dan pelaporan 

dalam memberikan pengobatan TB-HIV.  

Proses pendistribusian obat setelah dilakukan permintaan 

tidak membutuhkan waktu lebih dari satu bulan karena permintaan 

dilakukan melalui sistem online. Permintaan OAT dan ARV tidak 

dilakukan setiap bulan namun sesuai dengan sisa stok OAT dan 

ARV yang dimiliki, jika stok obat tinggal sedikit maka petugas 

farmasi segera melakukan permintaan dengan sistem online. Di 

Puskesmas belum menggunakan kebijakan pelayanan farmasi satu 

pintu kecuali untuk pasien TB karena obat pasien TB diberikan 
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oleh pengelola program untuk mengantisipasi penularan ke pasien 

lainnya. Pemberian obat ARV juga dilakukan oleh diberikan oleh 

pengelola program HIV. Sepengetahuan petugas farmasi untuk 

obat pasien TB HIV tidak dipungut biaya apapun karena obat TB 

HIV merupakan program Pemerintah. 

5) Pasien TB-HIV 

Wawancara dengan Sdr. M selaku pasien TB HIV di 

Puskesmas Lebdosari diperoleh keterangan bahwa informasi 

tentang TB HIV pernah didapatkan dari tenaga kesehatan di 

Puskesmas. Pasien melakukan tes HIV dan pengambilan dahak 

sesuai anjuran dari petugas kesehatan di Puskesmas. Saat 

dilakukan pemeriksaan laboratorium petugas kesehatan 

menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. 

Pasien mendapatkan penjelasan sebelum dan setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Keluarga pasien yang 

mengetahui keadaan pasien adalah keluarga inti pasien saja.  

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pasien 

menggunakan BPJS sehingga tidak pernah mengeluarkan biaya 

apapun termasuk obat rutin setiap bulannya, selain itu selama 

mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pasien 

tidak pernah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. 

Sebelum pasien menggunakan BPJS, pasien rontgent di Balai 

Pengobatan Paru-Paru Obat dengan membayar biaya rontgent. 
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ARV dan OAT yang diperoleh pasien untuk jangka waktu satu 

bulan. Pasien memiliki PMO yaitu kakak dari pasien.  

 

d. RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto 

1) Pengelola Program TB 

Wawancara dengan Ibu N selaku pengelola program TB di 

RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto diperoleh keterangan bahwa 

pengelola program TB pernah mengikuti pelatihan TB pada tahun 

2014. Pasien yang datang dengan TB dianjurkan untuk melakukan 

tes HIV dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan 

pemeriksaan. Pemeriksaan HIV pada pasien TB dapat dilakukan di 

RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto sehingga pasien tidak di rujuk 

ke FKRTL, kecuali diperlukan pemeriksaan GeneXpert pasien di 

rujuk ke RSUP Dr. Kariadi. Selain pasien, pengelola program TB 

juga melakukan skrining TB terhadap orang yang serumah dengan 

pasien TB-HIV dengan kunjungan ke rumah.  

Layanan yang diterapkan di RS Panti Wilasa Citarum Dr. 

Cipto tidak menggunakan layanan terintegrasi TB-HIV namun 

secara terpisah, setelah melakukan pemeriksaan dan pengambilan 

obat di pengelola program TB selanjutnya melakukan pemeriksaan 

oleh pengelola program HIV dan pengambilan obat ARV melalui 

konselor. Pasien TB HIV yang dirawat inap ditempatkan di ruang 

Kohorting. Untuk pelayanan dan obat pasien TB HIV tidak 
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dipungut biaya. Pelayanan bagi pasien di RS ini sesuai dengan 

SOP yang ada. 

 

2) Pengelola Program HIV 

Wawancara dengan Ibu R selaku pengelola program HIV di 

RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto diperoleh keterangan bahwa 

dalam rangka meningkatkan kompetensi maka pengelola program 

HIV mengikuti pelatihan HIV pada tahun 2018 dan seminar 

tentang ARV bulan September 2018. Proses pemeriksaan TB-HIV 

yaitu pasien yang datang dengan HIV diskrining TB, jika 

mengarah ke TB maka pasien dianjurkan untuk melakukan tes TB 

dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan pemeriksaan.  

Pemeriksaan TB pada pasien HIV dapat dilakukan di RS 

Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto namun jika pasien tidak dapat 

mengeluarkan dahak maka pasien di rujuk ke FKRTL seperti untuk 

melakukan GeneExpert pasien di rujuk ke RSUP Dr. Kariadi. Jika 

diperlukan pemeriksaan radiologi maka pasien HIV yang 

terindikasi TB dapat dilakukan pemeriksaan di RS Panti Wilasa 

Citarum Dr. Cipto. Konseling bagi pasien HIV selalu diberikan 

setiap pasien datang untuk kontrol dan pengambilan obat. Untuk 

pelayanan dan obat pasien TB HIV tidak dipungut biaya. 

3) Petugas Laboratorium 
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Wawancara dengan Bapak S selaku petugas laboratorium di 

RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto diperoleh keterangan bahwa 

untuk meningkatkan kompetensi maka petugas laboratorium 

mengikuti pelatihan TB pada tahun 2018, sedangkan untuk 

pelatihan atau seminar HIV belum pernah diikuti. Petugas 

laboratorium dapat mengambil sediaan fiksasi pada pasien HIV 

dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan pemeriksaan.  

Pemeriksaan dahak mikroskopis pada pasien TB HIV dapat 

dilakukan di RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto pada bulan 

pertama dan akhir masa pengobatan. Laboratorium RS Panti 

Wilasa Citarum Dr. Cipto mengikuti uji silang secara berkala 

setiap 3 bulan dan bahan-bahan laboratorium TB selalu tersedia, 

untuk reagen dan pot disediakan oleh Dinas Kesehatan sehingga 

tidak ada biaya yang dikeluarkan pasien. Setiap melakukan 

pemeriksaan sampel tersebut petugas menggunakan alat pelindung 

diri. 

4) Petugas Farmasi 

Wawancara dengan Ibu M selaku petugas farmasi di RS 

Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto diperoleh keterangan bahwa 

petugas farmasi pernah mengikuti pelatihan HIV pada tahun 2017. 

Di RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto tidak pernah terjadi 

kekosongan obat TB dan ARV. Petugas farmasi selalu melakukan 

pencatatan, dan pelaporan dalam memberikan pengobatan TB-
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HIV. Proses pendistribusian obat setelah dilakukan permintaan 

tidak membutuhkan waktu lebih dari satu bulan karena permintaan 

dilakukan melalui sistem online. Permintaan OAT dan ARV 

dilakukan setiap bulan dengan membuat laporan setiap bulan 

kemudian diserahkan ke bagian gudang Dinas Kesehatan.  

Di RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto tidak menggunakan 

kebijakan pelayanan farmasi satu pintu kecuali untuk pasien TB 

karena obat pasien TB diberikan oleh pengelola program untuk 

mengantisipasi penularan ke pasien lainnya. Pemberian obat ARV 

dilakukan oleh konselor HIV. Pengambilan obat pasien TB HIV 

secara gratis karena obat TB HIV merupakan program Pemerintah. 

5) Pasien TB-HIV 

Wawancara dengan Bapak L selaku pasien TB HIV di RS 

Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto diperoleh keterangan bahwa 

informasi tentang TB HIV pernah didapatkan dari tenaga kesehatan 

di RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto. Pasien melakukan tes HIV 

dan pengambilan dahak sesuai anjuran dari petugas kesehatan di 

RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto. Saat dilakukan pemeriksaan 

laboratorium petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri 

seperti masker dan sarung tangan. Pasien mendapatkan penjelasan 

sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas 

kesehatan. Keluarga pasien yang mengetahui keadaan pasien 

adalah orangtua pasien.  
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Selama mendapatkan pelayanan kesehatan pasien 

menggunakan BPJS sehingga tidak pernah mengeluarkan biaya 

apapun termasuk obat rutin setiap bulannya. Obat ARV dan OAT 

yang diperoleh pasien untuk jangka waktu satu bulan. Pasien tidak 

memiliki PMO.  Selain itu selama mendapatkan pelayanan 

kesehatan di fasilitas kesehatan pasien tidak pernah mendapat 

perlakuan yang kurang menyenangkan. 

e. RS K.M.R.T Wongsonegoro 

1) Pengelola Program TB 

Wawancara dengan Ibu J selaku dokter spesialis Paru di RS 

K.M.R.T Wongsonegoro dan diperoleh keterangan bahwa 

pengelola program TB pernah mengikuti pelatihan TB pada tahun 

2014. Pasien yang datang dengan TB dianjurkan untuk melakukan 

tes HIV dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan 

pemeriksaan. Pemeriksaan HIV pada pasien TB dapat dilakukan di 

RS K.M.R.T Wongsonegoro sehingga pasien tidak di rujuk ke 

FKRTL. Selain pasien, pengelola program TB juga melakukan 

skrining TB terhadap orang yang serumah dengan pasien TB-HIV. 

Layanan yang diterapkan di RS K.M.R.T Wongsonegoro tidak 

menggunakan layanan terintegrasi TB-HIV namun secara terpisah. 

Untuk pasien yang menggunakan BPJS tidak dipungut biaya 

pelayanan dan obat. 

  



 

112 

 

2) Pengelola Program HIV 

Wawancara dengan Bapak D selaku pengelola program 

HIV di RS K.M.R.T Wongsonegoro diperoleh keterangan bahwa 

untuk meningkatkan kualitas kompetensi pengelola program HIV 

pernah mengikuti pelatihan HIV pada tahun 2006 dan menjadi 

konselor HIV. Pasien yang datang dengan HIV diskrining TB, jika 

mengarah ke TB maka pasien dianjurkan untuk melakukan tes TB 

dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan pemeriksaan. 

Pemeriksaan TB pada pasien HIV dapat dilakukan di RS K.M.R.T 

Wongsonegoro namun jika pasien diperlukan maka pasien di rujuk 

ke FKRTL seperti untuk melakukan GeneExpert pasien di rujuk ke 

RSUP Dr. Kariadi. Jika diperlukan pemeriksaan radiologi maka 

pasien HIV yang terindikasi TB dapat melakukan pemeriksaan 

radiologi di RS K.M.R.T Wongsonegoro. Pasien dengan BPJS 

bebas dari biaya untuk pelayanan dan obat pasien TB HIV. 

3) Petugas Laboratorium 

Wawancara dengan Ibu R selaku dokter spesialis Patologi 

di laboratorium RS K.M.R.T Wongsonegoro diperoleh keterangan 

bahwa petugas laboratorium yang pernah mengikuti pelatihan TB 

HIV adalah petugas analis. Petugas laboratorium dapat mengambil 

sediaan fiksasi pada pasien HIV dengan diberikan penjelasan 

sebelum melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dahak mikroskopis 
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pada pasien TB HIV dapat dilakukan di RS K.M.R.T 

Wongsonegoro.  

Laboratorium Puskesmas Halmahera mengikuti uji silang 

secara berkala setiap 3 bulan dan bahan-bahan laboratorium TB 

selalu tersedia. Namun, pembagian reagen yang diberikan Dinas 

Kesehatan tingkat sensitivitasnya terbalik. Saat melakukan 

pemeriksaan sampel petugas menggunakan alat pelindung diri. 

Sepengetahuan petugas laboratorium untuk pelayanan pemeriksaan 

laboratorium pasien TB HIV tidak dipungut biaya. 

4) Petugas Farmasi 

Wawancara dengan Ibu I selaku petugas farmasi di RS 

K.M.R.T Wongsonegoro diperoleh keterangan bahwa petugas 

farmasi pernah mengikuti pelatihan TB HIV. Di RS K.M.R.T 

Wongsonegoro tidak pernah terjadi kekosongan obat TB dan ARV. 

Petugas farmasi selalu melakukan pencatatan, dan pelaporan dalam 

memberikan pengobatan TB-HIV.  

Proses pendistribusian obat setelah dilakukan permintaan 

tidak membutuhkan waktu lebih dari satu bulan karena permintaan 

dilakukan melalui sistem online bahkan kurang lebih satu hari obat 

sudah dapat diterima. Permintaan OAT dan ARV tidak dilakukan 

setiap bulan namun sesuai dengan sisa stok OAT dan ARV yang 

dimiliki, jika stok obat tinggal sedikit maka petugas farmasi segera 

melakukan permintaan dengan sistem online. Pengambilan obat 
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pasien TB HIV secara gratis karena obat TB HIV merupakan 

program Pemerintah. 

5) Pasien TB-HIV 

Wawancara dengan Ibu U selaku pasien TB HIV di RS 

K.M.R.T Wongsonegoro diperoleh keterangan bahwa informasi 

tentang TB HIV pernah didapatkan dari tenaga kesehatan di RS 

K.M.R.T Wongsonegoro, Dinas Kesehatan, Internet, dan 

penyuluhan dari Kelompok Dukungan Sebaya. Pasien melakukan 

tes HIV dan pengambilan dahak sesuai anjuran dari petugas 

kesehatan di Puskesmas. Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium 

petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri seperti masker 

dan sarung tangan. Pasien mendapatkan penjelasan sebelum dan 

setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Keluarga 

pasien yang mengetahui keadaan pasien adalah keluarga dan 

lingkungan kerja.  

Selama mendapatkan pelayanan kesehatan pasien 

menggunakan BPJS sehingga tidak pernah mengeluarkan biaya 

apapun termasuk obat rutin setiap bulannya. Obat ARV dan OAT 

yang diperoleh pasien untuk jangka waktu satu bulan. Pasien tidak 

memiliki PMO.  Selain itu, selama mendapatkan pelayanan 

kesehatan di fasilitas kesehatan pasien tidak pernah mendapat 

perlakuan yang kurang menyenangkan. Namun, sebelum pasien 

menggunakan BPJS, pasien berobat di Balai Pengobatan Paru-Paru 
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pasien dikenakan biaya administrasi Rp 50.000,- sampai dengan 

Rp 70.000,-. 

f. RSUP Dr. Kariadi 

1) Pengelola Program TB 

Wawancara dengan Ibu N selaku pengelola program TB di  

RSUP Dr. Kariadi diperoleh keterangan bahwa pengelola program 

TB pernah mengikuti pelatihan TB pada tahun 2008 dan saat ini 

sudah menjadi provider initiated testing and counselling (PITC). 

Pasien yang datang dengan TB dianjurkan untuk melakukan tes 

HIV dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan 

pemeriksaan. Pemeriksaan HIV pada pasien TB dapat dilakukan di 

RSUP Dr. Kariadi. Selain pasien, pengelola program TB juga 

melakukan skrining TB terhadap orang yang serumah dengan 

pasien TB-HIV apabila ada tanda-tanda tertular maka akan 

dilakukan serangkaian tes TB dan HIV.  

OAT dan ARV dapat mulai dikonsumsi secara bersamaan 

tanpa menunggu jeda selama dua minggu. Untuk pelayanan dan 

obat pasien TB HIV tidak dipungut biaya kecuali dilakukan 

pemeriksaan TCM, karena TCM tidak dijamin BPJS.  

2) Pengelola Program HIV 

Wawancara dengan Ibu S selaku pengelola program HIV 

RSUP Dr. Kariadi diperoleh keterangan bahwa dalam 

meningkatkan kompetensi pengelola program HIV mengikuti 
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pelatihan HIV pada bulan April 2019 dan seminar TB HIV pada 

bulan September 2016. Pasien yang datang dengan HIV diskrining 

TB, jika mengarah ke TB maka pasien dianjurkan untuk 

melakukan tes TB dengan diberikan penjelasan sebelum 

melakukan pemeriksaan.  

Semua pemeriksaan TB pada pasien HIV seperti 

GeneXpert dan Radiologi dapat dilakukan di RSUP Dr. Kariadi 

karena RSUP Dr. Kariadi merupakan RS rujukan pusat Jawa 

Tengah. Untuk pelayanan dan obat pasien TB HIV tidak dipungut 

biaya karena sudah dijamin BPJS dan dana untuk program 

Pemerintah. RSUP Dr. Kariadi memiliki SOP mengenai alur 

pengambilan obat ARV, alur layanan PITC, dan alur layanan VCT. 

Adapun alur pengambilan ARV yaitu pasien rawat jalan menuju 

loket pendaftaran, selanjutnya ke poli infeksi dan diperiksa dokter 

untuk mendapatkan resep kemudian pasien dapat langsung ke 

apotek. Alur pelayanan PITC yaitu pasien rawat jalan maupun 

pasien rawat inap datang ke konselor di klinik infeksi untuk 

mendapatkan konseling pra tes, jika pasien menolak tes maka 

pasien menandatangani surat penolakan sebaliknya jika pasien 

setuju dilakukan tes maka pasien menandatangani informed 

concent selanjutnya dilakukan tes laboratorium setelah ada hasil 

dilakukan konseling setelah tes, jika hasil non-reactive maka 

dilakukan konseling intervensi perubahan perilaku (IPP) 
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sebaliknya jika hasil reactive maka akan dirujuk Care Support 

Treatment (CST) atau Perawatan, Dukungan dan Pengobatan 

(PDP). Selanjutnya alur layanan VCT yaitu pasien umum atau 

pasien JKN datang menuju loket pendaftaran kemudian menuju 

poli infeksi dan mendapatkan konseling sebelum tes, jika setuju 

menandatangani informed concent dan melakukan tes 

laboratorium, jika hasil non-reactive maka dilakukan konseling 

intervensi perubahan perilaku (IPP) sebaliknya jika hasil reactive 

maka akan dirujuk Care Support Treatment (CST) atau Perawatan, 

Dukungan dan Pengobatan (PDP). 

3) Petugas Laboratorium 

Wawancara dengan Ibu P selaku petugas laboratorium di 

RSUP Dr. Kariadi diperoleh keterangan bahwa petugas 

laboratorium tidak pernah mengikuti pelatihan TB HIV. Petugas 

laboratorium tidak mengambil sediaan fiksasi pada pasien HIV. 

Pemeriksaan dahak mikroskopis pada pasien TB HIV dapat 

dilakukan di RSUP Dr. Kariadi. Laboratorium RSUP Dr. Kariadi 

mengikuti uji silang secara berkala setiap 3 bulan dan bahan-bahan  

laboratorium TB menunggu distribusi dari farmasi. Saat 

melakukan pemeriksaan sampel petugas tidak menggunakan alat 

pelindung diri. Pelayanan pemeriksaan laboratorium pasien TB 

HIV tidak dipungut biaya. 
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4) Petugas Farmasi 

Wawancara dengan Ibu P selaku petugas farmasi RSUP Dr. 

Kariadi diperoleh keterangan bahwa untuk menjaga kualitas 

kompetensi yang dimiliki petugas farmasi mengikuti pelatihan TB 

HIV, untuk pelatihan HIV pada bulan April 2019 dan pelatihan TB 

Agustus 2016. Di RSUP Dr. Kariadi pernah terjadi kekosongan 

OAT dan ARV karena stok di Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dan Nasional kosong, namun hanya obat tertentu/ tidak semua  

obat sehingga dapat disubstitusi dengan obat jenis lainnya.  

Cara mengantisipasi kekosongan tersebut dengan 

memberikan pasien obat ARV jenis Fixed Dose Combination 

(FDC) sehingga pasien tetap mendapatkan obat. Petugas farmasi 

selalu melakukan pencatatan, dan pelaporan dalam memberikan 

pengobatan TB-HIV. Proses pendistribusian obat setelah dilakukan 

permintaan tidak membutuhkan waktu lebih dari satu bulan karena 

permintaan dilakukan melalui sistem online. Permintaan OAT 

dilakukan setiap tiga bulan sedangkan permintaan ARV dilakukan 

setiap bulan dengan sistem online.  

Pemberian obat ARV dilakukan oleh petugas farmasi 

dengan melakukan penjelasan terkait cara mengkonsumsi, dosis, 

waktu mengkonsumsi ARV sebelum diberikan ke pasien. Obat 

pasien TB HIV tidak dipungut biaya apapun karena obat TB HIV 

merupakan program Pemerintah. 
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5) Pasien TB-HIV 

Wawancara dengan Ibu R selaku pasien TB HIV RSUP Dr. 

Kariadi diperoleh keterangan bahwa informasi tentang TB HIV 

pernah didapatkan dari tenaga kesehatan di RSUP Dr. Kariadi. 

Pasien melakukan tes HIV dan pengambilan dahak sesuai anjuran 

dari petugas kesehatan. Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium 

petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri seperti masker 

dan sarung tangan. Pasien mendapatkan penjelasan sebelum dan 

setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Keluarga 

pasien yang mengetahui keadaan pasien adalah suami dan anak.  

Selain pasien, anak pasien yang berusia 10 tahun juga 

terdiagnosa TB HIV. Selama mendapatkan pelayanan kesehatan 

pasien menggunakan BPJS sehingga tidak pernah mengeluarkan 

biaya apapun termasuk saat dirawat inap dan obat rutin setiap 

bulannya. Obat ARV dan OAT yang diperoleh pasien untuk jangka 

waktu satu bulan. Pasien tidak memiliki PMO. Sebelum 

pengobatan di RSUP Dr. Kariadi pasien dan anaknya mendapatkan 

pengobatan awal di RS Tugu namun karena merasa tidak ditangani 

dengan baik dan penanganan yang lambat, pasien meminta rujukan 

ke RSUP Dr. Kariadi. Saat meminta rujukan pasien merasa 

dipersulit oleh dokter di RS Tugu.  
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B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Pasien TB-HIV Atas 

Pelayanan Kesehatan Yang Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional 

di Semarang 

Pasien TB-HIV adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak yang 

harus dijamin dan dilindungi. Oleh karena itu untuk melindungi hak-

haknya diperlukan peraturan-peraturan mengenai hak pasien TB-HIV. 

Berdasarkan dasar hukum yang telah dibahas di atas bahwa pasien TB-

HIV mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan. Adapun hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945. Selain itu, 

dasar hukum di atas telah membahas bahwa pasien TB-HIV mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

terintegrasi JKN sebagai salah satu hak asasi. Selanjutnya di dalam UU 

SJSN telah diatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan 

sosial yang salah satunya meliputi jaminan kesehatan. Adapun hak pasien 

TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Standar 

Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan.  

Hak pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi 

JKN yang dapat diperoleh pasien TB-HIV adalah preventif, promotif, 

kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan preventif dan promotif dapat 
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diperoleh di FKTP seperti puskesmas dan dokter praktek mandiri dan bagi 

pasien TB-HIV yang menggunakan BPJS berhak atas pembiayaan 

administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, 

pengobatan, dan konsultasi medis, dan pemeriksaan penunjang diagnostik 

laboratorium tingkat pertama. Sedangkan obat untuk TB-HIV (OAT dan 

ARV), tidak termasuk ke pembiayaan oleh BPJS karena obat TB-HIV 

merupakan obat program Pemerintah. 

Upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif dapat di peroleh di 

FKRTL yaitu pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik 

atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap 

tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus seperti Rumah 

Sakit tipe C, Rumah Sakit tipe B dan Rumah Sakit tipe A. 

Adapun pengaturan pengaturan tentang Perlindungan hak pasien 

TB-HIV atas pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional di Semarang sebagai berikut: 

a. Bentuk pengaturan tentang Perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional di Semarang 

Dasar hukum pengaturan perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang didasarkan 

pada ketentuan Undang-Undang yang telah diuraikan pada penjelasan 

sebelumnya. Adapun bentuk pengaturan perlindungan hak pasien TB-
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HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang 

adalah sebagai berikut:  

1) Bentuk pengaturan secara umum 

a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 

Hak Pasien diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban 

Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien disebutkan bahwa: 

Setiap pasien mempunyai hak: 

a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan 

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 

b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban 

pasien; 

c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan 

tanpa diskriminasi; 

d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional; 

e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga 

pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; 

f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang 

didapatkan; 

g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan 

keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah 

Sakit; 

h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya 

kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik 

(SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;   

i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang 

diderita termasuk data-data medisnya;   

j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata 

cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif 

tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, 

dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta 

perkiraan biaya pengobatan;  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k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan 

yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap 

penyakit yang dideritanya;  

l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 

m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan 

yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien 

lainnya;   

n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama 

dalam perawatan di Rumah Sakit; 

o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan 

Rumah Sakit terhadap dirinya;   

p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai 

dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; 

q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila 

Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak 

sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun 

pidana; dan  

r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai 

dengan standar pelayanan melalui media cetak dan 

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Dalam pasal tersebut dijelaskan terkait hak pasien 

secara umum. Pasien adalah setiap orang yang melakukan 

konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung di Rumah Sakit.  

Berdasarkan peraturan ini dijelaskan bahwa setiap 

pasien memiliki hak yang sama termasuk pasien TB-HIV untuk 

mendapatkan pelayanan secara komprehensif dan menerima 

informasi dari setiap tindakan yang dilakukan tanpa 

diskriminasi dari  fasilitas pelayanan kesehatan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

masih ditemukan diskriminasi yang dilakukan oleh fasilitas 
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pelayanan kesehatan seperti menolak melakukan pelayanan 

kesehatan pasien HIV dengan alasan sarana dan prasarana yang 

kurang memadai. Namun, secara umum pasien TB-HIV sudah 

mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan. Selain itu, hak 

pasien TB-HIV terkait hak untuk mendapatkan  jaminan 

kesehatan belum tertuang dalam peraturan ini. 

b) Peraturan Menteri Kesehatan No 82 Tahun 2014 tentang 

Penanggulangan Penyakit menular   

Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa: “penyakit menular 

adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang 

disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, 

dan parasite.” Berdasarkan Pasal tersebut dapat diartikan 

bahwa penyakit menular merupakan penyakit yang dengan 

mudah menular kemanusia. Adapun jenis penyakit menular 

dibagi menjadi penyakit menular langsung dan tidak langsung. 

Penyakit menular langsung diantaranya yaitu TB dan HIV.  

Pendanaan untuk penanggulangan penyakit menular ini 

diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 

Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 

disebutkan bahwa: “Pendanaan Penanggulangan Penyakit 

Menular bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, 



 

125 

 

dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”  

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kota 

Semarang bertanggungjawab atas pembiayaan penanggulangan 

penyakit menular yang diantaranya adalah TB-HIV. 

Pemerintah Kota Semarang telah bertanggungjawab dengan 

membiayai penanggulangan TB-HIV melalui kegiatan yang 

dilakukan KPA dan LSM serta pelayanan kesehatan yang 

didapatkan pasien tanpa mengeluarkan biaya apapun.  

c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS  

       Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah 

sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih 

sehingga menurunkan kekebalan tubuh manusia. Dalam Pasal 

41 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 

2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS disebutkan 

bahwa “Setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan 

kesehatan.”  

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap 

pasien HIV berhak atas pelayanan kesehatan berupa 

penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan 

berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, 

pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap 
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individu, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan hasil 

wawancara LSM Peduli Kasih masih menemukan adanya 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menolak pasien untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan dengan alasan sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, hal ini berarti hak pasien HIV 

untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan belum 

terlindungi secara optimal. 

Pada Pasal 46 disebutkan bahwa “Perawatan dan 

pengobatan bagi orang terinfeksi HIV yang miskin dan tidak 

mampu ditanggung oleh negara.” Selanjutnya pada Pasal 47 

ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap penyelenggara asuransi 

kesehatan wajib menanggung sebagian atau seluruh biaya 

pengobatan dan perawatan tertanggung yang terinfeksi HIV 

sesuai dengan besarnya premi.”  selanjutnya pada Pasal 48 

disebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

menyediakan alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan 

Penanggulangan HIV dan AIDS.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut pasien HIV yang tidak 

mampu tetap dibiayai oleh Pemerintah Kota Semarang. Di 

Kota Semarang pelayanan kesehatan pasien HIV di biayai oleh 

BPJS KC Semarang sedangkan untuk obat dan program 

pencegahan dibiayai oleh Pemerintah Kota Semarang yang 

bersumber dana dari APBN, APBD dan Global Fund. 
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d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis  

Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa: “Tuberkulosis yang 

selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat 

menyerang paru dan organ lainnya”. Dapat diartikan bahwa TB 

merupakah salah satu dari jenis   penyakit menular yang 

menyerang organ dalam tubuh. 

Penanggulangan TB merupakan tugas dan tanggung 

jawab Pemerintah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis yang disebutkan bahwa: 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 

dalam penyelenggaraan Penanggulangan TB, yang 

meliputi: 

a. obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2; 

b. vaksin untuk kekebalan; 

c. obat untuk pencegahan Tuberkulosis; 

d. alat kesehatan; dan 

reagensia. 

 Selanjutnya untuk pendanaan penanggulangan TB 

diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 

tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang 

disebutkan bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

wajib menjamin ketersediaan anggaran Penanggulangan TB.” 
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Dengan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kota 

Semarang bertanggungjawab atas pembiayaan pelayanan 

kesehatan bagi pasien TB-HIV di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yaitu DPM, Puskesmas dan RS.  

Dalam lampiran dari Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 

disebutkan bahwa Upaya pencegahan penularan TB mencakup:  

(1) Melaksanakan triase dan pemisahan pasien batuk mulai 

dari pintu masuk pendaftaran fasyankes.   

(2) Mendidik pasien mengenai etika batuk.  

(3) Menempatkan semua suspek dan pasien TB di ruang 

tunggu yang  mempunyai ventilasi baik, dan terpisah 

dengan  pasien umum. 

(4) Menyediaan tisu dan masker, serta tempat pembuangan 

tisu maupun  pembuangan dahak yang benar. 

(5) Memasang poster, spanduk dan bahan untuk KIE  

(6) Mempercepat proses penatalaksanaan pelayanan bagi 

pasien suspek  dan TB, termasuk diagnostik, terapi dan 

rujukan sehingga waktu berada  pasien di fasyankes 

dapat sesingkat mungkin.  

(7) Melaksanakan skrining bagi petugas yang merawat 

pasien TB. 

(8) Menerapkan SOP bagi petugas yang tertular TB.  

(9) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan mengenai PPI 

TB bagi semua  petugas kesehatan.   

 

Dalam lampiran ketentuan tersebut menjelaskan upaya 

yang dilakukan untuk mencegah/mengurangi penularan TB 

kepada petugas kesehatan, pasien, pengunjung dan lingkungan.  

Upaya tersebut dilakukan dengan menyediakan, 

mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan standar prosedur 

dan alur pelayanan. Berdasarkan ketentuan di atas fasilitas 
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pelayanan kesehatan wajib membuat SOP terkait alur 

pelayanan TB untuk mencegah penularan ke pasien lainnya. 

Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Semarang telah memiliki 

SOP terkait alur pelayanan bagi pasien TB rawat jalan maupun 

pasien rawat inap. 

e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan pada JKN 

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 

disebutkan bawah: 

Setiap Peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan 

medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang 

diperlukan. 
 

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa peserta BPJS 

termasuk pasien TB-HIV yang menjadi peserta memiliki hak 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan. BPJS KC Kota 

Semarang telah memberikan hak atas pelayanan kesehatan 

yang terintegrasi dengan JKN bagi pasien TB-HIV selain obat 

ataupun tindakan yang dibiayai oleh Pemerintah atau dana 

lainnya seperti tes cepat molekuler (TCM) tidak dibiayai oleh 

BPJS KC Kota Semarang karena mendapat dana dari KNCV. 
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f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan 

Dalam Pasal 21 ayat (1) Permenkes Nomor 59 Tahun 

2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan disebutkan 

bahwa “Penyediaan obat program, vaksin untuk imunisasi 

dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah”      

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2)  Permenkes Nomor 

59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan  

disebutkan bahwa “Penggunaan obat Program untuk penyakit 

HIV dan AIDS, Tuberkulosa (TB), malaria, kusta, penyakit 

lain, dan vaksin ditetapkan oleh Menteri.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut pasien dengan TB-HIV 

berhak mendapatkan obat, vaksin dan alat kontrasepsi tanpa 

mengeluarkan biaya apapun karena sudah dibiayai pemerintah. 

Di Kota Semarang BPJS KC Kota Semarang hanya membiayai 

pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem INA-CBGs 

bagi RS dan sistem Kapitasi bagi Puskesmas. 

g) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1278/MENKES/SK/VII/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan HIV 
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Pada ketetapan ketiga Kepmenkes Nomor 

1278/MENKES/SK/VII/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan HIV 

disebutkan bahwa “Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi 

tenaga kesehatan, institusi kesehatan dan pihak-pihak terkait 

dalam pelaksanaan kolaborasi pengendalian penyakit TB-

HIV.” Dalam pedoman ini terdapat panduan untuk 

menanggulangi TB-HIV antara lain membentuk mekanisme 

kolaborasi program TB dan program HIV, menurunkan beban 

TB pada pasien HIV dan menurunkan beban HIV pada pasien 

TB.  

Berdasarkan ketentuan tersebut Puskesmas dan Rumah 

Sakit wajib memiliki acuan untuk menanggulangi TB-HIV. RS 

dan Puskesmas di Kota Semarang telah memiliki SOP sebagai 

pedoman untuk pelaksanaan kolaborasi pengendalian penyakit 

TB-HIV. 

Secara umum hak pasien TB-HIV atas pelayanan 

kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang sudah dilindungi 

baik dari segi pelayanan maupun pembiayaan namun belum 

optimal karena masih adanya diskriminasi yang terjadi di 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

2) Bentuk pengaturan secara khusus  
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Adapun bentuk pengaturan perlindungan hak pasien TB-

HIV secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 

Tentang Jaminan Kesehatan 

Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan 

bahwa: 

Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:  

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi 

pelayanan kesehatan nonspesialistik yang 

mencakup:  

1. administrasi pelayanan; 

2. pelayanan promotif dan preventif; 

3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi  
medis; 

4. tindakan medis nonspesialistik, baik operatif 

maupun nonoperatif; 

5. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis 

habis pakai; 

6. pemeriksaan penUnJang diagnostik 

laboratorium tingkat pratama; dan 

7. rawat inap tingkat pertama sesua1 dengan 

indikasi medis; 

b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, 

meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:  

1. administrasi pelayanan; 

2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis 

dasar; 

3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi 

spesialistik; 

4. tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun 

nonbedah sesuai dengan indikasi medis;  

5. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan habis 

pakai 

6. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai 

dengan indikasi medis; 

7. rehabilitasi medis;  

8. pelayanan darah; 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9. pemulasaran jenazah Peserta yang meninggal di 

Fasilitas Kesehatan; 

10. pelayanan keluarga berencana; 

11. perawatan inap nonintensif; dan  

12. perawatan inap di ruang intensif;  

c. pelayanan ambulans darat atau air.  

 

Peraturan tentang pelayanan kesehatan yang tidak 

dijamin BPJS tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) butir u 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 

Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa “pelayanan 

yang sudah ditanggung dalam program lain.” 

b) Berdasarkan ketentuan tersebut peserta BPJS termasuk pasien 

TB-HIV yang terdaftar sebagai peserta berhak mendapatkan 

jaminan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang sudah 

ditanggung oleh program lain seperti obat rutin TB HIV yang 

telah di danai oleh Pemerintah tidak ditanggung oleh BPJS. 

BPJS KC Kota Semarang telah memberikan hak atas jaminan 

kesehatan kepada pasien TB HIV sama seperti pasien lainnya, 

kecuali pelayanan yang sudah ditanggung oleh program lain 

seperti obat rutin TB HIV yang telah di danai oleh Pemerintah. 

c) Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

Orang dengan HIV AIDS berhak untuk mendapatkan 

sarana pelayanan kesehatan seperti yang diatur dalam Pasal 22 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS disebutkan bahwa: 
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ODHA berhak:  
a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

komprehensif; dan  

b. mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi dari 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

 

Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa 

penanggulangan HIV AIDS untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah penularan 

HIV dan AIDS.  Peraturan Daerah ini juga dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat, melindungi masyarakat dari 

resiko tertular, memberikan kemudahan pelayanan dalam 

upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Di Kota Semarang 

Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang, KPA, 

LSM, RS dan Puskesmas saling berkoordinasi untuk 

melakukan pelayanan kesehatan yang komprehensif baik 

preventif, promotif, kuratif dan rehablititatif. Namun LSM 

Peduli Kasih masih menemukan perlakuan diskriminasi dari 

pelayanan kesehatan hal ini berarti pasien HIV belum 

memperoleh haknya secara optimal. 

Pemerintah Kota Semarang berperan dalam 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam 

pencegahan dan penanggulangan HIV yang diatur dalam Pasal 

27 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Penanggulangan HIV dan AIDS disebutkan bahwa: 

Pemerintah Daerah wajib: 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a. memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi 

dan ODHA untuk memperoleh hak-hak layanan 

kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat 

dan layanan kesehatan lainnya; 

b. menyediakan sarana dan prasarana untuk: 

1. skrining HIV pada semua darah, produk darah, 

cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang 

didonorkan;   

2. layanan untuk pencegahan pada pemakai 

narkoba suntik; 

3. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang 

positif HIV kepada  bayi yang dikandungnya; 

4. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan 

terjamin dengan biaya terjangkau; 

5. layanan rehabilitasi medik bagi ODHA dengan 

biaya terjangkau; dan  

6. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan 

kasus-kasus HIV dan AIDS;  

c. mendorong setiap orang yang beresiko terhadap 

penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan 

kesehatannya ke klinik VCT; dan 

d. memberikan hak layanan kesehatan dan hak-hak 

kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi HIV dan 

AIDS yang berada di daerah. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kota 

Semarang bertanggungjawab untuk memfasilitasi pasien HIV 

dalam memperoleh haknya untuk mengakses pelayanan 

kesehatan. KPA Kota Semarang dan LSM Peduli Kasih sebagai 

pelaksana dari Pemerintah Kota Semarang telah melakukan 

pendampingan bagi pasien HIV untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas maupun di RS. 

d) Standar Operasional Prosedur (SOP) 

SOP merupakan bahan hukum tersier dalam 

penanggulangan TB-HIV untuk melindungi hak pasien TB-
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HIV. Setiap Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki SOP 

pelayanan TB-HIV. Adapun secara umum SOP pelayanan bagi 

pasien TB-HIV belum ada, namun secara terpisah sudah ada 

SOP dari masing-masing fasyankes. Dari hasil penelitian 

ditemukan beberapa SOP secara umum SOP pelayanan bagi 

pasien HIV yaitu: 

(1) Alur pengambilan ARV yaitu pasien rawat jalan menuju 

loket pendaftaran, selanjutnya dapat menuju ke poli infeksi 

dan diperiksa dokter untuk mendapatkan resep kemudian 

pasien dapat langsung ke apotek.  

(2) Alur pelayanan berupa PITC adalah alur untuk pasien rawat 

jalan dan pasien rawat inap yang datang pada konselor di 

klinik infeksi untuk menerima konseling pra tes. Apabila 

pasien menolak tes, pasien wajib menandatangani surat 

penolakan tindakan. Namun, apabila pasien setuju 

dilakukan tes maka pasien menandatangani informed 

concent. Kemudian dilakukan tes laboratorium, setelah ada 

hasil dilakukan konseling post test, jika hasil non-reactive 

maka dilakukan konseling intervensi perubahan perilaku 

(IPP) sebaliknya jika hasil reactive maka akan dirujuk Care 

Support Treatment (CST) atau Perawatan, Dukungan dan 

Pengobatan (PDP).  
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(3) Alur layanan VCT adalah alur bagi pasien umum dan 

pasien JKN/BPJS yang datang menuju loket pendaftaran 

selanjutnya menuju poli infeksi dan setelah itu 

mendapatkan konseling sebelum tes, apabila pasien setuju 

maka pasien menandatangani informed concent dan 

melakukan tes laboratorium. Jika hasil non-reactive maka 

dilakukan konseling intervensi perubahan perilaku (IPP). 

Namun, jika hasil reactive maka akan dirujuk Care Support 

Treatment (CST) atau Perawatan, Dukungan dan 

Pengobatan (PDP). 

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap petugas 

kesehatan wajib mengetahui dan memahami alur dari 

pelayanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan dan 

melaksanaan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan hak 

pasien dalam memberikan persetujuan tindakan. Di Rumah 

Sakit dan Puskesmas Kota Semarang telah memiliki SOP 

terkait alur pelayanan pasien TB dan HIV. 

e) Buku Petunjuk Teknis 

Buku petunjuk teknis adalah merupakan bahan hukum 

tersier dalam penanggulangan TB-HIV untuk melindungi hak 

pasien. Buku petunjuk teknis yang ada dikeluarkan oleh 

Kementerian Kesehatan yaitu  sebagai berikut: 

(1) Buku petunjuk teknis pelayanan TB bagi peserta JKN 
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Buku petunjuk teknis pelayanan TB bagi peserta 

JKN adalah panduan sebagai pedoman dalam melakukan 

penatalaksanaan TB dalam JKN yang dapat digunakan di 

tingkat pelayanan kesehatan. Meskipun buku ini disebutkan 

untuk pelayanan TB namun di dalam buku ini dimuat 

tentang pelayanan JKN bagi pasien TB-HIV. 

Buku ini berfungsi untuk memudahkan akses dan 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasien TB yang 

menjadi peserta JKN/BPJS, serta mencegah dan mengobati 

TB sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat 

meningkat. Buku petujuk teknis ini memuat tentang 

pelayanan tuberkulosis, mekanisme pelayanan rujukan, 

tatakelola logistik dan monitoring dan evaluasi.   

Sasaran buku petunjuk teknis yaitu fasilitas 

kesehatan yang menyediakan pelayanan TB baik 

pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS 

kesehatan dalam melaksanakan program JKN di tingkat 

pertama dan lanjutan di seluruh Indonesia, pengelola 

program TB di Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kabupaten/ 

Kota, serta BPJS Kesehatan. 

Pelayanan pasien TB HIV di FKTP mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN berupa: 
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(a) skrining batuk pada pasien HIV dan skrining HIV 

pada pasien TB yang sedang diobati 

(b) apabila HIV positif maka mendapatkan rujukan ke 

FKRTL untuk dilakukan penegakan diagnosis TB 

dengan melakukan pemeriksaan radiologi dan 

GeneXpert 

(c) apabila pasien TB dengan tes HIV reaktif  akan 

mendapatkan rujukan  pengobatan ARV ke FKRTL 

atau FKTP yang mempunyai fasilitas pengobatan 

ARV dan mendapatkan pengobatan TB HIV.  

Seluruh pasien TB di FKTP tidak dikenakan iur 

biaya. Di FKRTL pasien TB HIV mendapatkan hak 

pelayanan kesehatan berupa:  

(a) FKRTL dapat menerima rujukan untuk pasien HIV 

positif yang dilakukan penegakan diagnosis TB 

dengan melaksanakan pemeriksaan radiologi dan 

GeneXpert bagi FKRTL yang memiliki fasilitas 

tersebut  

(b) Apabila positif maka mendapatkan penatalaksanaan 

TB-HIV sesuai Pedoman Nasional Pelayanan 

Kedokteran.  

(c) Selanjutnya di rujuk balik ke FKTP untuk 

memperoleh pengobatan TB. Di FKRTL, setiap 
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pasien TB mendapat hak sebagai peserta yaitu tidak 

dikenakan iur biaya.  

Pendanaan untuk penatalaksanan bagi pasien TB 

yang Resistan Obat menjadi tanggungjawab Pemerintah 

Pusat, dan propinsi, kab/kota, serta sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat melalui mekanisme yang ada sampai 

TB resistan obat masuk kedalam INA CBGs.
142

   

(2) Buku Petunjuk Teknis Tatalaksana Klinis Ko-Infeksi TB-

HIV 

Buku petunjuk teknis ini merupakan pedoman 

kebijakan pelaksanaan kolaborasi TB-HIV di Indonesia 

tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan 

kolaborasi TB-HIV. Di dalam buku ini secara khusus 

membahas aspek klinis terkait gambaran umum ko-infeksi 

TB-HIV, tatalaksana TB dan HIV baik untuk Dewasa dan 

Anak serta pencatatan dan pelaporan.
143

 Namun dalam 

buku petunjuk ini tidak memuat tentang kaitannya TB-HIV 

dengan JKN. 

(3) Buku petunjuk TB-HIV bagi petugas kesehatan  
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Buku ini merupakan penjelasan tata laksana pasien 

koinfeksi TB-HIV bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis 

di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat 

menyelenggarakan pengobatan TB-HIV di rumah sakit, 

Puskesmas dan juga berbagai pihak lain yang terkait 

sehingga penyakit TB-HIV dapat di atasi dengan baik dan 

terarah sehingga dapat menurunkan resiko penyakit lainnya 

bagi pasien TB-HIV di masyarakat.
144

  Namun dalam buku 

petunjuk ini tidak memuat tentang pengaturan TB-HIV 

dengan JKN. 

Berdasarkan ketentuan dari buku petunjuk teknis 

tersebut bahwa petugas kesehatan wajib melakukan tata 

laksana pelayanan kesehatan bagi pasien TB-HIV sesuai 

petunjuk yang ada. Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan 

Rumah Sakit Kota Semarang yang menangani langsung 

pasien TB-HIV belum pernah mendapat sosialisasi terkait 

buku petunjuk teknis tersebut. 

Dari beberapa uraian tersebut dapat diketahui 

bahwa pengaturan secara khusus yang telah ada meliputi 

Perda Kota Semarang yang hanya mengatur HIV dan Aids 

dan Buku Petunjuk Teknis  dari Kemenkes yang hanya 

mengatur TB-HIV. Jadi pengaturan tentang pelayanan TB-
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HIV yang terintegrasi JKN belum ada. Sehingga diperlukan 

instumen pendukung ditingkat daerah yang lebih 

operasional tentang pelayanan TB-HIV yang terintegrasi 

JKN. 

 

b. Tujuan pengaturan tentang Perlindungan Hak Pasien TB-HIV 

Atas Pelayanan Kesehatan Yang Terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional di Semarang 

Pemerintah telah memberikan perlindungan hak pasien TB-

HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang 

melalui penetapan ketentuan terkait TB-HIV. Ketentuan tersebut 

menjadi dasar hukum dalam pembentukan pengaturan khusus tentang 

hak pelayanan kesehatan TB-HIV yang harus dipenuhi. Adapun tujuan 

pembentukan pengaturan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi 

TB-HIV yaitu:  

1) Pengaturan tentang perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang yang 

dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang memiliki tujuan : 

a) Melaksanakan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
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berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal ini berarti 

memberikan jaminan pada setiap orang termasuk pasien TB-

HIV untuk mendapatkan perlindungan dalam memperoleh hak 

pelayanan kesehatan. 

b) Memberikan perlindungan dan menjamin hak atas pelayanan 

kesehatan yang terintegrasi JKN dalam memperoleh manfaat 

pembiayaan untuk pemeliharaan kesehatan dan memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan perorangan yang mencakup 

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP maupun 

FKRTL. 

2) Pengaturan tentang perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN dituangkan dalam 

Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

memiliki tujuan: 

a) Melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945  bahwa kesehatan 

merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang 

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. 

b) Memberikan perlindungan dan menjamin pasien TB-HIV 

untuk mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu dan terjangkau. 

c) Mencegah penularan ke masyarakat luas 
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3) Pengaturan tentang perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN dituangkan dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis yang memiliki tujuan: 

a) Melaksanakan amanat Pasal 152 UU Kesehatan bahwa 

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung 

jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular serta akibat yang 

ditimbulkannya. 

b) Menjelaskan sumber pembiayaan kegiatan program bagi pasien 

TB. 

c) Mendukung dan memberikan petunjuk bagi pelaksana 

penyelenggaraan upaya meningkatkan derajat kesehatan   

4) Pengaturan tentang perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS yang memiliki tujuan: 

a) Melaksanakan amanat Pasal 152 UU Kesehatan bahwa 

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung 

jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular serta akibat yang 

ditimbulkannya. 
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b) Menjelaskan sumber pembiayaan kegiatan program bagi pasien 

HIV 

c) Mendukung dan memberikan petunjuk bagi penyelenggara 

penanggulangan HIV dan AIDS untuk berperan serta dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, serta 

mendampingi termasuk menyediakan fasilitas dan pendanaan 

yang selaras dengan strategi penanggulangan di Semarang.  

      Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut 

bertujuan untuk melaksanakan amanat UUD 1945 yang melindungi 

hak pasien TB-HIV untuk memperoleh kesehatan baik dari akses 

pelayanan kesehatan maupun jaminan pembiayaan pelayanan 

kesehatan.  

c. Bentuk Perlindungan Hak Pasien TB-HIV 

Perlindungan hak merupakan gambaran dari fungsi hukum 

demi mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Perlindungan hak yang diberikan kepada subjek 

hukum sesuai dengan aturan hukum dalam rangka menegakkan 

peraturan hukum. Adapun bentuk perlindungan hak tersebut sebagai 

berikut: 

1) Perlindungan Preventif 

Merupakan perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN. Perlindungan hukum 

preventif ini dilakukan untuk melindungi hak pasien TB-HIV 
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melalui upaya peran serta (inspraak) atau dengar pendapat untuk 

mencegah sengketa daripada menyelesaikan sengketa. Upaya ini 

berarti pasien TB-HIV berhak untuk mengeluarkan pendapat 

sebelum dikeluarkannya suatu peraturan atau menyatakan 

keberatan terkait peraturan yang ada mengenai TB-HIV untuk 

melindungi dan memperjuangkan haknya. Dari hasil penelitian 

dapat diketahui perlindungan preventif yang dilakukan Pemerintah 

Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

a) Membuat instrumen hukum  

Instrumen hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota 

Semarang terdiri dari buku petunjuk teknis, pembuatan SOP, 

dan banner di pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota 

Semarang bekerja sama dengan BPJS KC Semarang mengatur 

sistem rujukan horizontal untuk mempermudah akses 

pelayanan kesehatan bagi pasien TB HIV. Puskesmas dan 

Rumah Sakit di Kota Semarang telah menyusun SOP untuk 

mengatur alur pelayanan pasien TB-HIV agar petugas 

kesehatan maupun pasien lainnya terhindar dari penularan 

b) Membentuk KPA 

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang 

adalah lembaga negara non struktural yang dibentuk untuk 

mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS 

yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. KPA dibentuk 



 

147 

 

berdasarkan ketetapan dari Keputusan Walikota Nomor 

443.22/96/2010 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan 

AIDS Kota Semarang. KPA menjadi koordinator setiap 

kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV, serta 

melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

HIV agar hak pasien TB-HIV tetap dilindungi. KPA terdiri dari 

unsur pemerintah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, 

LSM, dan dunia usaha yang melaksanakan penanggulangan 

AIDS Kota Semarang.  

c) Melakukan promosi kesehatan  

Promosi kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Semarang bersama dengan KPA untuk meningkatkan 

pengetahuan pasien TB-HIV maupun masyarakat melalui 

peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Adapun 

sasaran dari promosi kesehatan yaitu kepada masyarakat umum 

mengenai tentang apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara 

penularannya, dan cara mencegah HIV. Promosi kesehatan ini 

diadakan di RS dan Puskesmas. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, KPA, 

LSM telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan 

fasilitas pelayanan kesehatan di RS dan Puskesmas sebagai 

pengelola program telah memberikan penyuluhan setiap pasien 

TB-HIV datang untuk mengambil obat. 
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2) Perlindungan Represif 

Merupakan perlindungan hukum yang ditujukan sebagai 

penyelesaian masalah. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Semarang adalah dengan bertanggung jawab atas 

pembiayaan baik secara preventif, promotif, kuratif dan 

rehabilitatif terhadap pasien TB-HIV. Dinas kesehatan Kota 

Semarang rutin mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan KPA Jawa 

Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kota Semarang 

telah melakukan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang melakukan pelayanan kesehatan. BPJS KC Kota 

Semarang telah memberikan jaminan kesehatan kepada pasien TB-

HIV berupa pembiayaan pelayanan kesehatan melalui sistem INA-

CBGs dan Kapitasi serta Pemerintah Kota Semarang memberikan 

jaminan kesehatan berupa pembiayaan obat ARV dan OAT. 
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2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien TB-HIV Atas Pelayanan 

Kesehatan Yang Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di 

Semarang 

a. Subjek Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien TB-HIV Atas 

Pelayanan Kesehatan Yang Terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional di Semarang 

Dalam pelaksanaan perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang melibatkan 

beberapa lembaga terkait yang mendukung upaya 

penyelenggaraannya. Antara lain Dinas Kesehatan, BPJS, Dokter 

Praktek Mandiri/ Perorangan, Puskesmas dan Rumah Sakit, KPA dan 

LSM.  

1) Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Dinas kesehatan Kota Semarang sesuai dengan amanat 

perundang-undangan bertugas sebagai pelaksana pemerintahan di 

bidang Kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dengan 

memfasilitasi setiap individu yang memiliki perilaku resiko tinggi 

dan ODHA untuk mendapatkan hak-hak pelayanan kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, 

DPM dan layanan kesehatan lainnya, menyediakan sarana dan 

prasarana serta menyediakan pendanaan penanggulangan HIV dan 

AIDS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD).  
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Sistem pembiayaan TB HIV merupakan tanggung jawab 

Pemerintah Kota Semarang. Pembiayaan Program TB berasal dari 

anggaran pemerintah dan dari berbagai sumber lainnya. 

Pembagiaan sumber dana secara tepat di tingkat pusat dan daerah 

dilaksanakan melalui komitmen pendanaan pemerintah pusat 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan 

peningkatan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan dana hibah. Pembagian 

dana dalam anggaran nasional dan daerah (provinsi dan 

kabupaten/kota) bertujuan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan menentukan arah serta prioritas pembangunan 

untuk mendukung pencapaian target Eliminasi TB Tahun 2035 dan 

SDG’S.  Pendanaan program TB, mendapatkan dana yang 

bersumber dari dana anggaran pemerintah, hibah dan jaminan 

kesehatan adalah sebagai berikut:  

a) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)  

Di Kota Semarang alokasi dana kesehatan yang 

bersumber dari APBN sejumlah Rp. 30.085.456.000,- (8,56 

%). Namun tidak diketahui secara khusus jumlah dana APBN 

yang dialokasikan untuk TB-HIV di Kota Semarang. Salah satu 

pembagian dana APBN digunakan untuk membiayai 

penanganan dan pelaksanaan kegiatan program TB-HIV. 

Kementerian Kesehatan yaitu Sub Direktorat TB melimpahkan 



 

151 

 

kewenangan untuk mengelola dana APBN dengan melibatkan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas program di 

daerah,  dengan pembagian sebagai berikut:  

(1) Dana dekosentrasi (dekon) adalah dana dari pemerintah 

pusat (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah 

untuk digunakan sesuai dengan fungsi, memperkuat 

koordinasi di daerah melalui antar program dan sektor, 

meningkatkan monitoring dan evaluasi program 

pengendalian TB di kota melalui pembinaan teknis, 

meningkatkan kompetensi petugas TB melalui pelatihan 

penatalaksanaan program TB. 

(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yaitu dana 

yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

upaya pembangunan Kesehatan di Daerah. Dana ini 

diserahkan kepada daerah melalui pemerintah daerah kota 

untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan 

kesehatan seperti Obat, Perbekalan kesehatan dan bahan 

penunjang di laboratorium dalam rangka diagnosis TB dan 

perbaikan gudang obat. 

(3) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang 

diserahkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai 

biaya operasional petugas, dan digunakan sebagai biaya 



 

152 

 

transport tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka 

pelacakan kasus yang mangkir pengobatan TB, pencarian 

kontak TB. 

b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  

Di Kota Semarang alokasi dana kesehatan yang 

bersumber dari  APBD Kota Semarang sebesar 

Rp.321.377.144.397,- (91,44%). Salah satu pembagian  dana 

APBD digunakan untuk membiayai   pelaksanaan Kegiatan 

kesehatan di Kota Semarang dengan total APBD Kota 

Semarang yang sebesar Rp. 3.425.203.229.000,-. Sama halnya 

dengan dana APBN tidak diketahui secara khusus jumlah dana 

APBD Kota Semarang yang dialokasikan untuk TB-HIV. 

c) Dana Hibah  

Selain dana dari pemerintah kegiatan operasional 

pengendalian TB terutama di pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota   dibiayai oleh bantuan Hibah. Dari hasil 

penelitian dana hibah yang dimaksud belum pernah di peroleh 

untuk TB-HIV. 

d) Asuransi kesehatan   

Sistem pelayanan kesehatan terutama untuk 

penatalaksanaan pasien TB-HIV memerlukan dukungan sistem 

pendanaan dari Asuransi Kesehatan yang berupa Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  
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e) Swasta  

Di Kota Semarang bantuan TB-HIV berasal dari Global 

Fund  dan KNCV (Koninklijke Nederlandse Centrale 

Vereniging). Global fund merupakan lembaga internasional 

yang memberi bantuan untuk pembiayaan TB, HIV dan 

malaria. Sedangkan Koninklijke Nederlandse Centrale 

Vereniging (KNCV) merupakan lembaga internasional yang 

memberi bantuan untuk membiayai TB. 

Program untuk pasien TB-HIV yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan adalah promosi, pendampingan dan 

kunjungan rumah untuk pasien TB minimal 3 kali kunjungan 

selama masa pengobatan, kemudian investigasi kasus, survei, 

peningkatan SDM petugas yang melatih, menyiapkan sistem 

informasi, validasi data dan monitoring evaluasi. Dinas 

Kesehatan Kota Semarang rutin melakukan penyuluhan tentang 

TB HIV dan rutin mengikuti monitoring dan evaluasi TB HIV 

dari Provinsi. Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan 

kebebasan berbatas bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk 

menentukan alur dan waktu dalam memberikan pelayanan bagi 

pasien TB HIV yang penting pasien bisa berobat. 

2) BPJS KC Kota Semarang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 

Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab 
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kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan. BPJS KC Kota Semarang adalah 

penyelenggara program jaminan kesehatan di Kota Semarang. 

BPJS KC Kota Semarang berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip 

ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan. 

BPJS KC Kota Semarang bertugas untuk membayarkan 

manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan  sesuai dengan 

ketentuan program jaminan sosial termasuk TB-HIV. Setiap 

peserta BPJS termasuk pasien TB-HIV yang menggunakan BPJS 

berhak untuk mendapatkan pelayanan preventif, promotif, kuratif 

dan rehabilitatif kecuali pelayanan yang sudah ditanggung oleh 

program lain. Seperti TB-HIV yang merupakan program 

Pemerintah sehingga untuk obatnya tidak dapat menggunakan 

BPJS.  

Pembiayaan yang diberikan BPJS di Rumah Sakit 

menggunakan paket INA-CBGs sedangkan di Puskesmas 

menggunakan sistem Kapitasi. Pembiayaan terkait penggunaan 

obat Program untuk penyakit HIV dan AIDS, Tuberkulosa (TB) 

ditetapkan oleh Menteri. Tarif kapitasi di FKTP untuk pelayanan 

berupa administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif, 
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pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis 

non spesialistik, baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat 

dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan kondom untuk 

pelayanan Keluarga Berencana, pemeriksaan penunjang diagnostik 

laboratorium tingkat pertama. 

Besaran Tarif Kapitasi ditentukan berdasarkan seleksi dan 

kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan sumber 

daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup 

pelayanan, dan komitmen pelayanan.   

BPJS KC Kota Semarang tidak memiliki aturan khusus 

untuk TB-HIV namun secara regulasi penjaminan yang masuk 

dalam program pemerintah tidak dijamin oleh JKN atau BPJS. 

Pelayanan Kesehatan TB-HIV yang masuk program adalah 

obatnya sedangkan untuk konsultasi dan pelayanan di fasilitas 

kesehatan bisa dijamin oleh BPJS dengan mekanisme di FKTP 

masuk kapitasi dan di RS masuk INA-CBGs. Jika pasien hanya 

terdiagnosa HIV tetap dijamin oleh BPJS karena HIV termasuk 

kondisi kekhususan atau katastropik dan dijamin terkait pelayanan 

sesuai dengan Perpres terkait pelayanan yang dijamin dan tidak 

dijamin.  

Dalam pelayanan kesehatan tidak ada mekanisme khusus, 

namun hal tersebut diatur oleh RS atau Puskesmas selaku 
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regulator. Tidak ada peraturan khusus untuk pasien TB HIV namun 

masing-masing KC memiliki cara yang berbeda-beda seperti yang 

dilakukan KC  Semarang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan 

Kota Semarang yang mengatur terkait rujukan horizontal, jadi 

pasien TB HIV yang ada di DPP kemudian di rujuk ke puskesmas, 

harus diterima oleh Puskesmas meskipun pasien tersebut bukan 

peserta dari Puskesmas tersebut dan Puskesmas tidak boleh 

menarik iur biaya. Dalam penggunaan BPJS tidak ada syarat 

khusus untuk pasien TB HIV. 

3) Dokter Praktek Mandiri/ Klinik Sampoerna Semarang 

Dokter Praktek Mandiri merupakan salah satu fasilitas 

kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga 

DPM dapat melayani pasien TB HIV, jika tidak dapat ditangani 

maka DPM dapat merujuk ke faskes lanjutan. DPM yang 

bekerjasama dengan BPJS memberikan pelayanan menggunakan 

tarif kapitasi dengan ketentuan standar tarif praktik dokter, atau 

fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu 

rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). DPM di 

Kota Semarang pasien dengan diagnosa TB-HIV tidak ada di 

klinik Sampoerna, karena tidak dapat di tangani di DPM. Di DPM 

ada pasien dengan diagnosa TB dan pasien dengan diagnosa HIV. 

Namun pasien dengan TB di rujuk ke RS Roemani sedangkan 

pasien dengan HIV dirujuk ke Balai Kesehatan Masyarakat. 
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Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien TB dan pasien HIV tidak 

dipungut biaya apapun. 

4) Puskesmas 

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan 

untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah 

kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.  

Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Lebdosari menerima 

pelayanan bagi pasien TB-HIV. Dalam melaksanakan tugasnya 

Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Lebdosari berperan untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara 

komprehensif, berkesinambungan dan bermutu, menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan 

preventif bagi pasien TB-HIV, menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat, melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi 

terhadap mutu dan akses pelayanan, melaksanakan peningkatan 

kompetensi tenaga kesehatan, melaksanakan penapisan rujukan 

sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.  
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Di Puskesmas Halmahera dan Lebdosari dapat dilakukan 

pemeriksaan TB-HIV tanpa memungut biaya apapun termasuk 

untuk pengambilan obat. Biaya obat untuk pasien TB HIV berasal 

dari APBN/kapitasi daerah sehingga menggunakan JKN atau tidak 

menggunakan JKN akan tetap di layani tanpa biaya hanya saja bagi 

pasien yang tidak memiliki KTP Semarang dikenakan biaya 

retribusi. Pelayanan bagi pasien di puskesmas menggunakan tarif 

kapitasi dengan ketentuan standar tarif puskesmas atau fasilitas 

kesehatan yang setara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai 

dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). 

Alur pelayanan bagi pasien TB HIV sama seperti pasien 

lain dipendaftaran untuk pengambilan obat ARV diambil sama 

dengan pasien lain namun untuk pengambilan obat TB diambil 

dengan pengelola program sesuai dengan SOP yang ada. 

5) Rumah Sakit 

Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara integrasi, 

komprehensif dan berkesinambungan. Rumah sakit berperan dalam 

upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Sistem pembiayaan 

pelayanan kesehatan bagi pasien TB-HIV  yang terintegrasi JKN di 

RSUP Kariadi, RS K.R.M.T Wongsonegoro dan RS Panti Wilasa 

Dr. Cipto yaitu diberlakukan tarif INA-CBG’s berdasarkan kelas 

RS untuk tarif rawat jalan dan rawat inap di RS. Alur pelayanan 
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untuk pasien TB HIV yang menggunakan BPJS sama dengan 

pasien penyakit lain.  

6) KPA 

KPA merupakan badan koordinasi yang dibentuk 

pemerintah Kota Semarang untuk menjalankan kegiatan 

pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan program 

STOP. 

 

7) LSM 

LSM merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan 

penanggulangan TB dan HIV serta berkoordinasi dengan 

pemerintah terkait TB dan HIV. LSM bertugas sebagai 

pendamping dan pendukung pasien TB dan HIV. 

b. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien TB-HIV Atas 

Pelayanan Kesehatan Yang Terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional di Semarang 

Perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan Kesehatan 

yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di Semarang 

dilaksanakan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah: 

1. Pembentukan KPA 

Pelaksanaan Perlindungan hak pasien TB-HIV atas 

pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan Kesehatan 

Nasional di Semarang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah 
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Kota Semarang No 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV 

dan AIDS dilakukan melalui pembentukan KPA yang terdiri dari 

unsur pemerintah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, LSM, 

dan dunia usaha. Pembentukan KPA ditujukan untuk 

penanggulangan HIV, namun tingginya angka kejadian TB-HIV 

maka peran KPA dalam pelaksanaan perlindungan hak pasien TB-

HIV terintegrasi dengan tugasnya dalam pengendalian dan 

penanggulangan HIV. 

Dalam wawancara didapatkan keterangan bahwa KPA 

bertugas mengkoordinasikan setiap kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di Daerah dan 

melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan 

AIDS. Program yang diberikan KPA untuk pasien TB HIV yaitu 

memberikan edukasi seperti promosi penggunaan kondom dan 

pembagian kondom secara gratis, menemukan kasus, mengobati, 

dan mempertahankan pengobatan. 

Permasalahan yang muncul dari pasien HIV ini terkait 

identitas diri seperti waria atau pekerja seks sehingga kesulitan 

untuk akses ke JKN atau ke pelayanan kesehatan sulit karena tidak 

punya identitas diri atau KTP, jadi ketika mereka sakit dan 

membutuhkan pelayanan medis mereka akan dimasukkan ke 

kategori gelandangan agar mendapat bantuan dari Dinas Sosial 

untuk biaya pengobatan. Jika ada penderita HIV yang masuk ke 
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IGD dan tidak memiliki identitas diri maka KPA akan 

menghubungi Dinas Sosial. Jika ada yang menderita HIV tidak 

memiliki KTP maka akan dibantu menggunakan UHC (Universal 

Health Coverage). Dari penjelasan di atas upaya perlindungan 

preventif hak pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan sudah 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

2. Penyusunan Kebijakan 

Salah satu upaya pelaksanaan perlindungan hak pasien TB-

HIV atas pelayanan Kesehatan yang terintegrasi Jaminan 

Kesehatan Nasional di Semarang dilakukan melalui penyusunan 

kebijakan. Penyusunan kebijakan ini merupakan kegiatan yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan 

hukum dan memberikan jaminan bagi pasien TB-HIV dalam 

memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kota Semarang 

telah mempunyai kebijakan yang mengatur terkait HIV yaitu 

Peraturan Kota Semarang No 4 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS. Di dalam peraturan ini memuat 

ketentuan tentang hak pasien HIV atas pelayanan kesehatan. Pasien 

HIV berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif 

dan   mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi dari 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah juga 

bertanggung jawab atas pembiayaan TB dan HIV. Sedangkan 
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kebijakan Kota Semarang yang mengatur mengenai TB sedang 

dalam proses pembuatan. Hak pasien TB secara khusus pun tidak 

tercantum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 

Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.  

Berdasarkan uraian di atas perlindungan hak pasien TB-

HIV melalui penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Daerah telah 

sesuai dengan ketentuan peraturan dan teori perlindungan hukum. 

Hukum dalam memberikan perlindungan melalui pembentukan 

peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, 

menjamin hak subyek hukum serta menegakan peraturan. Namun 

demikian, peraturan terkait TB-HIV belum ditetapkan. 

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

pengembangan SDM yang dilakukan dilingkungan Dinas 

Kesehatan dalam rangka pengembangan pelayanan bagi pasien 

TB-HIV dilakukan dengan cara memberikan pelatihan bagi 

pemegang program TB, pemegang program HIV, apoteker dan 

petugas laobratorium dari setiap Puskesmas dan Rumah Sakit yang 

diteliti. 

4. Sarana dan Prasarana Pendukung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan 

prasarana pendukung untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi 

pasien TB-HIV berupa fasilitas, alat, obat, reagen, bahan logistik 
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lain, termasuk  jumlah, jenis dan kemampuan Fasyankes.  Sarana 

layanan TB berupa sarana layanan TB DOTS di Puskesmas 

ataupun di RS, sementara sarana layanan Konseling dan Tes HIV 

dapat berlokasi di RS, Puskesmas atau klinik Konseling dan Tes 

HIV mandiri yang dikelola LSM. Dalam melaksanakan program 

TB diperlukan sarana pemeriksaan mikroskopis dahak, biakan dan 

uji kepekaan termasuk penentuan tempat yang memenuhi syarat 

untuk pengumpulan sediaan dahak. Sedangkan dalam 

melaksanakan program HIV diperlukan sarana pemeriksaan Rapid 

test HIV, ELISA, Flowcytometer (untuk pemeriksaan CD4), PCR 

unit (untuk pemeriksaan PCR-RNA HIV/Viral load). Berdasarkan 

hasil penelitian ditemukan bahwa alur layanan yang diterapkan di 

Puskesmas dan RS tidak menggunakan layanan terintegrasi TB-

HIV namun secara terpisah, setelah melakukan pemeriksaan dan 

pengambilan obat (OAT) di pengelola program TB selanjutnya 

melakukan pemeriksaan oleh pengelola program HIV dan 

pengambilan obat ARV di loket farmasi. 

5. Pelaksanaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pelaksanaan di fasilitas pelayanan kesehatan terkait 

perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan Kesehatan yang 

terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan melalui 

penyelenggaraan sumber daya dalam bidang kesehatan meliputi 

fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan Jaminan kesehatan. 
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Pelaksanaannya dilakukan di FKTP yaitu Puskesmas dan DPM 

sebagai tingkat pelayanan primer. Sedangkan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis 

dapat dilakukan di FKRTL yaitu Rumah Sakit. Adapun pelaksana 

dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diteliti dijabarkan 

sebagai berikut: 

a) Dokter Praktek Mandiri 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa DPM merupakan 

pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian 

dalam kaitannya dengan pelayanan pasien TB-HIV yang 

terintegrasi JKN, DPM yang menjadi objek penelitian tidak 

terlibat langsung. Hal ini dikarenakan di DPM tidak terdapat 

pasien TB-HIV, disamping tidak ada pasien. Pelayanan TB-

HIV tidak dapat dilakukan di DPM karena sarana dan 

prasarana yang tidak memadai sehingga DPM merujuk pasien 

ke FKTP atau FKRTL. Pembiayaan di DPM dapat dijamin 

dengan menggunakan BPJS karena DPM bekerja sama dengan 

BPJS.  

b) Puskesmas  

Berdasarkan hasil penelitian puskesmas yang menjadi 

objek penelitian yaitu Puskesmas Halmahera dan Lebdosari. 

Pada puskesmas ini tidak menggunakan layanan terintegrasi 

TB-HIV namun secara terpisah. Setelah melakukan 
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pemeriksaan dan pengambilan obat di pengelola program TB 

selanjutnya melakukan pemeriksaan oleh pengelola program 

HIV dan pengambilan obat ARV di loket farmasi. SDM yang 

dimiliki kedua Puskesmas ini telah memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan pelayanan kesehatan karena telah mengikuti 

pelatihan terkait TB-HIV.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur 

pelayanan terhadap pasien TB-HIV berupa pemeriksaan dahak. 

Pasien yang tidak dapat mengeluarkan dahak maka pasien di 

rujuk ke FKRTL seperti untuk melakukan GeneExpert pasien 

di rujuk ke RSUP Dr. Kariadi. Jika diperlukan pemeriksaan 

radiologi maka pasien HIV yang terindikasi TB dapat dirujuk 

ke FKRTL. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dijamin oleh 

BPJS kecuali kondom, lubrikan, alat suntik steril, reagensia 

untuk tes HIV dan IMS, obat ARV, obat tuberkulosis, obat 

IMS dan obat untuk infeksi oportunistik.   

c) Rumah Sakit 

Berdasarkan hasil penelitian RS yang menjadi objek 

penelitian yaitu Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, Rumah 

Sakit K.M.R.T Wongsonegoro, dan RSUP Dr.Kariadi dapat 

diketahui bahwa: 

i. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto 



 

166 

 

Tenaga kesehatan di RS Panti Wilasa Dr. Cipto 

telah mengikuti pelatihan dan seminar tentang TB-HIV. 

Pasien yang datang dengan TB dianjurkan untuk 

melakukan tes HIV dengan diberikan penjelasan sebelum 

melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan HIV pada pasien TB 

dapat dilakukan di RS Panti Wilasa Citarum Dr. Cipto 

sehingga pasien tidak di rujuk ke FKRTL, kecuali 

diperlukan pemeriksaan GeneXpert pasien di rujuk ke 

RSUP Dr. Kariadi. 

Layanan yang diterapkan di RS Panti Wilasa 

Citarum Dr. Cipto tidak menggunakan layanan terintegrasi 

TB-HIV namun secara terpisah, setelah melakukan 

pemeriksaan dan pengambilan obat di pengelola program 

TB selanjutnya melakukan pemeriksaan oleh pengelola 

program HIV dan pengambilan obat ARV melalui 

konselor. Pasien TB HIV yang dirawat inap ditempatkan di 

ruang Kohorting. Untuk pelayanan dan obat pasien TB HIV 

tidak dipungut biaya. Pelayanan bagi pasien di RS ini 

sesuai dengan SOP yang ada.  

Setiap pasien yang menggunakan BPJS datang 

dengan kegawatdaruratan akan tetap ditangani dan dijamin 

termasuk pasien TB HIV, baik untuk pelayanan maupun 

pemeriksaan penunjangnya. Kecuali pasien TB HIV yang 
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datang dengan kasus bunuh diri, kecelakaan lalu lintas tidak 

dapat dijamin BPJS. Alur pelayanan untuk pasien TB HIV 

yang menggunakan BPJS sama dengan pasien penyakit 

lain. Untuk aturan tentang JKN belum diketahui karena 

tidak ada sosialisasi dari atasan. 

ii. Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro 

Tenaga kesehatan di RS K.M.R.T Wongsonegoro 

telah mengikuti pelatihan dan seminar tentang TB-HIV. 

Pasien yang datang dengan TB dianjurkan untuk 

melakukan tes HIV dengan diberikan penjelasan sebelum 

melakukan pemeriksaan dan sebaliknya pasien dengan HIV 

dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan TB.  

Pemeriksaan HIV pada pasien TB dapat dilakukan 

di RS K.M.R.T Wongsonegoro sehingga pasien tidak di 

rujuk ke FKRTL. Layanan yang diterapkan di RS K.M.R.T 

Wongsonegoro tidak menggunakan layanan terintegrasi 

TB-HIV namun secara terpisah. Untuk pasien yang 

menggunakan BPJS tidak dipungut biaya pelayanan dan 

obat. 

iii. Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Kariadi 

Dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan 

yang mengelola TB-HIV di RSUP Dr. Kariadi sudah 

mengikuti pelatihan TB dan HIV. Di RSUP Dr. Kariadi 
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Pasien yang datang dengan HIV diskrining TB, jika 

mengarah ke TB maka pasien dianjurkan untuk melakukan 

tes TB dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan 

pemeriksaan.  

Semua pemeriksaan TB pada pasien HIV seperti 

GeneXpert dan Radiologi dapat dilakukan di RSUP Dr. 

Kariadi karena RSUP Dr. Kariadi merupakan RS rujukan 

pusat Jawa Tengah. Untuk pelayanan dan obat pasien TB 

HIV tidak dipungut biaya karena sudah dijamin BPJS dan 

dana untuk program Pemerintah. RSUP Dr. Kariadi 

memiliki SOP mengenai alur pengambilan obat ARV, alur 

layanan PITC, dan alur layanan VCT. 

 

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien 

TB-HIV Atas Pelayanan Kesehatan Yang Terintegrasi Jaminan 

Kesehatan Nasional di Semarang 

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu fungsi 

manajemen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program TB-HIV. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang 

yang melibatkan berbagai lintas sektoral, baik dari Dinas Kesehatan, 

BPJS Kesehatan, KPA, dan LSM maupun lembaga lainnya yang 

memiliki tanggung jawab bersama terhadap perlindungan hak pasien 

TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN.  
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Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien TB-HIV 

di fasilitas kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang, KPA 

dan LSM yang melakukan kegiatan supervisi maupun pendampingan 

difasilitas kesehatan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan 

kesehatan pasien TB-HIV difasilitas kesehatan. Pada pelaksanaannya 

kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebagai 

deteksi awal masalah dalam pelaksanaan kegiatan program sehingga 

dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Monitoring dilakukan 

dengan membaca dan menilai laporan rutin maupun laporan tidak 

rutin, serta kunjungan lapangan.  

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimulai dari laporan dan 

pencatatan yang dilakukan oleh LSM dan dilaporkan ke KPA Kota 

Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan, 

indikator, dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dalam 

rentang waktu lebih lama, biasanya setiap 6 bulan s/d 1 tahun.  



 

170 

 

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hak Pasien TB-

HIV Atas Pelayanan Kesehatan Yang Terintegrasi Jaminan 

Kesehatan Nasional di Semarang 

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan perlindungan hak pasien 

TB-HIV atas pelayanan Kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang 

telah dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga perlindungan hak 

pasien TB-HIV atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di 

Semarang belum dapat terpenuhi secara maksimal. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi perlindungan hak pasien TB-HIV atas pelayanan 

kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang antara lain :  

a. Faktor Yuridis 

Secara hukum belum ada peraturan khusus yang mengatur 

pelayanan kesehatan TB-HIV yang terintegrasi JKN di fasilitas 

kesehatan. Bentuk peraturan yang ada terkait TB HIV yaitu Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1278/MENKES/SK/VII/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan HIV, 

kemudian tentang penanggulangan TB dan penanggulangan HIV, 

Perda penanggulangan HIV dan AIDS.  

Adanya ketentuan mengenai instrumen hukum pelayanan 

kesehatan bagi pasien TB-HIV yang terintegrasi JKN berupa buku 

petunjuk teknis menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan 
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perlindungan hak pasien TB-HIV, namun kurangnya ketentuan dan 

penjelasan secara khusus mengenai hak pasien TB HIV menjadi faktor 

penghambat dalam pelaksanan perlindungan hak pasien TB-HIV. 

b. Faktor Sosiologis 

Faktor sosiologis adalah keadaan sosial yang mempengaruhi 

diperolehnya hak atas pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN. 

Adapun faktor sosiologis yang mempengaruhi perlindungan hak atas 

pelayanan kesehatan yang terintegrasi JKN di Semarang yaitu 

kurangnya dukungan keluarga, adanya masyarakat dan tenaga 

kesehatan yang melakukan stigma pada pasien TB-HIV.  

Kurangnya dukungan keluarga disebabkan karena kurang 

terbukanya pasien TB-HIV terhadap status kesehatannya. Sikap tenaga 

medis dan tenaga kesehatan masih menganggap bahwa pasien TB-HIV 

merupakan penyakit yang menakutkan karena berpotensi menular 

kepada dirinya. Sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kurang optimal. Hal ini akan menghambat pasien TB-HIV untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang optimal.     

Faktor sosial lainnya yaitu mengenai sistem pembiayaan yang 

dilakukan oleh BPJS KC Semarang terhadap pasien TB-HIV sama 

dengan pasien lainnya namun hal ini dapat menyebabkan kerugian 

bagi pasien TB-HIV karena pasien TB-HIV memiliki resiko yang 

tinggi bagi kesehatannya sehingga memerlukan perhatian khusus 

terkait pembiayaannya agar hak pasien TB-HIV atas jaminan 
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kesehatannya tetap terlindungi.  

c. Faktor Teknis 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan 

beberapa hal yang mempengaruhi perlindungan hak pasien TB-HIV 

antara lain sebagai berikut: 

1) Tidak semua pasien TB-HIV menggunakan BPJS sehingga untuk 

pelayanan di fasilitas kesehatan pasien harus membayar biaya 

pelayanan kecuali obat (OAT dan ARV) karena merupakan obat 

program Pemerintah sehingga gratis. 

2) Sistem rujukan secara berjenjang dan masa berlaku surat rujukan 

dalam jangka waktu 90 hari sehingga mempersulit pasien. 

3) Pernah terjadi kekosongan stok obat di fasilitas kesehatan, 

akibatnya pasien mendapat obat pengganti yang memiliki resiko 

tidak cocok untuk tubuh pasien. 

4) Tidak ada sosialisasi kepada tenaga kesehatan terkait peraturan dan 

petunjuk teknis pelaksanan pelayanan TB-HIV bagi peserta JKN. 

 

 

  


