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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 Profil Kesehatan 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan Tahun 2017, didapatkan 

informasi sebagai berikut:  

Grafik 1. Data Pasien TB di Jakarta Timur 
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Sumber Data: Profil Kesehatan DKI Jakarta 2016 -2017 

   Berdasarkan grafik di atas, Jakarta Timur, sebagai kota di 

DKI Jakarta yang memiliki kasus TB tertinggi, pada tahun 2016 

didapatkan 3.024 kasus TB baru BTA (+) dan 7.520 kasus TB secara 

keseluruhan. Di tahun 2017 di Jakarta Timur terdapat 4.176 kasus TB 

baru BTA (+) dan 12.541 kasus TB secara keseluruhan. Berdasarkan 

grafik dapat disimpulkan bahwa jumlah penderita TB Paru di Jakarta 

Timur terjadi peningkatan, penemuan penderita TB positif kasus baru 

meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 ditemukan 4.176 kasus 

TB baru BTA (+), dibandingkan di tahun 2016 ditemukan sebesar 

3.024 penderita kasus baru BTA(+). Jumlah kasus TB secara 

keseluruhan di Jakarta Timur juga meningkat yaitu 7.520 kasus di 

tahun 2016 menjadi 12.541 kasus di tahun 2017.  

Grafik 2. Jumlah Pasien HIV di DKI Jakarta  

Sumber Data: Profil Kesehatan DKI Jakarta 2016 -2017 
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   Grafik di atas menunjukkan angka kasus HIV di DKI 

Jakarta di tahun 2016 yaitu 6.022 kasus dan di tahun 2017 terdapat 

6.610 kasus HIV. Peningkatan ditemukan pada kasus HIV di DKI 

Jakarta, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus HIV di DKI 

Jakarta meningkat, dimana pada tahun 2016 ditemukan 6.022 kasus, 

sedangkan di tahun 2017 ditemukan 6.610 kasus.  

Grafik 3. Demografi Usia Pasien HIV di DKI Jakarta 

Sumber Data: Profil Kesehatan DKI Jakarta 2016 -2017 

  Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas kasus HIV 

ditemukan paling banyak pada kelompok usia 25 hingga 49 tahun.   

  Pelaporan jumlah pasien atau kasus TB dan HIV di 

Provinsi DKI Jakarta dilakukan masing-masing oleh pengelola 

program TB dan pengelola program HIV di fasilitas pelayanan 

kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Pelaporan jumlah 

kasus TB dilaporkan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu 

(SITT) sedangkan, pelaporan kasus HIV dilaporkan melalui Sistem 

Informasi HIV-AIDS dan IMS (SIHA).   
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  Selanjutnya, di RSUP Persahabatan didapatkan data 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Pasien TB-HIV di RSUP Persahabatan Triwulan 1 Tahun 2018 

Kegiatan TB-HIV Anak Dewasa Total 
L P T L P T L P T 

Pasien TB yang di tes HIV 
atau status HIV sudah 
diketahui pada saat 
penegakan diagnosis TB 

1 0 1 88 41 129 89   41 130 

Pasien TB dengan HIV 
positif 

1 0 1 16 2 18 17 2 19 

Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
ART 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
PPK 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber Data:  Bagian Pelaporan Tim DOTS RSUP Persahabatan Tahun 2019 
  

   Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa di triwulan 

pertama tahun 2018, di RSUP Persahabatan didapatkan 129 pasien 

TB, 89 laki-laki, 41 perempuan yang di tes HIV ataupun yang sudah 

mengetahui status HIVnya. Dari keseluruhan pasien tersebut, 

didapatkan 19 pasien yang TB dan positif HIV yang terdiri dari 17 

laki-laki dan 2 perempuan. Adapun pasien TB-HIV positif yang 

mendapatkan ART sejumlah 1 orang. Adapun Pasien TB-HIV yang 

positif dan mendapatkan PPK tidak dicatat melalui SITT melainkan 

melalui SIHA. 
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Tabel 2.  Data Pasien TB-HIV di RSUP Persahabatan Triwulan 2 Tahun 2018 

Kegiatan TB-HIV Anak Dewasa Total 
L P T L P T L P T 

Pasien TB yang di tes HIV 
atau status HIV sudah 
diketahui pada saat 
penegakan diagnosis TB 

0 0 0 45 32 77 45 32 77 

Pasien TB dengan HIV 
positif 

0 0 0 9 1 10 9 1 10 

Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
ART 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
PPK 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber Data:  Bagian Pelaporan Tim DOTS RSUP Persahabatan Tahun 2019 
  

  Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa di triwulan 

kedua tahun 2018, di RSUP Persahabatan didapatkan 77 pasien TB, 

45 laki-laki, 32 perempuan, yang di tes HIV ataupun yang sudah 

mengetahui status HIVnya. Dari keseluruhan pasien tersebut, 

didapatkan 10 pasien yang TB dan positif HIV yang terdiri dari 9 laki-

laki dan 1 perempuan. Adapun pasien TB-HIV positif tidak ada yang 

mendapatkan ART. Pasien TB-HIV yang positif dan mendapatkan 

PPK tidak dicatat melalui SITT melainkan melalui SIHA.  

Tabel 3. Data Pasien TB-HIV di RSUP Persahabatan Triwulan 3 Tahun 2018 

Kegiatan TB-HIV Anak Dewasa Total 
L P T L P T L P T 

Pasien TB yang di tes HIV 
atau status HIV sudah 
diketahui pada saat 
penegakan diagnosis TB 

0 0 0 97 71 168 97 71 168 

Pasien TB dengan HIV 
positif 

0 0 0 17 7 24 17 7 24 

Pasien TB dengan HIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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positif yang mendapatkan 
ART 
Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
PPK 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber Data:  Bagian Pelaporan Tim DOTS RSUP Persahabatan Tahun 2019 
 

  Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa di triwulan 

ketiga tahun 2018, di RSUP Persahabatan didapatkan 168 pasien TB, 

97 laki-laki, 71 perempuan, yang di tes HIV ataupun yang sudah 

mengetahui status HIVnya. Dari keseluruhan pasien tersebut, 

didapatkan 24 pasien yang TB dan positif HIV yang terdiri dari 17 

laki-laki dan 7 perempuan. Adapun pasien TB-HIV positif tidak ada 

yang mendapatkan ART. 

Tabel 4. Data Pasien TB-HIV di RSUP Persahabatan Triwulan 4 Tahun 2018 

Kegiatan TB-HIV Anak Dewasa Total 
L P T L P T L P T 

Pasien TB yang di tes HIV 
atau status HIV sudah 
diketahui pada saat 
penegakan diagnosis TB 

0 0 0 90 57 147 90 57 147 

Pasien TB dengan HIV 
positif 

0 0 0 13 5 18 13 5 18 

Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
ART 

0 0 0 9 3 12 9 3 12 

Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
PPK 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber Data:  Bagian Pelaporan Tim DOTS RSUP Persahabatan Tahun 2019 
 

  Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa di triwulan 

keempat tahun 2018, di RSUP Persahabatan didapatkan 147 pasien 

TB, 90 laki-laki, 57 perempuan, yang di tes HIV ataupun yang sudah 

mengetahui status HIVnya. Dari keseluruhan pasien tersebut, 
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didapatkan 24 pasien yang TB dan positif HIV yang terdiri dari 17 

laki-laki dan 7 perempuan. Adapun pasien TB-HIV positif yang 

mendapatkan ART sejumlah 12 orang, 9 laki-laki dan 3 perempuan. 

Pasien TB-HIV yang positif dan mendapatkan PPK tidak dicatat 

melalui SITT melainkan melalui SIHA. 

Tabel 5. Data Pasien TB-HIV di RSUP Persahabatan Triwulan 1 Tahun 2019 

Kegiatan TB-HIV Anak Dewasa Total 
L P T L P T L P T 

Pasien TB yang di tes HIV 
atau status HIV sudah 
diketahui pada saat 
penegakan diagnosis TB 

1 0 1 69 40 109 70 40 110 

Pasien TB dengan HIV 
positif 

0 0 0 8 1 9 8 1 9 

Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
ART 

0 0 0 4 1 5 4 1 5 

Pasien TB dengan HIV 
positif yang mendapatkan 
PPK 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber Data:  Bagian Pelaporan Tim DOTS RSUP Persahabatan Tahun 2019 
  

   Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa di triwulan 

keempat tahun 2018, di RSUP Persahabatan didapatkan 110 pasien 

TB, 70 laki-laki, 40 perempuan, yang di tes HIV ataupun yang sudah 

mengetahui status HIVnya. Dari keseluruhan pasien tersebut, 

didapatkan 9 pasien yang TB dan positif HIV yang terdiri dari 8 laki-

laki dan 1 perempuan. Adapun pasien TB-HIV positif yang 

mendapatkan ART sejumlah 5 orang, 4 laki-laki dan 1 perempuan. 
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Pasien TB-HIV yang positif dan mendapatkan PPK tidak dicatat 

melalui SITT melainkan melalui SIHA. 

   Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pasien TB 

dengan HIV di RSUP Persahabatan tidak mengalami kenaikan yang 

signifikan setiap triwulannya. Adapun pasien TB-HIV positif di RSUP 

Persahabatan didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya pemberian 

kotrimoksasol dilakukan oleh pengelola program HIV kepada pasien 

TB-HIV, sehingga pencatatannya pun dilakukan melalui SIHA, 

sehingga TIM Dots (pengelola program TB) tidak dapat 

melaporkannya melalui SITT.   

b. Profil Layanan 

  Di Jakarta Timur terdapat 88 Puskesmas yang terbagi 

menjadi 10 Puskesmas Kecamatan dan 78 Puskesmas Kelurahan. 

Sedangkan Rumah Sakit Umum, terdapat 20 Rumah Sakit Umum di 

Kawasan Jakarta Timur. Dari seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

yang tersedia di Jakarta Timur, berikut adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki layanan HIV:  

Tabel 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan HIV 

No Tes HIV No PDP (Perawatan, Dukungan 
dan Pengobatan) 

1 Puskesmas Kec. Duren Sawit 1 Puskesmas Kec. Duren Sawit 
2 Puskesmas Kec. Jatinegara 2 Puskesmas Kec. Jatinegara 
3 Puskesmas Kec. Kramat Jati 3 Puskesmas Kec. Kramat Jati 
4 Pro Care Clinic PKBI 4 Puskesmas Kec. Pulo Gadung 
5 Puskesmas Kec. Pulo Gadung 5 Puskesmas Kec. Matraman 
6 Puskesmas Kec. Matraman 6 Puskesmas Kec. Pasar Rebo 
7 Puskesmas Kec. Pasar Rebo 7 Puskesmas Kec. Ciracas 
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8 Puskesmas Kec. Ciracas 8 RS  FK UKI 
9 RS FK UKI 9 Puskesmas Kec. Makasar 
10 Puskesmas Kec. Makasar 10 Puskesmas Kec. Cakung 
11 Puskesmas Kec. Cakung 11 RS Ketergantungan Obat Jakarta 
12 RS Ketergantungan Obat Jakarta 12 Puskesmas Kec. Cipayung 
13 Puskesmas Kec. Cipayung 13 RS  Esnawan Antariksa 
14 RS  Esnawan Antariksa 14 RS Jiwa Duren Sawit 
15 RS Jiwa Duren Sawit 15 RS Pusat Otak Nasional 
16 RS Pusat Otak Nasional 16 RS Pengayoman 
17 Lapas Klas II Cipinang Narkotika 17 RSU Pasar Rebo 
18 RS Pengayoman 18 RSUD Budhi Asih 
19 RSU Pasar Rebo 19 RSUP Persahabatan 
20 Lapas Klas I Cipinang 20 Rumkit Tk. IV Cijantung 

21 Poliklinik Rutan Cipinang 21 RS Bhayangkara (Kepolisian 
Pusat) 

22 Rutan Klas II A Pondok Bambu 22 RSUD Matraman 
23 RSUD Budhi Asih 23 RS Hermina Jatinegara 

24 RSUP Persahabatan 24 RS Tk. II Moh. Ridwan 
Meuraksa 

25 Rumkit Tk. IV Cijantung 25 RS Harapan Bunda Jaktim 

26 RS Bhayangkara (Kepolisian 
Pusat) 

26 RS Premier Jatinegara 

27 RSUD Matraman  PDP Satelit 
28 RS Hermina Jatinegara 1 Lapas Klas II Cipinang Narkotika 
29 RSU Islam Jakarta Pondok Kopi 2 Pro Care Clinic PKBI 
30 RSU Haji Jakarta 3 Lapas Klas I Cipinang 
31 RSUD Ciracas 4 Poliklinik Rutan Cipinang 
32 Lapas Perempuan Pondok Bambu 5 Rutan Klas II A Pondok Bambu 
33 RSUD Kramat Jati 6 Lapas Perempuan Pondok Bambu 

34 RS Tk. II Moh. Ridwan 
Meuraksa 

  

35 RS Harapan Bunda Jaktim   
36 RS Adhyaksa   
37 RS Premier Jatinegara   
38 RS  Pusdikkes   
39 RSK Bedah Rawamangun   
40 RS  Omni Medical Center   
41 RSU Kartika Pulo Mas   
42 RS Columbia Asia   
43 RS Harum Sisma Medika   
44 RS  Harapan Jayakarta   
45 RS Yadika   
46 RSB Yayasan Restu   
47 RS  Mediros   
48 RS Ibu dan Anak Bunda Aliyah   
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49 RS Ibu dan Anak Resti Mulya   
50 RS Umum Antam Medika   
51 RS Sam Marie Basra   
52 RSUD Cipayung   
 

Sumber data: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 2019 

  Daftar di atas dibagi menjadi fasilitas pelayanan kesehatan 

penyedia tes HIV baik Voluntary Counselling and Testing (VCT) 

maupun Provider Initiated Coundelling and Testing (PITC) dan 

penyedia layanan tes HIV dan PDP, yang dapat melaksanakan tes 

untuk diagnosis, pengobatan serta dukungan.  

c. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan  

  Pembiayaan untuk pelaksanaan program TB maupun HIV 

dewasa ini masih dilakukan secara terpisah. Baik pendanaan program 

TB maupun HIV masih dibantu dengan pendanaan donor. Berikut 

adalah gambaran pendanaan baik TB maupun HIV 

            Tabel 7. Pendanaan Program TB Berdasarkan Sumber Dananya (dalam 
jutaan rupiah) 

Tahun Global Fund % APBN % Total 

2009 300,397 88,8 38,000 11.2 338,397 

2010 223,710 65,3 119,000 34.7 342,710 

2011 309,125 71,7 122,000 28.3 431,125 

2012 287,163 70,1 122,304 29.9 409,467 

Sumber Data: Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia76 

 

76 Ery Setiawan, Purwa K. Sucahya, Hasbullah Thabrany, Kalsum Komaryani, : “A Comparative 
Budget Requirements for TB program based on Minimum standard of Services (SPM) and Budget 
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  Tabel di atas menunjukkan bahwa pendanaan program 

penanggulangan TB masih sebagian besar didanai oleh donor 

internasional. Adapun tren yang tampak dari tahun ke tahun adalah 

menurunnya presentase donor internasional, dan meningkatnya APBN 

yang dialokasikan untuk program penanggulangan TB.  

  Selanjutnya pendanaan untuk program HIV/AIDS 

berdasarkan National Aids Spending Assessment (NASA)  yang 

merupakan laporan yang disusun oleh NAC dan UNAID bertujuan 

untuk mengidentifikasi pendanaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan 

program HIV dan AIDS setiap tahunnya.  

 

Sumber Data: NASA Report 2015 

 

 
Reali- zation: an Exit Strategy Before Termination of GF ATM”, 2016, Jurnal Ekonomi Kesehatan 
Indonesia, Volume 1, No.1, Tahun 2016, hal. 14 

Tabel 8. Pengeluaran Program HIV dan AIDS Berdasarkan Sumber Dananya 
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 Pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat melalui tabel di 

atas bahwa pengeluaran program HIV dan AIDS tidak lagi 

didominasi oleh donor internasional, melainkan didukung oleh 

pendanaan publik yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 

tahun 2009 kontribusi donor masih cenderung tinggi yaitu 65% 

dari total pengeluaran, namun proporsinya terus menurun hingga 

57% di tahun 2012 dan 43% di tahun 2014.  

 Pendanaan publik didapatkan dari dua sektor yang terbagi 

menjadi dana yang berasal dari APBN dan APBD serta dana yang 

didapatkan melalui pembayaran iuran program JKN. Pembiayaan 

yang berasal dari APBN didominasi oleh Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia yaitu sebesar 82,58%. Dana APBN untuk 

program HIV-AIDS diidentifikasi meningkat setiap tahunnya, 

tercatat di tahun 2006 dana yang dikeluarkan yaitu sebesar USD 13 

juta, di tahun 2019 menjadi USD 43 juta.  

 Pendanaan dari APBD 12 provinsi mencakup 7-10% total 

pengeluaran untuk program HIV nasional. Tidak ada peningkatan 

signifikan yang dianggarkan oleh tiap provinsi, selain DKI Jakarta 

yang menjadi 37% sumber dana APBD dalam pendanaan 

penanggulangan HIV.   

d. Lokasi Pengambilan Sampel 

Tabel 9. Lokasi Pengambilan Sampel 

Fasilitas pelayanan Nama Fasilitas pelayanan kesehatan 
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kesehatan 

Klinik Swasta Procare Clinic PKBI 

Puskesmas Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 

Rumah Sakit Tipe D Rumah Sakit Umum Daerah Matraman 

Rumah Sakit Tipe B Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 

Rumah Sakit Tipe A Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan 

  Sumber Data: Data Primer Diolah 

  Pemilihan lokasi sampel dilakukan dengan memilih 

fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki layanan PDP.  

e. Profil Pasien TB-HIV di Jakarta Timur 

Grafik 4. Usia Pasien TB-HIV di Jakarta Timur 

 
Sumber Data: Data Primer Diolah 

 

0

1

2

3

4

5

Usia (dalam tahun)

< 20 20 -29 30 - 39 40 - 49 > 50



 

 67 

Grafik 5. Tingkat Pendidikan Pasien TB-HIV di Jakarta Timur 

 Sumber Data: Data Primer Diolah 

  Dari hasil wawancara, didapatkan seluruh pasien TB-HIV 

yang menjadi responden penelitian ini berusia 30-39 tahun dan 

memiliki pendidikan terakhir SMA.  

 

2. Hasil Wawancara 

Hasil Wawancara dengan narasumber dan responden penelitian di DKI 

Jakarta 

a. Narasumber 

1) Narasumber Dinas Kesehatan DKI Jakarta 

Wawancara dilakukan dengan dr. MR, selaku kepala 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan 

DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta berperan sebagai 

regulator atau pembuat peraturan dalam rangka pengendalian 

terkait program TB-HIV yang dilaksanakan di wilayah Provinsi 

DKI Jakarta. Adapun peraturan tersebut dalam bentuk Perda, 
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Pergub, surat intruksi, intruksi gubernur, maupun surat edaran. 

Adapun peran Dinas Kesehatan DKI Jakarta khususnya Bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah sebagai pemberi 

masukan dalam pembuatan konten regulasi sesuai dengan 

kebutuhan terkait penanggulangan penyakit tertentu khususnya 

TB-HIV. Terkait perannya sebagai regulator, narasumber 

menginformasikan bahwa di Dinkes DKI Jakarta belum dibentuk 

forum komunikasi untuk kolaborasi TB-HIV. Program untuk TB-

HIV dilakukan secara terpisah dengan kolaborasi insidentil sesuai 

program.  

Terkait sosialisasi regulasi, apabila terdapat sosialisasi 

regulasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, akan 

disalurkan melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta, untuk 

selanjutnya disalurkan kepada Suku Dinas terkait.  

Selanjutnya, peran Dinkes DKI Jakarta adalah pengadaan 

pelatihan terkait program TB-HIV. Pelatihan dapat dianjurkan oleh 

Sudinkes setempat, namun sertifikasi pelatihan merupakan 

wewenang dari Dinas Kesehatan DKI. Adapun sejak tahun 2019 

ini, Dinkes DKI memiliki UPT Puslatkes DKI Jakarta dimana 

pelatihan-pelatihan yang diperlukan dapat dilaksanakan oleh UPT 

terkait, termasuk di dalamnya yang telah masuk ke dalam program 

di tahun 2019 ini adalah pelatihan TB-HIV.  

2) Narasumber Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 
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Wawancara dilakukan dengan Bapak A.Y. selaku 

Pengelola program TB dan dr. O.N. selaku Pengelola Program di 

kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. 

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yang selanjutnya 

disebut Sudinkes Jaktim, memiliki peran dalam pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian terkait program TB-HIV yang 

dilaksanakan di wilayah kota admistrasi Jakarta Timur. Terkait 

kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ini, Sudinkes 

Jaktim memiliki forum komunikasi dengan fasilitas pelayanan 

kesehatan dengan kegiatan yang biasanya berisi pemberian 

informasi terkait program kolaborasi TB-HIV, namun 

pertemuannya memang belum rutin terjadwal.  

Terkait regulasi, Suku Dinas Jakarta Timur berwenang 

mengeluarkan surat edaran terkait program TB-HIV, yang sifatnya 

menyesuaikan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi DKI Jakarta, isi surat edaran yang dikeluarkan oleh Suku 

Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah menguatkan surat edaran 

dari Dinas Kesahatan Provinsi DKI Jakarta.  

Adapun terkait regulasi lain, Sudinkes berperan dalam 

mensosialisasikan regulasi tersebut ke tingkat fasilitas pelayanan 

kesehatan. Seperti misalnya Petunjuk Teknis yang dikeluarkan 

oleh Kementrian Kesehatan RI, proses sosialisasinya adalah 

melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta, selanjutnya kepada 



 

 70 

pengelola program masing-masing di Sudinkes Jaktim  untuk 

selanjutnya disosialisasikan kepada pengelola program terkait di 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya penempatan pengelola program kolaborasi TB-

HIV tidak didasarkan pada SK tertentu, melainkan dengan SK 

penempatan sebagai pengelola program TB maupun SK pengelola 

program HIV. Program kolaborasi TB-HIV sudah termasuk dalam 

tugas pokok seksi bagi masing-masing pengelola program TB 

maupun pengelola program HIV, namun tidak memiliki pokja 

kolaborasi yang dibuat secara khusus.  

Dalam menjalankan tugasnya, Sudinkes Jaktim tidak 

berwenang mengadakan pelatihan terkait program kolaborasi TB-

HIV. Pelatihan diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI 

Jakarta. Sudinkes Jakti berwenang memberikan usulan untuk 

diadakan pelatihan, namun yang berwenang untuk melaksanakan 

pelatihan dan mensertifikasi peserta pelatihan tersebut adalah 

Dinkes Provinsi DKI Jakarta. 

Perencanaan obat-obatan dan logistik lainnya seperti reagen 

dan masker N95 direncanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan 

oleh pengelola program masing-masing yang dilaporkan ke 

Sudinkes Jaktim untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas 

Kesehatan DKI Jakarta lalu diteruskan ke Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia. Pola distribusinya sama dengan alur 
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kebalikannya yaitu dari  Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, disalurkan melalui dinkes provinsi DKI Jakarta lalu ke 

Sudinkes Jaktim lalu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk 

perencanaan ARV perencanaan obat biasanya dilakukan dengan 

menyiapkan cadangan obat selama dua bulan. Untuk reagen dan 

benda logistik lainnya seperti masker N95 biasanya direncanakan 

dengan jumlahnya ditambah 10% dari kebutuhan, sebagai 

cadangan.  

Anggaran untuk Sudinkes Jaktim sendiri difokuskan untuk 

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Anggaran 

Sudinkes memiliki proporsi yang sangat kecil dibandingkan 

dengan dana yang disalurkan langsung ke Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan secara langsung, dikarenakan fasilitas pelayanan 

kesehatan di wilayah kerja Sudinkes Jaktim merupakan BLUD 

yang dapat menerima dan mengelola dana langsung dari APBD. 

Sudinkes Jaktim tidak memiliki anggaran tertentu terkait pelayanan 

kesehatan TB-HIV.  

Terkait pendanaan, JKN juga memiliki peran, perannya 

dalam pembiayaan pelayanan kesehatan untuk TB-HIV di Jakarta 

Timur mencakup pembiayaan untuk biaya administrasi, 

pembiayaan untuk jasa medis pemeriksaan kesehatan maupun 

laboratorium dasar, serta pembiayaan penyakit penyerta. Untuk 
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obat, logistik lain, maupun pemeriksaan laboratorium seperti CD4, 

viral load, tes resistensi TB-MDR, TCM ditanggung oleh program. 

Target dalam pelaksanaan program kolaborasi TB-HIV 

dibagi menjadi dua. Target untuk TB dan target untuk HIV. Target 

di Sudinkes Jaktim dibuat bersama dengan Dinas Kesehatan 

Provinsi DKI Jakarta. Target untuk program HIV dibuat sesuai 

dengan pemetaan kasus di wilayah kerja Sudinkes Jaktim 

dipadukan dengan angka target dari program HIV sendiri. 

Sedangkan untuk target program TB ditentukan oleh kementerian 

yang didasarkan pada laporan dari tahun sebelumnya, selanjutnya 

target ini dipecah menjadi target provinsi, lalu target kota 

administrasi untuk selanjutnya dibagi ke seluruh kecamatan.  

Dalam melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan 

kesehatan, Sudinkes Jaktim dapat memberikan sanksi bagi fasilitas 

pelayanan kesehatan yaitu berupa surat teguran. Adapun surat 

teguran tersebut dapat menjadi pertimbangan apakah sebuah 

fasilitas pelayanan kesehatan dapat diberikan surat rekomendasi 

oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam mengurus perizinan. 

Khusus dalam pelaporan obat, apabila permintaan obat dilakukan 

terlambat, maka obat tidak diberikan kepada fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

Selanjutnya berdasarkan keterangan Sudinkes Jaktim, 

stigma terhadap pasien TB-HIV di Jakarta Timur tidak sering 
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ditemui. Adapun dalam upaya mengurangi stigma yang masih ada, 

Sudinkes Jaktim bekerjasama dengan sektor-sektor lain seperti 

suku dinas tenaga kerja, suku dinas pariwisata, dan sektor lainnya 

untuk mencegah stigma terhadap pasien TB-HIV. Selain itu 

Sudinkes Jaktim juga bekerjasama dengan LSM-LSM pendamping 

pasien dalam upaya memberikan dukungan moral kepada pasien 

TB-HIV. Sudinkes Jaktim juga bekerjasama dengan Komisi 

Penanggulangan AIDS Jakarta Timur dalam upayanya 

memberikan pembinaan bagi ODHA untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga.  

Seperti telah disebutkan sebelumnya pemeriksaan viral load, 

tes resistensi TB-MDR, TCM ditanggung oleh program yang 

dananya merupakan dana donor asing. Namun dengan wacana 

diadakannya exit strategy, pihak Sudinkes Jaktim memberikan 

rekomendasi agar JKN dapat menanggung pemeriksaan ini, 

sehubungan dengan diwajibkannya pemeriksaan ini pada pasien-

pasien tertentu.  

b. Responden Penelitian 

1) Pengelola Program TB  

a) Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 

  Wawancara dengan dr. E.Y. selaku pengelola 

program TB di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit diperoleh 

keterangan bahwa pengelola program TB pernah mengikuti 
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pelatihan TB pada tahun 2015 dan dilakukan update pelatihan 

di tahun 2018, serta telah mengikuti training of trainer. Pasien 

yang datang dengan TB dianjurkan untuk melakukan tes HIV 

dengan diberikan penjelasan sebelum melaksanakan 

pemeriksaan. Pemeriksaan HIV pada pasien TB dapat 

dilakukan di puskesmas Kecamatan Duren Sawit. 

Pemeriksaan pada pasien TB ini dicatat dan dilaporkan ke 

Sudinkes Jaktim melalui SITT setiap 3 bulan sekali.  

  Selain pasien, pengelola program TB juga 

melakukan skrining TB terhadap orang yang satu rumah 

maupun kontak erat dengan pasien TB-HIV dengan edukasi 

kepada pasien untuk mengajak orang yang serumah dengan 

pasien untuk datang dan dicek. Layanan yang diterapkan di 

Puskesmas Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 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 poli HIV yang akan diantarkan oleh pengelola 

program ARV ke poli HIV. Untuk pelayanan dan obat pasien 

TB HIV diminta untuk membayar biaya adminstrasi, biaya 

pemeriksaan kecuali pasien dengan JKN maka pasien tidak 

dipungut biaya apapun.  
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  Berdasarkan keterangan responden, pedoman yang 

digunakan dalam memberikan pelayanan penanggulangan TB 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 

2017 tentang Tuberkulosis.  

  Terkait kelengkapan tugas, responden bertugas 

sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan untuk penempatan 

sebagai pengelola program TB. Selanjutnya, responden belum 

mengetahui jelas terkait resiko hukum yang dapat timbul 

terkait pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola program TB. 

b) RSUD Matraman 

Wawancara dengan dr. EY. selaku pengelola program 

TB di RSUD Matraman diperoleh keterangan bahwa pengelola 

program TB pernah mengikuti pelatihan TB-RO, sedangkan 

pelatihan untuk TB-HIV baru direncanakan untuk diikuti bulan 

Juli 2019.  

Pasien yang datang dengan TB dianjurkan untuk 

melakukan tes HIV dengan diberikan penjelasan sebelum 

melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan HIV pada pasien TB 

dapat dilakukan di RSUD Matraman, sehingga pasien tidak di 

rujuk ke FKRTL.  Pemeriksaan pada pasien TB ini dicatat dan 

dilaporkan ke Sudinkes Jaktim melalui SITT setiap 3 bulan 

sekali. Selain pasien, pengelola program TB juga melakukan 

skrining TB terhadap orang yang serumah maupun kontak erat 
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dengan pasien TB-HIV dengan edukasi kepada pasien untuk 

mengajak orang yang serumah dengan pasien untuk datang dan 

dicek, baik di Puskesmas terdekat, maupun ke RSUD 

Matraman secara langsung. Jika pasien mangkir untuk 

diperiksa, dari RSUD Matraman akan menginfokan kepada 

Puskesmas setempat tempat pasien tersebut terdaftar, untuk 

dilakukan tindak lanjut seperti kunjungan. Namun pihak RSUD 

Matraman tidak melakukan intervensi langsung kepada pasien 

selain edukasi untuk pemeriksaan.  

Berdasarkan keterangan responden, pedoman 

penanggulangan TB yang digunakan adalah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

Tuberkulosis ataupun informasi-informasi lain yang biasanya 

disosialisasikan melalui pertemuan yang diadakan satu bulan 

sekali oleh Sudin Jaktim.  

Terkait kelengkapan tugas, responden bertugas sesuai 

dengan surat tugas yang diterbitkan untuk penempatan sebagai 

pengelola program TB. Selanjutnya, responden belum 

mengetahui jelas terkait resiko hukum yang dapat timbul terkait 

pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola program TB.  

c) RSUD Pasar Rebo 

  Wawancara dengan Ibu NU selaku pengelola program 

TB DOTS di RSUD Pasar Rebo diperoleh keterangan bahwa 
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pengelola program TB pernah mengikuti pelatihan TB-HIV 

yang diadakan oleh Dinkes DKI Jakarta, yang terakhir diikuti 

pada tahun 2017.  

  Pasien yang datang dengan TB dianjurkan untuk 

melakukan tes HIV dengan diberikan penjelasan sebelum 

melakukan pemeriksaan, dan menandatangani informed 

consent. Pemeriksaan HIV pada pasien TB dapat dilakukan di 

RSUD Pasar Rebo, dan sebagian besar pasien tidak pernah 

menolak untuk dilakukan pemeriksaan HIV ini. Apabila pasien 

menolak untuk diperiksa HIV, biasanya pasien dikonsulkan ke 

poli HIV untuk diedukasi lebih lagi mengenai pemeriksaan 

HIV. 

  Pemeriksaan pada pasien TB dicatat dan dilaporkan ke 

Sudinkes Jaktim melalui SITT setiap 3 bulan sekali. Selain 

pasien, pengelola program TB juga menganjurkan skrining TB 

terhadap orang yang serumah maupun kontak erat dengan 

pasien TB-HIV dengan edukasi kepada pasien untuk mengajak 

orang yang serumah dengan pasien untuk datang dan dicek, 

baik di Puskesmas terdekat, maupun ke RSUD Pasar Rebo 

secara langsung. Jika pasien mangkir untuk diperiksa, pihak 

RSUD Pasar Rebo tidak melakukan intervensi langsung kepada 

pasien selain edukasi untuk pemeriksaan.  
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  Berdasarkan keterangan responden, pedoman 

penanggulangan TB yang digunakan adalah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

Tuberkulosis serta peraturan internal rumah sakit yang 

dituangkan dalam bentuk SOP.   

  Terkait kelengkapan tugas, responden bertugas sesuai 

dengan surat keputusan yang diterbitkan untuk penempatan 

sebagai pengelola program TB yang tergabung dalam Tim 

DOTS  Selanjutnya, responden cukup mengetahui terkait resiko 

hukum yang dapat timbul terkait pelaksanaan tugasnya sebagai 

pengelola program TB.  

 

 

d) RSUP Persahabatan 

Wawancara dengan dr.HD. selaku pengelola program 

TB-HIV di RSUP Persahabatan diperoleh keterangan bahwa 

pengelola program TB pernah mengikuti pelatihan TB yang di 

dalamnya terdapat juga pelatihan mengenai TB-HIV, terakhir 

diikuti tahun 2017.  

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 Persahabatan, sehingga pasien tidak 



 

 79 

di rujuk tempat lain.  Pemeriksaan pada pasien TB ini dicatat 

dan dilaporkan ke Sudinkes Jaktim melalui SITT setiap 3 bulan 

sekali oleh bagian pelaporan. Selain pasien, pengelola program 

TB juga menganjurkan skrining TB terhadap orang yang 

serumah maupun kontak erat dengan pasien TB-HIV dengan 

edukasi kepada pasien untuk mengajak orang yang serumah 

dengan pasien untuk datang dan dicek, baik di Puskesmas 

terdekat (terutama pasien JKN).  

Berdasarkan keterangan responden, pedoman 

penanggulangan TB yang digunakan adalah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

Tuberkulosis.  

Terkait kelengkapan tugas, responden bertugas sesuai 

dengan surat tugas yang diterbitkan untuk penempatan sebagai 

pengelola program TB yang di dalamnya terdapat program 

kolaborasi TB-HIV. Selanjutnya, responden mengetahui jelas 

terkait resiko hukum yang dapat timbul terkait pelaksanaan 

tugasnya sebagai pengelola program TB.  

2) Pengelola Program HIV 

a) Procare Clinic PKBI 

  Wawancara dengan Ibu S.R. selaku pengelola 

program HIV di Klinik Procare PKBI diperoleh keterangan 

bahwa pengelola program HIV pernah mengikuti pelatihan 
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TB-HIV pada tahun 2009. Pasien yang datang dengan HIV 

diskrining TB, jika mengarah ke TB maka pasien dianjurkan 

untuk melakukan tes TB dengan diberikan rujukan kepada 

Puskesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan TCM. 

Jika diperlukan pemeriksaan radiologi maka pasien HIV juga 

dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat yang 

memiliki fasilitas radiologi. 

  Pelayanan dan obat ARV pasien diberikan secara 

gratis di klinik tersebut, namun pemeriksaan HIV sendiri 

harus membayar.  

b) Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 

  Wawancara dengan dr. G.I. selaku pengelola progam 

HIV di PKM Duren Sawit diperoleh keterangan bahwa 

pengelola program HIV pernah mengikuti pelatihan terakhir di 

tahun 2018.  Pasien yang datang dengan HIV semua diskrining 

untuk penyakit TB dengan 5 pertanyaan. Pemeriksaan pada 

pasien ini dicatat dan dilaporkan ke Sudinkes Jaktim melalui 

sistem online SIHA.   

  Untuk pemeriksaan HIV sendiri bisa dilakukan di 

Puskesmas Duren Sawit sehingga tidak perlu dirujuk untuk 

pemeriksaan diagnosis HIV, adapun untuk pasien yang 

dicurigai TB, pemeriksaan  TCM/GeneExpert juga dapat 

dilakukan Puskesmas, sedangkan untuk pemeriksaan penunjang 
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radiologi, pasien dirujuk ke RS tipe D, namun rujukan 

pemeriksaan radiologi hanya diberikan kepada pasien tertentu 

yang sekiranya membutuhkan pemeriksaan radiologi, bukan 

semua pasien yang dicurigai TB saja.  

  Selain pasien, pengelola program HIV juga 

menganjurkan kepada pasangan, atau orang terdekat pasien 

untuk melakukan pemeriksaan HIV, namun hanya sebatas 

edukasi, infomasi, atau ultimatum, tidak dilakukan kunjungan 

rumah ataupun pemaksaan untuk pemeriksaan.   

  Responden menyatakan menggunakan pedoman 

penanggulangan HIV secara umum sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013.  

  Terkait kelengkapan tugas, responden bertugas sesuai 

dengan surat tugas yang diterbitkan untuk penempatan sebagai 

pengelola program HIV. Selanjutnya, responden cukup 

mengetahui resiko hukum yang dapat timbul terkait 

pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola program HIV.  

c) RSUD Matraman  

  Wawancara dengan dr. VL. RSUD Matraman diperoleh 

keterangan bahwa pengelola program HIV pernah mengikuti 

pelatihan PDP (perawatan, dukungan dan pengobatan) HIV dari 

Dinkes DKI Jakarta.  Pasien yang datang dengan HIV semua 

diskrining untuk penyakit TB dengan 5 pertanyaan. 
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Pemeriksaan pada pasien ini dicatat dan dilaporkan ke Sudinkes 

Jaktim melalui SIHA.  

  Untuk pemeriksaan HIV sendiri bisa dilakukan di 

RSUD Matraman sehingga tidak perlu dirujuk untuk 

pemeriksaan diagnosis HIV, adapun untuk pasien yang 

dicurigai TB, baik pemeriksaan radiologi maupun 

TCM/GeneExpert juga dapat dilakukan di RSUD Matraman.  

  Selain pasien, pengelola program HIV juga 

menganjurkan kepada pasangan, atau orang terdekat pasien 

untuk melakukan pemeriksaan HIV, namun hanya sebatas 

edukasi dan infomasi saja, tidak dilakukan kunjungan rumah 

ataupun pemaksaan untuk pemeriksaan.  

  Responden menyatakan menggunakan pedoman 

penanggulangan HIV secara umum sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013.  

  Terkait kelengkapan tugas, responden bertugas sesuai 

dengan surat tugas yang diterbitkan untuk penempatan sebagai 

pengelola program HIV. Selanjutnya, responden cukup 

mengetahui resiko hukum yang dapat timbul terkait 

pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola program HIV. 

d) RSUD Pasar Rebo 

  Wawancara dengan dr. A.H. selaku pengelola program 

HIV di RSUD Pasar Rebo.  Diperoleh keterangan bahwa 
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pengelola program HIV pernah mengikuti pelatihan kolaborasi 

TB-HIV yang diadakan oleh Dinkes DKI Jakarta di Tahun 

2018. 

  Setiap pemeriksaan yang dilakukan pada pasien HIV, 

mulai dari diagnosis hingga pengobatan dicatat dalam rekam 

medis pasien dan selanjutnya dilakukan pencatatan dan 

pelaporan melalui SIHA oleh petugas di poli konseling HIV. 

Pengambilan ARV pada pasien HIV juga dilakukan di poli 

konseling HIV. Selanjutnya, semua pasien yang datang dengan 

HIV diskrining untuk TB dengan merujuk pasien kepada dokter 

Spesialis Paru. Sebaliknya semua pasien yang datang dengan 

TB juga diskrining HIV secara langsung oleh poli paru dengan 

merujuk ke laboratorium. Adapun hal ini sering menyebabkan 

ketidaksamaan data pengecekan HIV yang harus dilaporkan 

oleh Tim Pelaporan HIV.  

  Untuk pemeriksaan HIV maupun TB semua dilakukan 

di RSUD Pasar Rebo. Selain pasien, pengelola program 

HIV juga menganjurkan kepada pasangan, atau orang terdekat 

pasien untuk melakukan pemeriksaan HIV, namun hanya 

sebatas edukasi dan infomasi saja, tidak dilakukan kunjungan 

rumah ataupun pemaksaan untuk pemeriksaan.    

  Responden menyatakan menggunakan pedoman 

penanggulangan HIV secara umum sesuai dengan Peraturan 
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Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013. Adapun keterangan 

lebih lanjut dari responden, dalam pelaksanaannya, program TB 

dan HIV sering kali tumpang tindih, seperti contohnya 

pemeriksaan HIV yang merupakan salah satu program HIV 

berdasarkan Permenkes tersebut, dilaksanakan juga oleh 

pengelola program TB, sehingga dalam pelaporan seringkali 

lost track terkait jumlah pemeriksaan HIV yang dilakukan.  

  Terkait kelengkapan tugas, responden bertugas sesuai 

dengan surat keputusan yang diterbitkan  tahun 2016 untuk 

penempatan responden sebagai pengelola program HIV. 

Selanjutnya, responden cukup mengetahui resiko hukum yang 

dapat timbul terkait pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola 

program HIV. 

3) Petugas Farmasi 

a) Procare Clinic PKBI 

  Wawancara dengan Ibu RN selaku petugas farmasi di 

Klinik Procare PKBI diperoleh keterangan bahwa petugas 

farmasi pernah mengikuti pelatihan HIV pada tahun 2016. 

Namun pelatihan TB tidak pernah diikuti petugas, karena di 

klinik tersebut tidak melayani pengobatan OAT. Di Klinik 

Procare PKBI tidak pernah terjadi kekosongan ARV. 

Permintaan ARV biasanya dilakukan sebulan sekali dan proses 

distribusi setelah permintaan biasanya 2 minggu. 
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  Pemberian obat ARV dilakukan oleh petugas farmasi 

dengan melakukan penjelasan terkait cara mengkonsumsi, 

dosis, waktu mengkonsumsi ARV sebelum diberikan ke pasien. 

Petugas farmasi untuk ARV tidak dipungut biaya.  

b) Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 

   Wawancara dengan Ibu R.A. selaku petugas farmasi 

di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit diperoleh keterangan 

bahwa petugas farmasi pernah mengikuti pelatihan untuk obat 

program, namun lupa kapan terakhir mengikuti pelatihan.  Di 

Puskesmas Kecamatan Duren Sawit tidak pernah terjadi 

kekosongan obat TB maupun 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 setiap 

3 bulan sekali. Adapun ada OAT untuk pasien TB-HIV di fase 

lanjutan yang sudah mendekati tanggal ekspirasi, namun belum 

ada penggantinya.  

   Di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit obat untuk 

pasien TB diberikan oleh pengelola program untuk 

mengantisipasi penularan ke pasien lainnya. Pemberian obat 

ARV dilakukan oleh pengelola program HIV. Baik penjelasan 

penggunaan obat maupun efek samping obat TB dan ARV 
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dilakukan oleh pengelola program, bukan petugas farmasi.  

Pengambilan obat pasien TB HIV secara gratis karena obat TB 

HIV merupakan program Pemerintah tanpa syarat adminstrasi 

tertentu. 

  Penempatan petugas di bagian farmasi Puskesmas 

Kecamatan Duren Sawit sudah dilengkapi dengan surat tugas, 

namun surat tugasnya adalah sebagai petugas farmasi secara 

umum. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan TB-HIV secara umum, yaitu 

dengan pedoman Permenkes No. 67 Tahun 2016 dan 

Permenkes No.21 Tahun 2013. Selanjutnya, responden belum 

mengetahui jelas terkait resiko hukum yang dapat timbul terkait 

pelaksanaan tugasnya sebagai petugas farmasi.  

c) RSUD Matraman 

  Wawancara dengan Ibu M.Z. selaku petugas farmasi 

di RSUD Matraman diperoleh keterangan bahwa petugas 

farmasi pernah mengikuti pelatihan untuk obat program, 

terakhir diikuti bulan Maret 2017 yang diadakan oleh Dinas 

Kesehatan DKI Jakarta.   

  Di RSUD Matraman, obat diambil langsung ke bagian 

farmasi oleh pasien atau pendamping pasien. Baik penjelasan 

penggunaan obat maupun efek samping obat TB dan ARV 

dilakukan langsung oleh petugas farmasi.  Pengambilan obat 
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pasien TB HIV secara gratis karena obat TB HIV merupakan 

program Pemerintah tanpa syarat adminstrasi tertentu. 

  Di RSUD Matraman pernah terjadi kekosongan obat 

yaitu akhir tahun 2018 karena terjadi kekosongan ARV di 

Sudin Jaktim selama 1 atau 2 bulan, adapun hal tersebut 

disiasati dengan peminjaman ke Puskesmas. Selanjutnya sudah 

2 bulan terakhir terjadi kekosongan FDC ARV dari Sudin 

Jakarta Timur, sehingga pasien terpaksa diberikan obat-obatan 

yang lepasan. Obat-obatan tersebut diminta dengan frekuensi 

satu bulan sekali untuk ARV dan untuk TB 3 bulan sekali. 

  Petugas farmasi selalu melakukan pencatatan, dan 

pelaporan dalam memberikan pengobatan TB-HIV. Proses 

pelaporan dilakukan dengan sistem online yang langsung 

masuk ke sistem di Sudin Jakarta Timur.  

  Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan TB-HIV secara umum, yaitu 

dengan pedoman Permenkes No. 67 Tahun 2016 dan 

Permenkes No.21 Tahun 2013, yang selanjutnya dibuat SOP 

internal tim dengan bersumber dari Permenkes tersebut. 

Selanjutnya, responden cukup mengetahui terkait resiko hukum 

yang dapat timbul terkait pelaksanaan tugasnya sebagai petugas 

farmasi. Penempatan petugas di bagian farmasi RSUD 

Matraman sudah dilengkapi dengan surat keputusan, yaitu surat 
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keputusan untuk penempatan petugas farmasi di Tim TB atau 

HIV.  

d) RSUD Pasar Rebo 

  Wawancara dengan Ibu E.M. selaku petugas farmasi 

di RSUD Pasar Rebo diperoleh keterangan bahwa petugas 

farmasi pernah pelatihan untuk pengobatan TB dan HIV, 

namun pelatihannya dilakukan secara terpisah di tahun 2017.  

  Di RSUD Pasar Rebo, obat dapat diambil langsung ke 

bagian farmasi oleh pasien atau pendamping pasien di farmasi 

dengan membawa kartu pengobatan. Obat diberikan secara 

gratis. Baik penjelasan penggunaan obat maupun efek samping 

obat TB dan ARV dilakukan langsung oleh petugas farmasi.   

  Di RSUD Pasar Rebo pernah terjadi kekosongan obat 

khusus untuk pasien TB-HIV, karena obat TB-HIV yang 

diedarkan sudah dekat tanggal ekspirasi, obat didapatkan pada 

akhir tahun 2018, dan obat expired di tahun 2019 awal dan 

belum ada stok baru, sehingga pada akhirnya diberikan obat 

pengganti. Sedangkan OAT lainnya juga pernah habis, yaitu 

OAT Kategori 2 yang terjadi di akhir tahun 2018. Solusi pada 

saat habis tersebut adalah rumah sakit melakukan pengadaan 

sendiri.  

  Proses permintaan obat dilakukan sebulan sekali, 

dengan permintaannya disalurkan ke Sudinkes Jakarta Timur 
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dan dapat diambil dalam 2 minggu.  Petugas farmasi selalu 

melakukan pencatatan, dan pelaporan dalam memberikan 

pengobatan TB-HIV. Proses pelaporan dilakukan dengan 

sistem online yang langsung masuk ke sistem di Sudinkes 

Jaktim. Adapun proses pelaporan obat tersebut dilakukan 

secara terpisah yaitu pelaporan obat TB melalui SITT dan 

pelaporan obat HIV melalui SIHA.  

  Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan TB-HIV secara umum, yaitu 

dengan pedoman Permenkes No. 67 Tahun 2016 dan 

Permenkes No.21 Tahun 2013, ataupun pedoman-pedoman 

yang didistribusikan melalui Sudinkes Jaktim.  

  Selanjutnya, responden cukup mengetahui terkait 

resiko hukum yang dapat timbul terkait pelaksanaan tugasnya 

sebagai petugas farmasi. Penempatan petugas di bagian farmasi 

RSUD Pasar Rebo sudah dilengkapi dengan surat keputusan, 

secara spesifik yaitu surat keputusan untuk penempatan petugas 

farmasi di Tim TB atau Tim HIV.    

e) RSUP Persahabatan 

  Wawancara dengan Ibu I.A. dan Bapak R. selaku 

petugas farmasi di RSUP Persahabatan diperoleh keterangan 

bahwa petugas farmasi pernah mengikuti pelatihan untuk 
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pengisian formulir TB, namun tidak ada pelatihan TB-HIV 

secara khusus.  

  Di RSUP Persahabatan, obat diambil langsung ke 

bagian farmasi oleh pasien atau pendamping pasien di poli 

farmasi DOTS. Sedangkan pengambilan ARV dilakukan di 

farmasi rawat jalan. Baik penjelasan penggunaan obat maupun 

efek samping obat TB dan ARV dilakukan langsung oleh 

petugas farmasi.  Pengambilan obat pasien TB HIV secara 

gratis dengan membawa form TB-02 dan rekam medis. 

  Di RSUP Persahabatan pernah terjadi kekosongan obat 

khusus untuk pasien TB-HIV yaitu pada bulan April-Mei 2019, 

karena obat TB-HIV yang diedarkan sudah masuk tanggal 

ekspirasi dan belum ada penggantinya, sehingga pada akhirnya 

diberikan obat pengganti. Proses permintaan obat dilakukan 

setiap 3 bulan sekali, dengan permintaannya disalurkan ke 

Sudinkes Jakarta Timur dan didapatkan dalam 2 minggu.  

Petugas farmasi selalu melakukan pencatatan, dan pelaporan 

dalam memberikan pengobatan TB-HIV. Proses pelaporan 

dilakukan dengan sistem online yang langsung masuk ke sistem 

di Sudinkes Jaktim.  

  Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan TB-HIV secara umum, yaitu 

dengan pedoman Permenkes No. 67 Tahun 2016 dan 
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Permenkes No.21 Tahun 2013, ataupun pedoman-pedoman 

yang didistribusikan melalui Sudinkes Jaktim. Baik pasien JKN 

maupun non-JKN mendapatkan pelayanan yang sama.   

  Selanjutnya, responden cukup mengetahui terkait 

resiko hukum yang dapat timbul terkait pelaksanaan tugasnya 

sebagai petugas farmasi, namun sanksi hukum jelasnya seperti 

apa, responden kurang mengetahuinya. Penempatan petugas di 

bagian farmasi RSUP Persabahatan sudah dilengkapi dengan 

surat keputusan, yaitu surat keputusan untuk penempatan 

petugas farmasi di Poli DOTS yang dikeluarkan pada tahun 

2018.   

4) Petugas Laboratorium 

a) Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 

(1) Petugas Laboratorium HIV 

 Wawancara dengan Ibu E selaku petugas 

laboratorium yang menganalisa sampel pasien HIV di 

Puskesmas Kecamatan Duren Sawit diperoleh keterangan 

bahwa petugas laboratorium pernah mengikuti pelatihan 

untuk sampel HIV tahun. Petugas laboratorium dapat 

mengambil sediaan fiksasi pada pasien HIV dengan 

diberikan penjelasan sebelum melakukan pemeriksaan. 

 Laboratorium Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 

mengikuti uji silang secara berkala setiap 6 bulan dan 
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bahan-bahan laboratorium HIV selalu tersedia dengan 

frekuensi permintaan setiap 3 bulan sekali.  Saat 

melakukan pemeriksaan sampel petugas menggunakan alat 

pelindung diri, namu tidak ada alat pelindung diri khusus 

untuk pasien HIV.  

 Penempatan petugas di laboratorium Puskesmas 

Kecamatan Duren Sawit sudah dilengkapi dengan surat 

tugas, namun surat tugasnya adalah untuk analis 

laboratorium saja, sedangkan pembagian untuk tim TB 

maupun tim HIV dilakukan secara internal tanpa surat 

tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan HIV secara umum, yaitu 

dengan pedoman  Permenkes No. 21 Tahun 2013. 

Selanjutnya, responden belum mengetahui jelas terkait 

resiko hukum yang dapat timbul terkait pelaksanaan 

tugasnya sebagai analis laboratorium HIV. 

(2) Petugas Laboratorium TB 

 Wawancara dengan Bapak H selaku petugas 

laboratorium yang menganalisa sampel pasien TB di 

Puskesmas Kecamatan Duren Sawit diperoleh keterangan 

bahwa petugas laboratorium pernah mengikuti pelatihan 

untuk sampel TB terakhir di tahun 2019. Petugas 

laboratorium dapat mengambil sediaan fiksasi pada pasien 
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TB dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan 

pemeriksaan.  

 Laboratorium Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 

mengikuti uji silang secara berkala setiap 6 bulan dan 

bahan-bahan laboratorium TB selalu tersedia dengan 

frekuensi permintaan setiap 3 bulan sekali untuk 

pemeriksaan TCM dan 1 bulan sekali untuk pemeriksaan 

dahak mikroskopis.  Saat melakukan pemeriksaan sampel 

petugas menggunakan alat pelindung diri khusus yaitu 

masker N95.   

 Penempatan petugas di laboratorium Puskesmas 

Kecamatan Duren Sawit sudah dilengkapi dengan surat 

tugas, namun surat tugasnya adalah untuk analis 

laboratorium saja, sedangkan pembagian untuk tim TB 

maupun tim HIV dilakukan secara internal tanpa surat 

tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan TB secara umum, yaitu 

dengan pedoman  Permenkes No. 67 Tahun 2016. 

Selanjutnya, responden belum mengetahui jelas terkait 

resiko hukum yang dapat timbul terkait pelaksanaan 

tugasnya sebagai analis laboratorium HIV.  

b) RSUD Matraman 
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  Wawancara dengan Ibu W.F. selaku petugas 

laboratorium yang menganalisa sampel pasien di RSUD 

Matraman diperoleh keterangan bahwa petugas laboratorium 

pernah mengikuti pelatihan untuk TB, namun pelatihan TB saja 

bukan pelatihan kolaborasi. Pelatihan HIV belum pernah diikuti 

petugas laboratorium. Petugas laboratorium dapat mengambil 

sediaan fiksasi pada pasien HIV dengan diberikan penjelasan 

sebelum melakukan pemeriksaan, sedangkan pengambilan 

sampel dahak pada pasien TB tidak dilakukan oleh petugas 

melainkan oleh pasien sendiri, petugas hanya memberikan pot 

dahak saja dan memberikan penjelasan cara mengeluarkan 

dahaknya.  

  Laboratorium RSUD Matraman mengikuti uji silang 

secara berkala setiap 6 bulan. Bahan-bahan untuk laboratorium 

TB untuk TCM disediakan oleh Sudinkes, dan selalu tersedia 

dengan frekuensi permintaan 3 atau 6 bulan sekali. Sedangkan 

untuk pewarnaan BTA dilakukan dengan pengadaan RS sendiri 

dan selalu tersedia. Untuk bahan laboratorium HIV bersumber 

dari sudinkes dan selalu tersedia dengan frekuensi permintaan 

setiap 3 bulan sekali.  Saat melakukan pemeriksaan sampel 

petugas menggunakan alat pelindung diri, namun tidak ada alat 

pelindung diri khusus untuk pasien HIV. Khusus untuk sampel 

pasien TB digunakan APD khusus yaitu masker N95.  
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  Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan TB maupun HIV secara umum 

yang bersumber dari manajemen internal RS maupun informasi 

yang didistribusikan langsung melalui Sudinkes Jaktim. 

Selanjutnya, responden cukup mengetahui jelas terkait resiko 

hukum yang dapat timbul terkait pelaksanaan tugasnya sebagai 

analis laboratorium. Penempatan pasien di laboratorium RSUD 

Matraman sudah dilengkapi dengan surat keputusan, namun 

surat keputusan adalah untuk analis laboratorium saja, 

sedangkan pembagian untuk tim TB maupun tim HIV 

dilakukan secara internal tanpa surat keputusan. 

c) RSUD Pasar Rebo 

  Wawancara dengan dr.S.S selaku kepala laboratorium 

RSUD Pasar Rebo diperoleh keterangan bahwa petugas 

laboratorium pernah mengikuti pelatihan untuk TB dan HIV, 

namun pelatihannnya merupakan pelatihan masing-masing, 

bukan merupakan pelatihan kolaborasi.  

  Petugas laboratorium mengambil sediaan fiksasi pada 

pasien HIV dengan diberikan penjelasan sebelum melakukan 

pemeriksaan, sedangkan pengambilan sampel dahak pada 

pasien TB tidak dilakukan oleh petugas melainkan oleh pasien 

sendiri, petugas hanya memberikan pot dahak saja dan 

memberikan penjelasan cara mengeluarkan dahaknya. 
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Laboratorium RSUD Pasar Rebo mengikuti uji silang secara 

berkala setiap 6 bulan.  

  Bahan-bahan untuk laboratorium TB untuk TCM 

disediakan oleh Sudinkes yang merupakah hibah program, dan 

selalu tersedia dengan frekuensi permintaan yang biasanya 

dilakukan 1 bulan sekali. Kehabisan reagen pernah dialami, 

namun hanya sesekali dan biasanya ditangani dengan 

pengadaan RS sendiri yang memang sudah dianggarkan. 

Sedangkan untuk pewarnaan BTA dilakukan dengan pengadaan 

RS sendiri. Pemeriksaan diagnosis HIV untuk pasien di RSUD 

Pasar Rebo, merupakan pengadaan RS sendiri dan ditagihkan 

ke pasien atau BPJS bagi peserta. Untuk bahan laboratorium 

HIV yang bersumber dari program yaitu reagen pemeriksaan 

CD4. Saat melakukan pemeriksaan sampel petugas 

menggunakan alat pelindung diri, namun tidak ada alat 

pelindung diri khusus untuk pasien HIV. Khusus untuk sampel 

pasien TB digunakan APD khusus yaitu masker N95.  

  Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan TB maupun HIV secara umum 

yang bersumber dari manajemen internal RS maupun informasi 

yang disosialisasikan langsung melalui Sudinkes Jaktim. 

Selanjutnya, responden cukup mengetahui jelas terkait resiko 

hukum yang dapat timbul terkait pelaksanaan tugasnya sebagai 
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analis laboratorium. Penempatan petugas di laboratorium 

RSUD Pasar Rebo sudah dilengkapi dengan surat keputusan, 

namun surat keputusan adalah untuk penempatan sebagai 

dokter penanggung jawab laboratorium. 

d) RSUP Persahabatan 

  Wawancara dengan Ibu D.R. selaku koordinator 

laboratorium mikrobiologi di RSUP Persahabatan diperoleh 

keterangan bahwa petugas laboratorium pernah mengikuti 

pelatihan untuk TB, namun pelatihan TB saja bukan pelatihan 

kolaborasi, terakhir diikuti di tahun 2011. Pelatihan HIV belum 

pernah diikuti petugas laboratorium mikrobiologi klinik 

melainkan diikuti oleh petugas laboratorium patologi klinik. 

Pengambilan sampel dahak pada pasien TB tidak dilakukan 

oleh petugas melainkan oleh pasien sendiri, petugas 

memberikan pot dahak dan memberikan penjelasan cara 

mengeluarkan dahaknya. Di RSUP Persahabatan juga terdapat 

tempat pengeluaran dahak.   

  Laboratorium RSUP Persahabatan mengikuti uji silang 

secara berkala setiap 6 bulan. Bahan-bahan untuk laboratorium 

TB untuk TCM disediakan oleh Kementrian Kesehatan RI, 

dengan alur permintaan, dari laborarotium ke bagian farmasi 

lalu dari farmasi disalurkan ke bagian farmasi Kementrian 

Kesehatan RI melalui Sudinkes Jaktim dan Dinkes DKI, dan 
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alur pendistribusiannya pun sama. Frekuensi permintaan dari 

laboratorium ke farmasi sendiri biasanya dilakukan per minggu, 

sedangkan untuk farmasi ke Sudinkes Jaktim setiap 3 bulan 

sekali. Sedangkan untuk pewarnaan BTA dilakukan dengan 

pengadaan RS sendiri.  

  Saat melakukan pemeriksaan sampel petugas 

menggunakan alat pelindung diri, namun tidak ada alat 

pelindung diri khusus untuk pasien HIV. Khusus untuk sampel 

pasien TB digunakan APD khusus yaitu masker N95.  

  Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas menggunakan 

petunjuk teknis penatalaksanaan TB secara umum yang 

bersumber dari bagian Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

RSUP Persahabatan. Selanjutnya, responden belum mengetahui 

jelas terkait resiko hukum yang dapat timbul terkait 

pelaksanaan tugasnya sebagai analis laboratorium, adapun 

petugas mengetahui bahwa proses penyelesaian sengketa 

apabila sampai terjadi dapat dibantu melalui PATEKI. 

Penempatan pasien di laboratorium RSUP Persahabatan sudah 

dilengkapi dengan surat keputusan, namun surat keputusan 

adalah untuk analis laboratorium, sedangkan pembagian untuk 

tim TB dilakukan secara internal tanpa surat keputusan. 

5) Pasien TB-HIV 

a) Procare Clinic PKBI 
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  Wawancara dengan Ibu W.A. selaku pasien TB HIV di 

Klinik Procare PKBI 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 klinik tersebut. 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, adapun 

penjelasannya pasien rasakan sangat dangkal dan tidak 

mendetail.  

  Pasien mendapatkan pelayanan TCM maupun 

radiologi di fasilitas pelayanan kesehatan tempat pasien 

dirujuk. Sebelum dilakukan pemeriksaan pun pasien 

menandatangani lembar persetujuan. Pada awalnya, keluarga 

pasien tidak mengetahui status penyakit pasien, namun pada 

akhirnya, salah satu rekan kerja pasien, menginformasikannya 

kepada Ibu Pasien dengan sepengetahuan pasien.  

    Selama pengobatan, pasien menggunakan fasilitas 

BPJS sehingga pasien tidak mengeluarkan biaya tambahan 

setelah mendapatkan rujukan.  
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  ARV didapatkan pasien setiap 1 bulan sekali. Petugas 

juga menganjurkan orang yang kontak erat dengan pasien untuk 

diperiksa status TB-HIV nya.  

b) Puskesmas Kecamatan Duren Sawit 

 Wawancara dengan Bapak R. pasien TB-HIV di 

Puskesmas Kecamatan Duren Sawit diperoleh keterangan 

bahwa informasi tentang TB-HIV pernah didapatkan dari 

tenaga kesehatan di Puskesmas. Pasien melakukan tes HIV di 

Rumah Sakit atas inisiatif sendiri di Rumah Sakit tempat pasien 

dirawat atas gejala batuk 6 bulan. Setelah positif HIV, pasien 

dirujuk untuk pengobatan di Puskesmas Kecamatan Duren 

Sawit. Di Puskesmas, pasien lalu dicek dahak dan positif TB.  

Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium petugas kesehatan 

menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung 

tangan. Pasien mendapatkan penjelasan sebelum dan setelah 

dilakukan pemeriksaan baik mengenai penyakitnya oleh 

petugas kesehatan. 

 Selama mendapatkan pelayanan kesehatan pasien 

menggunakan BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan maupun 

pengambilan obat-obatan tanpa membayarkan biaya tambahan. 

Obat yang diterima pasien biasanya obat untuk selama 1 bulan, 

baik OAT maupun ARV. Adapun dalam 2 bulan terakhir, 

pemeberian ARV yang biasanya diberikan untuk 1 bulan 
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menjadi 15 hari sekali. Dalam proses pengambilan obat, 

petugas kesehatan selalu menjelaskan cara penggunaan obat 

maupun efek samping obat kepada pasien. Pasien mengaku 

tidak pernah kehabisan obat.  Pasien mengaku tidak pernah 

mendapatkan stigma buruk dari para petugas kesehatan di 

Puskesmas, pelayanan yang didapatkan pasien di Puskesmas 

pun sangat baik.  

 Pasien memiliki PMO, yaitu pasangan pasien. 

Pasangan pasien mengetahui status penyakit TB-HIV pasien 

dan sudah dilakukan pengecekan HIV terhadap pasangan 

pasien.  

c) RSUD Matraman  

  Wawancara dengan Bapak I.B. selaku pasien TB-HIV 

di RSUD Matraman diperoleh keterangan bahwa informasi 

tentang TB-HIV pernah didapatkan dari tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit saat pasien datang memeriksakan keluhan 

batuknya. Pasien melakukan tes HIV dan pengambilan dahak 

sesuai anjuran dari petugas di Rumah Sakit. Saat dilakukan 

pemeriksaan laboratorium petugas kesehatan menggunakan alat 

pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Pasien 

mendapatkan penjelasan sebelum dan setelah dilakukan 

pemeriksaan baik mengenai penyakit TB maupun HIVnya oleh 

petugas kesehatan. 
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  Selama mendapatkan pelayanan kesehatan pasien 

menggunakan BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan maupun 

pengambilan obat-obatan tanpa membayarkan biaya tambahan 

selain iuran BPJS. Obat yang diterima pasien biasanya obat 

untuk selama 1 bulan, baik OAT maupun ARV. Dalam proses 

pengambilan obat, petugas kesehatan selalu menjelaskan cara 

penggunaan obat maupun efek samping obat kepada pasien. 

Pasien mengaku tidak pernah kehabisan obat.  

  Pasien memiliki PMO, yaitu keluarga pasien. 

Keluarga pasien mengetahui status penyakit pasien yaitu TB, 

namun terkait status HIVnya hanya adik pasien yang 

mengetahui statusnya, sedangkan ibu pasien tidak tahu. 

Keluarga pasien belum pernah dianjurkan untuk diperiksa baik 

TB maupun HIV karena tidak merasakan ada gejala.  

d) RSUP Persahabatan 

  Wawancara dengan Bapak A.K selaku pasien TB 

HIV di RSUP Persahabatan diperoleh keterangan bahwa 

informasi tentang TB HIV pernah didapatkan dari tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit. Pasien melakukan tes HIV dan 

pengambilan dahak sesuai anjuran dari Rumah Sakit yang 

sebelumnya pasien dirawat. Saat dilakukan pemeriksaan 

laboratorium petugas kesehatan menggunakan alat pelindung 

diri seperti masker dan sarung tangan. Pasien mendapatkan 
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penjelasan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan baik 

mengenai penyakit TB maupun HIVnya oleh petugas 

kesehatan, namun penjelasan yang diberikan tidak terlalu detail, 

jadi pasien yang lebih aktif bertanya baik kepada petugas 

kesehatan maupun pendamping pasien. 

  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 

pernah merasa kurang dihormati dimana ada seorang petugas 

kesehatan sempat menginfokan diagnosis pasien dengan suara 

yang lantang di depan banyak orang, namun selain hal tersebut 

pasien merasa mendapatkan pelayanan yang baik dalam 

pengobatan TB-HIVnya.  

  Proses pengambilan obat dilakukan pasien dengan 

frekuensi 2 minggu sekali pada tahap awal, dan dilanjutkan 

dengan satu bulan sekali. Pengambilan obat maupun proses 

kontrol kesehatan pasien tidak dikenakan biaya apapun maupun 

persyaratan adminstrasi khusus, pasien membawa kartu BPJS, 

fotokopi KTP, surat kontrol dan surat rujukan. Obat yang 

diterima pasien biasanya obat untuk selama 1 bulan, baik OAT 

maupun ARV. Pasien mengaku tidak pernah kehabisan obat 

Pasien memiliki PMO, yaitu keluarga pasien. Keluarga pasien 
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mengetahui status penyakit pasien. Keluarga pasien tidak 

tinggal bersama dengan pasien, dan keluarga pasien belum 

pernah dianjurkan untuk diperiksa baik TB maupun HIV.  

6) Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Peran LSM, dalam penelitian ini LSM Red Institute 

dalam kegiatan TB-HIV berkontribusi meningkatkan cakupan 

target TB-HIV seperti testing HIV pada semua pasien TB dengan 

cara mengedukasi HIV pada semua pasien TB sekaligus 

memotivasi pasien TB agar ditest HIV. LSM juga berperan 

meningkatkan cakupan pengobatan ARV pada pasien TB lewat 

program pendampingan melalui layanan manager kasus sekaligus 

memotivasi kepatuhan pengobatan OAT dan ARV pada pasien 

TB-HIV. Selain itu LSM juga melakukan skrining TB pada semua 

ODHA yang berkunjung dengan menggunakan 5 pertanyaan dan 

jika diperoleh hasil skrining TB negative, maka memotivasi 

ODHA untuk mengakses pengobatan pencegahan TB dengan IPT 

(INH Profilaxis Therapy).   

 Dalam melaksanakan tugasnya, LSM mendapatkan 

dukungan dari pemerintah dalam bentuk proses audiensi dengan 

Dinas Kesehatan setempat (pengelola program TB dan HIV) untuk 

mendapatkan dukungan politis dan teknis terhadap pelaksanaan 

kegiatan TB-HIV dengan menjelaskan prosedur atau tahapan 

pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dilayanan. Selain itu 
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dilakukan juga kolaborasi kegiatan dengan melibatkan diri bagian 

dari team POKJA TB maupun HIV untuk memudahkan proses 

komunikasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sampai pada 

tahapan evaluasi kegiatan. Dalam hal ini LSM bertindak sebagai 

pendamping pasien. Bentuk dukungan lainnya dari pemerintah 

memberikan perijinan berupa keluarnya surat dukungan terhadap 

proses poelaksanaan kegiatan, sehingga setiap pelaksanaan 

kegiatan sejalan dan sesuai dengan agenda/target capaian 

pemerintah (Kementerian Kesehatan). 

 Semua proses dan hasil kegiatan LSM terkait 

penanggulangan TB-HIV dicatat, lalu dilaporkan melalui 

mekanisme pertemuan monitoring dan evaluasi tahunan yang 

mengundang semua yang terkait dalam kegiatan TB-HIV seperti 

perwakilan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat 

pelaksnaan kegiatan serta perwakilan Dinas Kesehatan setempat 

dan diakhiri penyerahan dokumen laporan kegiatan secara tertulis 

yang dikirim kepada semua instansi terkait yang berkepentingan 

melalui email.   

 Terkait penanggulangan TB-HIV, LSM 

mengemukakan bahwa target testing HIV pada pasien TB sudah 

ada banyak perbaikan. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan 

adalah meningkatkan jumlah ODHA untuk mengakses pencegahan 



 

 106 

TB dengan IPT yang mana dari target 40% baru tercapai dibawah 

25%. 

7) Keluarga Pasien TB-HIV  

a) Keluarga Pasien 1  

  Wawancara dilakukan dengan Bapak DI, selaku 

pasangan pasien RJ. Pasangan menyatakan pelayanan yang 

didapatkan selama mendapatkan penatalaksanaan TB-HIV 

cukup memuaskan. Pelayanan yang didapatkan selalu baik, 

sebelum dilakukan pemeriksaan tertentu juga selalu diberikan 

penjelasan. Bahkan dinyatakan bahwa petugas pelayanan 

sangat amat baik melebihi ekspektasi dalam memberikan 

pelayanan TB-HIV. Petugas pelayanan kesehatan seringkali 

memberikan edukasi mengenai pola makan, bahkan 

memberikan suplemen makanan tambahan berupa susu kepada 

pasien. 

  Dalam mendapatkan pelayanan TB-HIV untuk 

keluarga pasien, baik pasien dan keluarga dianjurkan untuk 

melakukan pemeriksaan.  

b) Keluarga Pasien 2 

  Wawancara dilakukan dengan Bapak HD, selaku 

keluarga pasien A.K.. Keluarga menyatakan pelayanan yang 

didapatkan selama mendapatkan penatalaksanaan TB-HIV 

cukup memuaskan. Yang dirasakan kurang adalah waktu 
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antriannya yang memakan waktu lama, dengan minimal selama 

3 jam. Selain itu, dalam mendapatkan pelayanan TB-HIV untuk 

keluarga pasien, baik pasien dan keluarga dianjurkan untuk 

melakukan pemeriksaan. Keluarga pasien mengaku, baik 

dirinya maupun pasien tidak pernah mendapatkan perlakuan 

buruk dari pihak rumah sakit, ataupun mendapatkan stigma 

tertentu dari pengunjung lain maupun pemberi layanan 

kesehatan.  

B. Pembahasan 

1. Pengaturan Tentang Peran Pemerintah Kota Jakarta Timur Dalam 

Penanggulangan TB-HIV  

a. Subjek Hukum Pengaturan Tentang Peran Pemerintah Kota Jakarta 

Timur Dalam Penanggulangan TB-HIV 

  Dalam pengaturan Tentang Peran Pemerintah Dalam 

Penanggulangan TB-HIV yang menjadi subjek hukum adalah 

pemerintah. Pemerintah melindungi hak asasi setiap warga negara 

yang salah satunya adalah hak atas kesehatan. Dalam pelaksanaannya, 

pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan 

penanggulangan penyakit menular melalui upaya kesehatan 

perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Penyakit menular 

yang dimaksud di sini salah satunya adalah TB dan HIV.  

  Dalam penyelenggaraan penanggulangan TB-HIV ini peran 

pemerintah diwujudkan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah 
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yang terbagi menjadi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

daerah kota, serta masyarakat. Adapun yang dimaksud pemerintah 

dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat melaksanakan perannya 

khususnya melalui kementerian kesehatan. Pemerintah provinsi 

melaksanakan perannya melalui dinas kesehatan provinsi dan komisi 

penanggulangan AIDS Provinsi. Selanjutnya di kabupaten/kota peran 

pemerintah dalam penanggulangan TB-HIV dilaksanakan melalui 

peran dinas kesehatan kabupaten/kota dan komisi penanggulangan 

AIDS kabupaten khususnya terkait dengan kasus HIV.  

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di Jakarta 

Timur, peran pemerintah dalam penanggulangan TB-HIV 

dilaksanakan melalui peran Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Suku 

Dinas Kesehatan Jakarta Timur, serta Komisi Penanggulangan AIDS 

khususnya dalam menanggulangi HIV. Adapun hal ini didasarkan pada 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 233 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Dinas 

Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk urusan 

kesehatan.” Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 233 Tahun 2014 

disebutkan lebih lanjut bahwa  “Suku Dinas Kota merupakan unit kerja 

Dinas Kesehatan pada Kota Administrasi.” Adapun peran Komisi 

Penanggulangan AIDS tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan  
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Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS yang menyebutkan bahwa “Dalam 

rangka penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk KPAP pada tingkat Provinsi dan 

KPAK pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi. 

  Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah 

yang menyebutkan bahwa “Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus 

yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi” maka 

Kota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan pembagian wilayah 

Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dari perangkat daerah Provinsi 

DKI Jakarta. Adapun dalam upaya penanggulangan TB-HIV di Kota 

Jakarta Timur, pemerintah melaksanakan perannya melalui Dinas 

Kesehatan DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam penanggulangan 

TB yang dijabarkan dalam kewajibannya untuk melaksanakan 

ketetapan kebijakan dan strategi program penanggulangan TB, 

menyediakan kebutuhan logistik kesehatan, seperti reagensia dan alat 

laboratorium lain, melakukan koordinasi lintas program/lintas sektor 

maupun mitra lainnya dalam  melaksanakan aktivitas dalam 

penanggulangan TB dengan institusi terkait ditingkat provinsi, 

mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan tenaga 
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kesehatan penanggulangan TB, pemantapan mutu laboratorium, 

monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis kegiatan penanggulangan 

TB, pemantapan surveilans epidemiologi TB ditingkat kabupaten/kota, 

pendanaan kegiatan operasional Penanggulangan TB dan kegiatan 

peningkatan SDM Penanggulangan TB. Selanjutnya dalam 

penanggulangan HIV pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan 

perannya melalui Dinas Kesehatan DKI serta Komisi Penanggulangan 

Aids Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk melakukan koordinasi 

penyelenggaraaan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan 

HIV dan AIDS, menetapkan situasi epidemik HIV tingkat provinsi, 

menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan 

memanfaatkan sistem informasi, dan menjamin ketersediaan FKTP 

dan FKRTL dalam melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai 

dengan kemampuan.  

  Selanjutnya penanggulangan TB-HIV yang dilaksanakan 

melalui peran Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalahdengan 

pelaksanaan ketetapan kebijakan dan strategi program penanggulangan 

TB, menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan dan bahan 

pendukung diagnosis, menyediakan kebutuhan pendanaan untuk 

operasional program penanggulangan TB, melakukan koordinasi lintas 

program dan lintas sektor serta jejaring kemitraan untuk kegiatan 

penanggulangan TB dengan institusi terkait ditingkat kabupaten, 

menyediakan kebutuhan pendanaan kegiatan peningkatan SDM 
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penanggulangan TB di wilayahnya, serta menyediakan bahan untuk 

promosi TB.  

  Dalam penanggulangan HIV, pemerintah melalui Suku 

Dinas Kesehatan Jakarta Timur berkewajiban melakukan 

penyelenggaraaan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan 

HIV dan AIDS, menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV 

tingkat kabupaten/kota, menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan 

penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan dan 

menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan 

memanfaatkan sistem informasi.  

  Masyarakat sebagai subjek hukum juga menjadi kunci 

dalam penanggulangan TB-HIV. Peran masyarakat dalam 

penanggulangan TB diwujudkan dengan penemuan terduga TB, 

pencegahan TB, dukungan pengobatan serta dukungan faktor sosial 

yang mempengaruhi penanggulangan TB. Hal ini juga sejalan dengan 

peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dengan 

mempromosikan hidup sehat,  mencegah terjadinya stigma, serta 

mendorong masyarakat rentan untuk melakukan pemeriksaan. Adapun 

peran serta masyarakat diwujudkan melalui pemberdayaan pasien, 

keluarga pasien, serta organisasi kemasyarakatan.  
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b. Objek Hukum Pengaturan Tentang Peran Pemerintah Kota Jakarta 

Timur Dalam Penanggulangan TB-HIV 

  Objek hukum pengaturan tentang peran pemerintah Kota 

Jakarta Timur dalam Penanggulangan TB-HIV terbagi menjadi dua 

bagian yaitu TB dan HIV secara terpisah. Hal ini diatur dalam 

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2017 

Tentang Penanggulangan Tuberkulosis yaitu kebijakan 

penanggulangan TB, logistik obat, alat kesehatan, reagensia, dan 

kebutuhan pemeriksaan penunjang lainnya, pendanaan, pembinaan 

sumber daya manusia penyedia layanan kesehatan serta monitoring 

dan evaluasi. Objek dalam penanggulangan HIV yang diatur dalam 

Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV AIDS mencakup upaya penanggulangan HIV 

dan AIDS, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer serta rujukan, 

sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi. Adapun selanjutnya upaya 

penanggulangan HIV dan AIDS tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam 

Pasal 9 yang menyebutkan:   

 (1) Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:  
a. promosi kesehatan;  
b. pencegahan penularan HIV; 
c. pemeriksaan diagnosis HIV; 
d. pengobatan, perawatan dan dukungan; dan                   
e. rehabilitasi. 
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c. Bentuk Pengaturan Tentang Peran Pemerintah Kota Jakarta Timur 

Dalam Penanggulangan TB-HIV  

  Bentuk pengaturan tentang penanggulangan TB-HIV di 

Kota Jakarta Timur dituangkan dalam peraturan gubernur dan 

peraturan daerah provinsi dan bukan peraturan walikota ataupun 

peraturan daerah kota dikarenakan provinsi DKI Jakarta yang  

memiliki otonomi daerah di tingkat provinsi. Adapun pengaturan 

tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum sebagai berikut:   

1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

5 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS 

  Peraturan ini menjelaskan bahwa upaya penanggulangan 

HIV AIDS di Jakarta diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah, dengan masyarakat menjadi pelaku 

utamanya. Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

bertugas melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan 

menciptakan suasana yang mendukung untuk penanggulangan HIV 

AIDS. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi promosi, 

pencegahan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan. Kegiatan 

promosi dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi.  

Kegiatan ini juga dilakukan dengan tujuan mengurangi atau bahkan 

menghilangkan stigma pada ODHA. Kegiatan pengobatan 

dilakukan dengan melibatkan dukungan keluarga serta masyarakat 

yang biasanya dilakukan melalui kegiatan LSM. Sedangkan 
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pemerintah melalui fasilitas pelayanan kesehatan memastikan 

ketersediaan obat dan menjaga kerahasiaan medis pasien.  

2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 

28 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis  

  Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta No. 28 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan 

Tuberkulosis menyebutkan bahwa:  

 Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya dalam 
penanggulangan Tuberkulosis, mempunyai tugas :  
a. menyusun dokumen dan melaksanakan Rencana Aksi 

Daerah Penanggulangan Tuberkulosis untuk jangka waktu 
5 (lima) tahunan dengan melibatkan lintas program dan 
lintas sektor; 

b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan 
Penanggulangan Tuberkulosis menuju Jakarta Kota Bebas 
TB di Provinsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah 
maupun non pemerintah;  

c. mengupayakan pendanaan kegiatan penanggulangan 
Tuberkulosis menuju Jakarta Kota Bebas TB dari berbagai 
sumber;  

d. menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan 
sumber daya manusia;  

e. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis 
kegiatan penanggulangan Tuberkulosis yang dilakukan 
oleh pemerintah maupun non pemerintah;  

f. menjamin ketersediaan dan distribusi obat, peralatan serta 
sarana prasarana kesehatan yang diperlukan untuk 
penanggulangan Tuberkulosis;  

g. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan 
penanggulangan Tuberkulosis dengan institusi terkait; dan 

h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan 
mengoptimalkan teknologi informasi. 

 
 Dalam Peraturan Gubernur di atas telah dijabarkan peran 

pemerintah  daerah terhadap penanggulangan TB, yang perannya 

dilaksanakan melalui fungsi dinas kesehatan provinsi. Dinas 
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Kesehatan Provinsi DKI Jakarta senantiasa menjamin ketersediaan 

dan distribusi obat serta sarana dan prasarana kesehatan yang 

diperlukan dalam penanggulangan TB. Selain itu dinas kesehatan 

provinsi juga menganggarkan dana APBD dalam program 

penanggulangan TB, serta dana untuk BLUD untuk kemudian 

dapat dikelola langsung oleh Puskesmas yang salah satunya untuk 

keperluan penanggulangan Tuberkulosis. Pemerintah DKI Jakarta 

juga menjamin ketersediaan dan peningkatan kompetensi SDM 

dengan berbagai pelatihan yang diadakan terkait penanggulangan 

TB, khususnya TB-HIV. Kegiatan monitoring juga senantiasa 

dilakukan melalui LSM. Evaluasi juga rutin dilaksanakan oleh 

Sudinkes Jakarta Timur dan Dinkes DKI Jakarta. Proses pelaporan 

kasus TB pun aktif dilaksanakan dengan penggunaan sistem 

informasi SITT.  

3) Surat Edaran 

 Surat edaran merupakan instrumen kebijaksanaan yang 

berguna untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Suku Dinas 

Kesehatan Jakarta Timur menerbitkan Surat Edaran 

50053/1.772.11 tentang Pemantapan dan Percepatan Program 

Kolaborasi TB-HIV di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 

Jakarta Timur guna memberikan petunjuk terperinci terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan penanggulangan TB-HIV. Adapun surat 
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edaran tersebut menginstrusikan untuk membentuk tim pokja TB-

HIV, menerbitkan SK yang mencakup tugas pokok dan fungsi tim 

pokja TB-HIV, menyediakan pemeriksaan laboratorium HIV, 

mempermudah layanan akses laboratorium TB-HIV, instruksi 

pembuatan dan pelaksanaan SOP pelayanan TB-HIV di fasilitas 

pelayanan kesehatan masing-masing, supervisi dan pembiayaan  

program penanggulangan TB-HIV.  

4) SOP (Standar Operasional Prosedur) 

 Standar Operasional Prosedur yang merupakan instrumen 

kebijakan dibentuk di setiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan 

sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada pasien dalam upaya penanggulangan TB-HIV. Meskipun 

program kerja TB dan HIV di fasilitas pelayanan kesehatan masih 

merupakan program kerja terpisah, namun hasil penelitian kami 

menemukan bahwa di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sudah 

dibentuk SOP kolaborasi pelayanan TB-HIV sebagai berikut:  

(a) SOP Procare Clinic PKBI 

 Di klinik swasta yang memberikan pelayanan HIV 

ini, pelayanan TB-HIV dapat dilayani sampai sebatas 

penemuan gejala, adapun alur diagnosis pasien TB-HIV 

di klinik ini adalah sebagai berikut: 

(1) Kaji status TB pada ODHA 
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(2) Terduga TB diberikan pertanyaan mengenai adanya 

gejala demam, penurunan berat badan, keringat 

malam, batuk dan gejala ekstra paru.  

(3) Bila terdapat salah satu gejala di atas, maka 

selanjutnya pasien dilakukan pemeriksaan 

mikroskopis atau tes cepat molekuler. 

(4) Apabila hasilnya MTB positif Rif Sen maka pasien 

diberikan pengobatan TB kategori 1 dan PPK.  

(5) Apabila hasilnya MTB positif Rif Res maka pasien 

dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan TB 

Resisten Obat 

(6) Apabila hasilnya MTB negatif maka pasien 

dilakukan foto toraks dan pengulangan TCM.  

(7) Apabila hasilnya mendukung TB, maka pasien 

diberikan pengobatan OAT, ARV, dan PPK.  

(8) Apabila hasilnya negatif, pasien diberikan ARV dan 

PPK.  

  Adapun di klinik tersebut yang dapat 

dilaksanakan adalah sebatas penemuan gejala, untuk 

pemeriksaan TCM, foto toraks dan pengobatan, pasien 

akan dirujuk.  

(b) SOP Puskesmas Kecamatan Duren Sawit Tentang Alur 

Pelayanan TB-HIV 
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(1) Semua pasien TB yang telah terdiagnosa wajib 

dilakukan Konseling dan Tes Inisiatif Petugas 

(KTIP) dan Pemeriksaan HIV 

(2) KTIP dilakukan oleh petugas TB baik kecamatan 

maupun kelurahan dan berkolaborasi dengan 

petugas laboratorium dan petugas HIV 

(3) Pasien TB yang baru terdiagnosa dapat langsung 

dilakukan pemeriksaan KTIP dan Tes HIV tanpa 

harus mendaftar ulang dan langsung dilakukan oleh 

petugas Puskesmas Kecamatan sebelum 

dikembalikan ke Puskesmas Kelurahan pengirim. 

(4) Pasien TB yang sudah mendapat rujukan tes HIV 

langsung menuju laboratorium tanpa ke loket dan 

mendaftar 

(5) Pasien TB Puskesmas kelurahan dapat dilakukan 

phlebotomy  di puseksmas kelurahan Oleh petugas 

TB dan sampel dikirmkan ke Puskesmas Kecamatan 

oleh petugas terpililh untuk mencegah pasien drop 

out dari pemeriksaan HIV 

(6) Pasien TB Puskesmas Kelurahan yang belum 

diperiksakan HIV wajib dilakukan pemeriksaan HIV 

dibulan 0/2/5 bersamaan dengan follow up cek 

dahak   
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(7) Pasien TB yang dilakukan pemeriksaan HIV wajib 

tercatat dalam buku bantu yang dibuat oleh petugas 

Laboratorium dan TB 

(8) Hasil pemeriksaan HIV diserahkan ke Petugas TB 

kecamatan untuk kemudian di distribusi ke Petugas 

TB Kelurahan 

(9) Hasil pemeriksaan HIV dibaca bersama oleh petugas 

TB dan Pasien 

(10) Semua pasien TB yang sudah dilakukan 

pemeriksaan HIV wajib dicatat dalam SITT offline 

untuk kemudian di upload secara online agar dapat 

di evaluasi oleh Suku Dinas Kesehatan s/d 

Kementerian kesehatan RI. 

(c) Tatalaksana Pengobatan TB-HIV apabila pasien TB 

terdiagnosa HIV, maka pengobatan segera dilakukan. 

Pasien diberikan OAT selama 2-8 minggu hingga 

kondisinya stabil (tidak terdapat efek samping obat), 

maka pasien baru diberikan pengobatan ARV. OAT dan 

ARV diminum setiap harinya. 

5) Buku Petunjuk Teknis 

  Buku petunjuk teknis yang merupakan bahan hukum tersier 

dalam pengaturan penanggulangan TB-HIV dibentuk dalam upaya 

menjabarkan tatalaksana pasien koinfeksi TB-HIV. Adapun 
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berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat buku petunjuk 

teknis sebagai berikut:  

(a) Buku Petunjuk Teknis TB-HIV Untuk Petugas 

Kesehatan. 

  Buku petunjuk teknis ini diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Kementerian Kesehatan. Petunjuk teknis ini 

dapat menjadi pegangan bagi petugas kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah melaksanakan 

kegiatan kolaborasi TB-HIV baik di rumah sakit 

maupun puskesmas, dan juga pihak lain yang terkait. 

Buku petunjuk teknis ini menjelaskan bahwa:  

i. Semua pasien TBC yang datang ke layanan 
DOTS harus ditanyakan mengenai riwayat tes 
HIV nya. 

ii. Jika pasien TBC belum pernah melakukan tes 
atau hasil tes tidak diketahui, lakukan tes HIV. 

iii. Apabila pasien HIV positif, ARV diberikan 
dalam 2-8 minggu setelah pemberian OAT. 

iv. Jika pasien menolak tes HIV, minta pasien 
untuk tes HIV pada kunjungan berikutnya. Dan 
bila pasien masih menolak rujuk ke konselor 
HIV 

v. Semua ODHA wajib diberikan ARV 
vi. Semua ODHA dikaji status TBC pada setiap 

kunjungan dengan 5 pertanyaan (batuk, 
demam, berkeringat malam tanpa aktivitas, 
penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, 
memiliki gejala TBC ekstra paru, misalnya 
pembesaran Kelenjar Getah bening pada leher 

vii. Jika ditemukan ODHA terduga TBC, lakukan 
pemeriksaan TBC dengan alat Tes Cepat 
Molekular (TCM) 
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viii. Jika ODHA tidak sakit TBC, segera berikan 
pengobatan pencegahan dengan INH (PP INH) 

ix. ODHA yang terdiagnosis TBC harus segera 
diobati dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 
dan Pengobatan Pencegahan Kontrimoksasol 
(PPK). 

  Dari uraian petunjuk teknis ini dapat dilihat 

bahwa pelaksanaan kolaborasi program TB-HIV sudah 

dijabarkan secara terperinci. Adapun dalam 

pelaksanaannya beberapa kegiatan belum dilakukan 

seperti Pengobatan Pencegahan Kontrimoksasol (PPK) 

serta pelayanan PP INH juga masih jarang diberikan.  

(b) Buku Rencana Aksi Nasional Kolaborasi TB-HIV 

2015-2019 

  Buku Rencana Aksi Nasional Kolaborasi 

TB-HIV 2015-2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan bahan 

hukum sekunder yang ditujukan kepada seluruh 

pelaksana program TB dan HIV di semua tingkatan 

fasilitas dan penyedia pelayanan kesehatan, swasta dan 

stake holders terkait agar dapat mendorong 

implementasi kegiatan agar dapat menurunkan angka 

kasus TB-HIV dan mencapai target sesuai dengan 

strategi nasional pengendalian TB dan rencana aksi 

nasional HIV-AIDS.  
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  Dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi 

dan kabupaten kota diamanatkan untuk membuat forum 

komunikasi atau program kerja kolaborasi TB-HIV, dan 

di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan ditunjuk satu 

orang sebagai koordinator TB-HIV. Namun pada 

penelitian kami dapatkan bahwa hal ini belum 

dilaksanakan. Di tingkat Dinas Kesehatan DKI Jakarta 

maupun Sudinkes Jakarta Timur belum terdapat forkom 

TB-HIV. Di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan juga, 

sebagian besar belum terdapat koordinator untuk 

program TB-HIV, adapun di RSUP Persahabatan kami 

temui sudah terdapat koordinator program TB-HIV. 

Selanjutnya mengenai surveilans TB-HIV, monitoring 

dan evaluasi kegiatan TB-HIV sudah dilakukan 

meskipun dilakukan secara masing-masing, TB sendiri 

melalui SITT dan HIV sendiri melalui SIHA. 

Selanjutnya hal yang diatur dalam Buku RAN TB-HIV 

ini adalah terkait pengobatan, pengobatan TB-HIV fase 

lanjutan masih menjadi kendala dikarenakan 

ketidaktersediaan obat dosis harian yang seharusnya 

diberikan kepada pasien TB-HIV. Selain itu pelayanan 

PPK dan PP INH yang seharusnya rutin diberikan di 
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Fasilitas pelayanan kesehatan juga masih belum 

dilaksanakan dengan maksimal.  

d. Tujuan Pengaturan Tentang Peran Pemerintah Kota Jakarta Timur    

Dalam Penanggulangan TB-HIV  

  Tujuan pengaturan tentang Peran Pemerintah Kota Jakarta 

Timur Dalam Penanggulangan TB-HIV didasarkan pada beberapa 

ketentuan hukum diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 

Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV Dan 

AIDS, Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 

Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS, Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 28 Tahun 2018 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis yang dijabarkan sebagai beriku:  

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis:  

a) Untuk mewujudkan hak atas kesehatan bagi masyarakat yang 

merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan oleh 

UUD 1945. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kesehatan 

sebagai salah satu hak asasi manusia wajib dihormati dan 

dilindungi pelaksanaannya oleh pemerintah. Hal ini sesuai 

dengan pengertian pemerintahan yang merupakan segala 

urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan 
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kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas 

kesehatan, dewasa ini, Indonesia masih memerangi penyakit 

menular, salah satunya TB-HIV yang trennya terus meningkat 

dan mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh sebab 

itu dalam perwujudan hak atas kesehatan, penanggulangan 

TB-HIV masih menjadi salah satu prioritas pemerintah 

Indonesia khususnya di Jakarta Timur yang memiliki kasus 

TB-HIV yang sangat tinggi.  

b) Untuk menanggulangi penyakit Tuberkulosis yang masih 

menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan 

kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Tuberkulosis  

merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis dengan paling sering menginfeksi 

paru- paru dan ditularkan melalui droplet sehingga sangat 

mudah menular. Adapun penyakit ini juga menyerang 

kekebalan tubuh yang mengakibatkan kematian apabila tidak 

segera ditangani.  

c) Untuk mengatur pembagian pembiayaan dalam rangka 

penanggulangan TB di Indonesia. Pembiayaan kegiatan 

program TB, saat ini didapatkan dari sumber pembiayaan 

melalui anggaran pemerintah, hibah dan jaminan 

kesehatan. Pembiayaan program penanggulangan TB ini 

dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan hak atas 
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kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar 

terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.  

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV Dan AIDS:  

a) Sebagai perwujudan amanat Pasal 28 UUD 1945 bahwa setiap 

orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta bebas 

atas perlakuan diskriminatif. Adapun hak untuk hidup sejahtera 

lahir dan batin diwujudkan dengan pemenuhan hak atas 

kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status 

apapun termasuk status penyakitnya sebagai pasien HIV. Maka, 

pemerintah sebagai aparat pengemban tugas pemerintahan 

berkewajiban mewujudkan hak warga negaranya dalam hidup 

sejahtera lahir dan batin. Berkaitan dengan koinfeksi TB-HIV 

yang kian meningkat, dan menjadi penyebab utama kematian 

pada pasien HIV, maka penanggulangan HIV harus 

dilaksanakan bersamaan dengan TB untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap Warga Negara 

Indonesia.  

b) Untuk melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS 

secara terpadu, menyeluruh dan berkualitas sehubungan dengan 

terjadinya peningkatan kejadian HIV dan AIDS di Indonesia. 

Adapun penanggulangan HIV harus dilaksanakan secara 
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sinergis dengan penanggulangan TB yang menjadi penyakit 

koinfeksi yang paling sering ditemui pada ODHA. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi baik angka kasus TB, angka 

kasus HIV maupun TB-HIV yang ditemukan terus meningkat 

di Indonesia.  

3) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 

Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS:  

a) Untuk melakukan upaya penanggulangan secara optimal 

terhadap kasus HIV dan AIDS di DKI Jakarta yang terus 

meningkat baik angka kasusnya maupun wilayah 

penyebarannya. Adapun terkait hal ini, penanggulangan 

HIV dilaksanakan bersamaan dengan penanggulangan 

penyakit lainnya yang menjadi koinfeksi penyakit HIV, 

yaitu TB yang merupakan koinfeksi terbesar dan penyebab 

utama kematian pada pasien HIV.  

b) Untuk melakukan upaya peningkatan perilaku pola hidup 

sehat dan religius, ketahanan keluarga, edukasi sedini 

mungkin kepada kelompok-kelompok yang ada di 

masyarakat, pencegahan penularan, perawatan, dukungan 

dan pengobatan orang dengan HIV dan AIDS serta 

menghormati harkat dan martabat orang dengan HIV dan 

AIDS dan keluarganya. Terkait dengan upaya perilaku 

pola hidup sehat termasuk di dalamnya adalah perawatan 
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terhadap penyakit penyerta pada pasien HIV, yaitu 

penyakit TB yang kasusnya tercatat paling tinggi di Jakarta 

Timur khususnya.  

c) Untuk memberikan kepastian hukum bagi fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam menjalankan program 

penanggulangan HIV. Dalam hal ini adalah dengan adanya 

sanksi dalam peraturan yang disebutkan di atas, maka 

pemerintah sebagai subjek dari sebuah norma hukum 

berperan sekaligus sebagai pembuat dan penerap sanksi 

dan menjadi obyek dari peraturan tersebut. Adapun hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan 

kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang 

merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan hak atas 

kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.  

4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 

28 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis:  

a) Untuk memberikan panduan lintas program dan lintas 

sektor dalam penanggulangan Tuberkulosis secara efektif 

dan efisien dalam kegiatan promosi kesehatan, 

pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi 

terhadap individu, keluarga dan masyarakat di Jakarta 

Timur untuk menuju eliminasi Tuberkulosis 2030. Adapun 

penanggulangan lintas program wajib dilakukan terutama 
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dalam kaitannya dengan HIV. TB menjadi infeksi 

oportunistik terbesar bagi pasien HIV yaitu 49%. 

Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan 

oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan lokasi 

infeksi tersering yaitu paru-paru. HIV adalah sebuah virus 

yang menyerang imunitas manusia. Pada individu yang 

terinfeksi kedua patogen tersebut, Mycobacterium 

tuberculosis penyebab TB dan Human Immunodeficiency 

Virus (HIV), keduanya saling meningkatkan potensi 

masing-masing, dan memperburuk mempercepat imunitas 

tubuh seseorang dan dapat menyebabkan kematian.  

b) Untuk menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis 

yang komprehensif dan menyeluruh (baik dari sisi 

kesehatan serta ekonomi) sehingga DKI Jakarta menjadi 

kota Bebas TB secara komprehensif. Adapun 

penanggulangan Tuberkulosis secara komprehensif dapat 

diwujudkan dengan penanggulangan penyakit penyertanya 

yaitu salah satunya HIV yang menyebabkan sistem imun 

pada pasien TB semakin memburuk dan memperparah 

kondisi pasien TB yang dapat berujung kematian.  

c) Untuk mengatur pembiayaan penanganan Tuberkulosis di 

DKI Jakarta. Adapun pembiayaan penanggulangan 

Tuberkulosis menuju Jakarta Kota Bebas TB adalah 
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ditanggung oleh APBD. Pembiayaan penanggulangan TB 

yang ditanggung oleh APBD menjadi perwujudan peran 

pemerintah Jakarta Timur terutama dalam upaya 

mewujudkan hak atas kesehatan bagi seluruh warganya.  

 

2. Peran Pemerintah Kota Jakarta Timur Dalam Penanggulangan TB-HIV  

a. Bentuk Peran Pemerintah Kota Jakarta Timur Dalam Penanggulangan 

TB-HIV 

   Peranan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, hak 

adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif), 

sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan 

(bersifat imperatif).Sesuai dengan pengertiannya peran imperatif 

memiliki pengertian memaksa, harus ditaati atau mengikat. Sedangkan 

peran fakultatif merupakan kewenangan yang sifatnya sebagai hak, 

yang berarti pelaksanaannya boleh dilaksanakan atau boleh juga 

dikesampingkan. Maka dalam upaya pewujudan hak atas kesehatan, 

pemerintah Kota Jakarta Timur melaksanakan perannya dalam upaya 

kesehatan yang salah satunya dalam bentuk penanggulangan TB-HIV. 

1) Peran Imperatif 

 Peranan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam 

penanggulangan TB-HIV di Kota Jakarta Timur dan telah 

dilaksanakan di Jakarta Timur adalah:  

a) Pembuatan instrumen hukum 
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   Instrumen hukum yang dibuat oleh Pemerintah 

Jakarta Timur dalam upayanya menanggulangi TB-HIV adalah 

didasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Daerah, 

Peraturan Gubernur, dan Keputusan Menteri Kesehatan. 

Adapun instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Suku Dinas 

Kota Jakarta Timur adalah Surat Edaran.  Pengaturan terkait 

TB-HIV tidak dibentuk secara kolaboratif dalam peraturan 

gubernur maupun peraturan daerah. Adapun instrumen hukum 

yang dibuat oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur selaku 

pelaksana peran pemerintah kota Jakarta Timur adalah 

instrumen kebijaksanaan yaitu dalam bentuk Surat Edaran. 

Dalam surat edaran sudah diatur penanggulangan kolaborasi 

TB-HIV yang menginstruksikan secara detil mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan penanggulangan TB-HIV di fasilitas 

pelayanan kesehatan. Adapun peraturan pelaksanannya dibuat 

oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dalam 

bentuk SOP.  Dari hasil penelitian kami, hampir semua 

fasilitas pelayanan kesehatan memiliki SOP kolaborasi TB-

HIV baik yang mengatur alur pelayanan pasien TB-HIV, 

maupun pengobatan TB-HIV. Namun beberapa hal yang 

disebutkan dalam surat edaran tersebut belum dilaksanakan, 

seperti belum dibentuk pokja kolaborasi TB-HIV, pembuatan 

Surat Keputusan yang mencakup tupoksi dan tim pokja 
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kolaborasi TB-HIV serta sistem pelaporan TB-HIV masih 

terpisah-pisah antara pelaporan TB dan pelaporan HIV. Di 

klinik swasta belum terdapat pokja kolaborasi TB-HIV 

maupun SOP kolaborasi TB-HIV, melainkan hanya SOP HIV 

saja yang di dalamnya memuat salah satunya skrining awal TB 

pada pasien HIV.  

b) Upaya menjamin ketersediaan logistik obat, reagensia dan alat 

kesehatan lainnya 

   Obat dan reagen yang didukung oleh program 

penanggulangan TB maupun HIV disediakan oleh 

Kementerian Kesehatan RI, lalu didistribusikan kepada Dinas 

Kesehatan DKI, lalu ke Sudinkes Jakarta Timur kemudian 

didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan 

pelaporan dan permintaan. Selain itu Pemerintah daerah juga 

menyediakan dana APBD untuk disalurkan ke SKPD dan 

BLUD untuk selanjutnya dialokasikan secara internal untuk 

pengadaan obat, reagensia maupun alat kesehatan lainnya 

sebagai buffer atau cadangan. Adapun dalam prakteknya 

ketersediaan obat pernah beberapa kali tidak terakomodasi 

sehingga fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan 

pengadaan sendiri.  

c) Upaya untuk menjamin ketersediaan dan peningkatan 

kompetensi Sumber Daya Manusia 
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  Dalam peranannya menjamin ketersediaan dan 

peningkatan kompetensi SDM bagi pelayanan kesehatan dalam 

rangka penanggulangan TB-HIV, pemerintah daerah provinsi 

DKI Jakarta mengakomodir dengan dibentuknya Pusat 

Pelatihan Kesehatan Daerah bagi SDM pelayanan kesehatan. 

Secara spesifik, program TB-HIV telah masuk menjadi pokja 

Puslatkesda DKI Jakarta. Adapun pemerintah daerah 

kabupaten/kota juga memiliki peran dalam ketersediaan SDM 

yaitu dengan memberikan arahan dan usulan dalam 

mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan.  

d) Monitoring dan evaluasi program penanggulangan TB-HIV 

   Monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan 

TB-HIV dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. 

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan TB-

HIV di fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah 

kerja Jakarta Timur. Monitoring dapat dilakukan dengan 

membaca dan menilai laporan rutin maupun laporan tidak 

rutin, serta kunjungan lapangan. 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. Adapun 
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pelaporan terkait penanggulangan TB-HIV dilaksanakan 

masing-masing melalui sistem informasi SITT untuk pelaporan 

TB, dan sistem informasi SIHA untuk pelaporan HIV yang 

selanjutnya dikolaborasikan menjadi laporan TB-HIV.  

e) Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta 

jejaring kemitraan untuk kegiatan penanggulangan TB-HIV 

dengan institusi terkait ditingkat kota Jakarta Timur 

   Dalam penanggulangan TB-HIV dilaksanakan 

koordinasi lintas program yaitu antara program TB dan 

program HIV sendiri. Adapun di tingkat kota Jakarta Timur, 

belum terdapat Program Kerja TB-HIV secara terkolaborasi. 

Sedangkan dalam koordinasi lintas sektor, Suku Dinas 

Kesehatan Jakarta Timur bekerjasama dengan suku dinas 

tenaga kerja dan suku dinas pariwisata dalam edukasi untuk 

mengurangi stigma terhadap pasien TB-HIV. Selain itu Suku 

Dinas Kesehatan Jakarta Timur juga bekerjasama dengan 

Komisi Penanggulangan AIDS dalam memberikan bimbingan 

terkait peningkatan pendapatan keluarga bagi pasien TB-HIV.   

2) Peran Fakultatif 

   Dalam  penelitian ini ditemukan peran fakultatif pemerintah 

dalam penanggulangan TB adalah mendapatkan pendapatan dari 

pelaksanaan BLUD yang diwujudkan dalam penyelenggaraan 

Puskesmas di Jakarta Timur. Adapun BLUD mendapatkan 
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pendapatannya melalui jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan 

pihak lain, APBD, lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Hal ini 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa 

sebagai BLUD, fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan 

usahanya dapat mendapatkan pendapatan dari jasa layanan, hibah, 

jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing,  komisi, investasi serta pengembangan 

usahanya.  

 
b. Pelaksanaan Peran Pemerintah Kota Jakarta Timur Dalam 

Penanggulangan TB-HIV 

    Sesuai dengan penjelasan di atas, subjek pelaksanaan peran 

pemerintah  dalam penanggulangan TB-HIV di Kota Jakarta 

Timur dilaksanakan oleh  Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Suku Dinas 

Kesehatan Jakarta Timur dan  Komisi Penanggulangan AIDS 

Jakarta Timur. Adapun pelaksanaan  perannya adalah sebagai 

berikut:   

1) Pembuatan Instrumen Hukum Penanggulangan TB-HIV 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam 

melaksanakan perannya dalam penanggulangan TB-HIV, 

pemerintah Jakarta Timur membuat instrumen hukum guna 

mengatur penanggulangan TB-HIV berupa Surat Edaran. Terkait 

penanggulangan TB-HIV, belum terdapat peraturan perundang-
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undangan yang mengatur TB-HIV secara kolaboratif, melainkan 

tertuang masing-masing dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Penanggulangan HIV dan 

AIDS, serta Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.  

 Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur sudah membuat 

instrumen hukum, namun merupakan instrumen kebijaksanaan 

terkait penanggulangan TB-HIV yaitu berupa  Surat Edaran Nomor 

50053/1.772.11 tentang Pemantapan dan Percepatan Program 

Kolaborasi TB-HIV di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 

Jakarta Timur.  

2) Menjamin ketersediaan logistik obat, reagensia dan alat kesehatan 

lainnya terkait penanggulangan TB-HIV 

 Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur menjamin 

ketersediaan obat dalam rangka penanggulangan TB-HIV. 

Perencanaan obat-obatan dan logistik lainnya seperti reagen, dan 

masker N95 direncanakan oleh pengelola program TB dan 

pengelola program HIV masing-masing di fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sudinkes Jaktim 

untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta 

lalu kepada Kementerian Kesehatan RI.  

 Perencanaan ARV dan reagen untuk pengecekan HIV 

dilakukan dengan menyiapkan kebutuhan sesuai dengan 
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permintaan ditambah dengan cadangan persediaan selama dua 

bulan. Sedangkan untuk OAT, masker N95 dan reagen untuk 

pemeriksaan tuberculosis disiapkan sesuai dengan permintaan 

ditambah 10% jumlahnya sebagai persediaan cadangan.  

 Terlepas dari stok cadangan yang telah disiapkan oleh Suku 

Dinas Kesehatan Jakarta Timur, beberapa kali sempat terjadi 

kekosongan pada ARV dan OAT. Sempat terjadi kekosongan OAT 

daily dose untuk pengobatan fase lanjutan TB-HIV. Hal ini 

dikarenakan stok obat dari Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia juga mengalami kekosongan, sehingga Sudinkes Jaktim 

tidak mendapatkan distribusi obat tersebut dari Kementerian 

Kesehatan RI.  

3) Menjamin ketersediaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya 

Manusia  

 Dalam upaya pembinaan sumber daya manusia, Suku Dinas 

Kesehatan Jakarta Timur berwenang untuk memberikan usulan 

kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait pelatihan 

penanggulangan TB-HIV yang dibutuhkan bagi SDM di fasilitas 

pelayanan kesehatan. Adapun pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi 

SDM peserta pelatihan dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI 

Jakarta.  

 Terkait pelatihan SDM kesehatan, Dinas Kesehatan DKI 

Jakarta telah membentuk UPT Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah 
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DKI Jakarta sebagai pelaksana pelatihan-pelatihan bagi SDM 

kesehatan. Adapun program pelatihan kolaborasi TB-HIV menjadi 

salah satu program dalam pelatihan yang akan diadakan 

Puslatkesda DKI Jakarta.  

4) Monitoring dan evaluasi program penanggulangan TB-HIV 

 Dalam upaya monitoring dan evaluasi, Suku Dinas 

Kesehatan Jakarta Timur membentuk forum komunikasi dengan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang berisi pemberian informasi 

terkait program kolaborasi TB-HIV. Namun pertemuannya 

memang belum rutin terjadwal. Monitoring dilakukan dengan 

memonitor pelaporan TB-HIV yang dilakukan rutin setiap 

bulannya. Adapun monitoring pelaporan TB-HIV dilakukan 

masing-masing oleh pengelola program TB yang menerima 

laporan mengenai kasus TB, termasuk di dalamnya angka kasus 

TB-HIV yang dilaporkan melalui SITT. Selanjutnya pelaporan 

HIV, termasuk pelaporan pengecekan HIV dan diagnosis HIV 

dilakukan melalui SIHA untuk dilaporkan pada pengelola program 

HIV di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.  

 Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan target 

pelaksanaan program kolaborasi TB-HIV. Adapun target 

penanggulangan TB-HIV terpisah menjadi dua yaitu target untuk 

penyakit Tuberkulosis dan target untuk penyakit HIV. Adapun 

kedua target ini disusun bersama oleh Suku Dinas Kesehatan 
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Jakarta Timur bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi 

DKI Jakarta. Target untuk program HIV dibuat sesuai dengan 

pemetaan kasus di wilayah kerja Sudinkes Jaktim dipadukan 

dengan angka target dari program HIV sendiri. Sedangkan untuk 

target program TB ditentukan oleh kementerian yang didasarkan 

pada laporan dari tahun sebelumnya, selanjutnya target ini dipecah 

menjadi target provinsi, lalu target kota administrasi untuk 

selanjutnya dibagi ke seluruh kecamatan.  

 

5) Upaya tidak terjadinya stigma terhadap pasien TB-HIV 

 Dalam upaya mengurangi stigma terhadap pasien TB-HIV, 

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dibantu oleh KPA dalam 

rangka mengurangi stigma bagi pasien TB-HIV. Adapun KPA 

mengupayakan hal ini dengan kerjasama dengan berbagai sektor 

seperti sektor ketenaga kerjaan, sektor pariwisata dalam upaya 

untuk promosi kesehatan dalam mengurangi stigma terhadap 

pasien TB-HIV. Selain itu KPA juga berperan dalam mengadaan 

pembinaan bagi pasien maupun keluarga pasien dalam upaya 

peningkatan pendapatan keluarga, agar pasien TB-HIV dapat hidup 

sejahtera lahir dan batin.  

6) Pelaksanaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

a) Klinik swasta  
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 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa petugas kesehatan di 

klinik ini sudah mendapatkan pelatihan TB-HIV terakhir di 

tahun 2009.  Adapun pembentukan tim pokja kolaborasi TB-

HIV belum dilakukan, Surat Keputusan Pelaksanaan 

penanggulangan TB-HIV juga belum dibuat. Adapun SOP 

pelayanan TB-HIV sudah dibuat dan pelayanan yang dilakukan 

di klinik swasta ini mencakup penemuan diagnosis pasien TB-

HIV dan proses rujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Lanjut. Proses rujukan dilakukan guna diagnosis pasti 

TB pada pasien HIV yang diduga TB dan pengobatan TB. Hal 

ini dikarenakan di fasilitas pelayanan kesehatan ini tidak 

terdapat fasilitas pengecekan diagnosis tuberkulosis serta 

pengobatan tuberkulosis. Adapun pengecekan HIV dan 

pengobatan HIV dapat dilakukan di klinik ini. Pengobatan HIV 

didapatkan secara gratis, sedangkan pemeriksaan HIVnya 

membayar. Klinik ini mendapatkan ARVnya dari Sudinkes 

Jaktim, dengan frekuensi permintaan biasanya 1 bulan sekali.  

 Pasien yang positif HIV diskrining TB dengan 

menggunakan 5 pertanyaan wajib skrining TB, dan apabila 

terdapat satu saja pertanyaan yang dijawab “ya” ataupun 

terdapat gejala klinis TB pada pemeriksaan, maka pasien 

dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan 

pelayanan Tuberkulosis, biasanya Puskesmas.   
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b) Puskesmas 

 Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian adalah 

Puskesmas Kecamatan Duren Sawit. Di Puskesmas ini 

penanggulangan TB-HIV dapat dilaksanakan di Puskesmas. 

Dimulai dari penemuan diagnosis hingga pengobatan 

seluruhnya dapat dilaksanakan di Puskesmas yang menjadi 

lokasi penelitian kami. Adapun penanggulangan TB-HIV 

dilaksanakan oleh masing-masing pengelola program yaitu 

pengelola program TB dan pengelola program HIV, karena di 

Puskemas ini belum dibentuk pokja kolaborasi TB-HIV, 

maupun menerbitkan SK terkait tupoksi tim pokja TB-HIV. 

Petugas pernah mengikuti pelatihan kolaborasi TB-HIV yang 

diadakan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.  

 Alur pelayanan pasien TB-HIV di Puskesmas adalah pasien 

yang datang dengan gejala dan diagnosa TB akan dilakukan 

pemeriksaan HIV. Apabila positif, pasien akan diarahkan ke 

poli HIV untuk diberikan pengobatan HIV setelah sebelumnya 

OAT diberikan selama kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya, 

pasien yang sebelumnya sudah terdiagnosa HIV, akan 

diskrining dengan 5 pertanyaan yaitu apakah adanya batuk, 

demam, berat badan turun, keringat malam, gejala TB ekstra 

paru. Apabila ditemukan salah satu saja dari gejala tersebut 

maka pasien akan dilakukan pemeriksaan TCM. Apabila positif 
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maka pasien akan diarahkan ke poli TB untuk dilakukan 

pengobatan TB dan PPK, dan apabila negatif dan tidak ada 

kontraindikasi, maka pasien akan diberikan pengobatan 

pencegahan isoniazid. Adapun banyak pasien yang masih 

keberatan untuk diberikan pengobatan PP INH maupun PPK, 

dengan alasan obat yang diberikan terlalu banyak.  

 Untuk pengambilan obat di Puskesmas ini dilakukan oleh 

pasien sendiri atau pendamping obat. Untuk OAT dapat 

diambil di Poli DOTS, untuk ARV diambil di poli HIV. Obat 

OAT maupun ARV diberikan kepada pasien secara gratis.  

 Permintaan obat dilakukan melalui sistem online, yaitu 

SITT untuk permintaan OAT, sedangkan ARV dengan sistem 

SIHA. Permintaan obat biasanya dilakukan 3 bulan sekali ke 

Sudinkes Jaktim, dan biasanya dibutuhkan waktu kurang dari 

sebulan untuk pendistribusiannya. Di Puskesmas ini belum 

pernah terjadi kekosongan obat TB-HIV, namun untuk OAT 

daily dose khusus untuk ODHA sudah mencapai masa 

ekspirasi dan belum terdapat penggantinya, sehingga diberikan 

obat tipe lain kepada pasien TB-HIV. Selain itu persediaan 

ARV fixed dose milik Puskesmas juga sudah hampir habis dan 

belum mendapatkan distribusi kembali dari Sudinkes Jaktim, 

sehingga Puskesmas terpaksa memberikan ARV kepada pasien 
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untuk jangka waktu 2 minggu saja, dimana sebelumnya 

diberikan ARV untuk jangka waktu 1 bulan.  

c) Rumah Sakit 

  Rumah Sakit yang menjadi lokasi penelitian kami 

adalah RSUD Matraman, RSUD Pasar Rebo dan RSUP 

Persahabatan.  

(1) RSUD Matraman  

 Seluruh petugas kesehatan di RSUD Matraman 

sudah mendapatkan pelatihan TB-HIV yang diadakan oleh 

Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Adapun petugas TB di RS 

ini belum pernah mengikuti pelatihan TB-HIV, dikarenakan 

penempatannya menjadi pengelola program TB baru 

dilakukan. Di RS ini penanggulangan TB-HIV dapat 

dilaksanakan. Dimulai dari penemuan diagnosis hingga 

pengobatan seluruhnya dapat dilaksanakan di Rumah Sakit 

yang menjadi lokasi penelitian kami. Penanggulangan TB-

HIV dilaksanakan oleh masing-masing pengelola program 

yaitu pengelola program TB dan pengelola program HIV. 

Meskipun di RS ini sudah diterbitkan SK Kolaborasi Tim 

TB-HIV, namun pokja kolaborasi TB-HIV belum ada.  

 Pasien yang datang dengan gejala dan diagnosa TB 

akan dianjurkan untuk pemeriksaan HIV. Apabila positif, 

pasien akan diarahkan ke poli HIV untuk diberikan 
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pengobatan HIV setelah sebelumnya OAT diberikan 

selama kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya, pasien yang 

sebelumnya sudah terdiagnosa HIV, akan diskrining 

dengan 5 pertanyaan yaitu apakah adanya batuk, demam, 

berat badan turun, keringat malam, gejala TB ekstra paru. 

Apabila ditemukan salah satu saja dari gejala tersebut maka 

pasien akan dilakukan pemeriksaan TCM. Apabila positif 

maka pasien akan diarahkan ke poli TB untuk dilakukan 

pengobatan TB dan PPK, dan apabila negatif dan tidak ada 

kontraindikasi, maka pasien akan diberikan pengobatan 

pencegahan isoniazid. 

 Selain pemeriksaan TB-HIV kepada pasien, 

keluarga dan pasangan pasien biasanya juga disarankan 

untuk diperiksa. Apabila keluarga atau pasangan pasien 

mangkir maka RSUD Matraman akan mengiformasikan ke 

Puskesmas tempat pasien terdaftar untuk dilakukan edukasi 

bahkan kunjungan lebih lanjut untuk pemeriksaan.  

 Pengambilan obat dilakukan oleh pasien sendiri 

atau pendamping obat. Baik OAT maupun ARV dapat 

diambil langsung di bagian farmasi. Permintaan obat dari 

RSUD Matraman dilakukan melalui sistem online, yaitu 

SITT untuk permintaan OAT, sedangkan ARV dengan 

sistem SIHA. Permintaan obat dilakukan 3 bulan sekali ke 
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Sudinkes Jaktim, dan biasanya dibutuhkan waktu 2 minggu 

untuk pendistribusiannya. Di RSUD Matraman pernah 

terjadi kekosongan obat TB-HIV, dikarenakan persediaan 

ARV di Sudinkes Jaktim sedang kosong, hal ini disiasati 

dengan peminjaman obat ke Puskesmas setempat. Selain itu 

ARV fixed dose juga sedang habis, sehingga pasien 

diberikan ARV lepasan.  

(2) RSUD Pasar Rebo 

 Seluruh petugas kesehatan di RSUD Pasar Rebo 

sudah mendapatkan pelatihan TB-HIV yang diadakan oleh 

Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Adapun petugas 

laboratorium dan petugas farmasi di RS ini mengikuti 

pelatihan TB dan HIV secara terpisah, yaitu pelatihan TB 

sendiri dan pelatihan HIV sendiri. Di RS ini 

penanggulangan TB-HIV dapat dilaksanakan tanpa perlu 

melakukan rujukan. Dimulai dari penemuan diagnosis 

hingga pengobatan seluruhnya dapat dilaksanakan di 

Rumah Sakit yang menjadi lokasi penelitian kami. Adapun 

penanggulangan TB-HIV dilaksanakan oleh masing-masing 

pengelola program yaitu pengelola program TB dan 

pengelola program HIV. Pokja kolaborasi TB-HIV belum 

dibentuk, SK terkait tupoksi tim pokja kolaborasi TB-HIV 

pun belum pernah diterbitkan.  
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 Pasien yang datang dengan diagnosa HIV, akan 

dirujuk ke Poli Paru untuk dicek status Tuberkulosisnya. 

Apabila positif, pasien akan diarahkan ke poli HIV untuk 

diberikan pengobatan HIV setelah sebelumnya OAT 

diberikan selama kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya, 

pasien datang dengan diagnosa TB, akan diedukasi untuk 

langsung melakukan pemeriksaan HIV ke laboratorium RS. 

Apabila pasien menolak melakukan pemeriksaan HIV, 

biasanya pasien akan dirujuk ke poli HIV untuk diedukasi 

lebih lanjut mengenai pemeriksaan HIVnya.  

 Selain pemeriksaan TB-HIV kepada pasien, 

keluarga dan orang terdekat pasien biasanya juga 

disarankan untuk diperiksa di RSUD Pasar Rebo atau 

puskesmas setempat. Apabila keluarga atau orang terdekat 

mangkir maka RSUD Pasar Rebo tidak melakukan 

intervensi langsung kepada pasien untuk diperiksa

 Pengambilan obat dilakukan oleh pasien sendiri 

atau pendamping obat. Baik OAT maupun ARV dapat 

diambil langsung di bagian farmasi. Permintaan obat dari 

RSUD Pasar Rebo dilakukan melalui sistem online, yaitu 

SITT untuk permintaan OAT, sedangkan ARV dengan 

sistem SIHA. Permintaan obat dilakukan 3 bulan sekali ke 

Sudinkes Jaktim, dan biasanya dibutuhkan waktu 2 minggu 
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untuk pendistribusiannya. Di RSUD Pasar Rebo sedang 

terjadi kekosongan obat TB-HIV, dikarenakan persediaan 

OAT daily dose untuk ODHA yang diberikan sudah 

melewati tanggal ekspirasi sehingga diberikan obat 

pengganti. Pernah terjadi juga kekosongan OAT di akhir 

tahun 2018, hal ini disiasati dengan pengadaan sendiri oleh 

Rumah Sakit.   

 Pelaporan pasien TB-HIV dilakukan masing-masing 

oleh pengelola program TB dan pengelola program HIV. 

Adapun hal ini seringkali mengakibatkan ketidakcocokan 

data, salah satunya data pengecekan HIV dilaporkan oleh 

pengelola program HIV, sementara pengecekan HIV tidak 

hanya dilakukan oleh pengelola program HIV melainkan 

juga oleh pengelola program TB, sehingga terjadi 

ketidakcocokan dalam pencatatan dan pelaporan.  

(3) RSUP Persahabatan 

 Seluruh petugas kesehatan di RSUP Persahabatan 

sudah mendapatkan pelatihan TB yang diadakan oleh Dinas 

Kesehatan DKI Jakarta. Adapun petugas pelatihan TB dan 

HIV secara terpisah, yaitu pelatihan TB sendiri dan 

pelatihan HIV sendiri. Pelatihan TB-HIV kolaborasi juga 

pernah diikuti namun hanya oleh pengelola program 

DOTS. Dimulai dari penemuan diagnosis hingga 
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pengobatan seluruhnya dapat dilaksanakan di RSUP 

Persahabatan. Penanggulangan TB-HIV dikelola oleh 

pengelola program TB-HIV yang seorang dokter spesialis 

paru, adapun pelaksanaan pengobatan HIVnya sendiri 

dilakukan oleh pengelola program HIV.  Pokja kolaborasi 

TB-HIV belum dibentuk, SK terkait tupoksi tim pokja 

kolaborasi TB-HIV pun belum pernah diterbitkan.  

 Pasien yang datang diagnosa TB, akan diedukasi 

untuk langsung melakukan pemeriksaan HIV ke 

laboratorium RS. Apabila pasien menolak melakukan 

pemeriksaan HIV, biasanya pasien akan dirujuk ke poli 

HIV untuk diedukasi lebih lanjut mengenai pemeriksaan 

HIVnya. Pasien HIV juga dilakukan skrining TB dengan 

dirujuk ke spesialis paru.  

 Selain pemeriksaan TB-HIV kepada pasien, 

keluarga dan orang terdekat pasien biasanya juga 

disarankan untuk diperiksa di RSUP Persahabatan atau 

puskesmas setempat. 

 Pengambilan obat dilakukan oleh pasien sendiri 

atau pendamping obat. Baik OAT maupun ARV dapat 

diambil langsung di bagian farmasi. OAT diambil di 

farmasi DOTS sedangkan ARV diambil di farmasi rawat 

jalan. Permintaan obat dari RSUP Persahabatan dilakukan 
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melalui sistem online, yaitu SITT untuk permintaan OAT, 

sedangkan ARV dengan sistem SIHA. Permintaan obat 

dilakukan 3 bulan sekali ke Sudinkes Jaktim, dan biasanya 

dibutuhkan waktu 2 minggu untuk pendistribusiannya. Di 

Persahabatan pernah terjadi kekosongan obat TB-HIV, 

dikarenakan persediaan OAT daily dose untuk ODHA yang 

diberikan sudah melewati tanggal ekspirasi sehingga 

diberikan obat pengganti. 

 Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanannya, 

peran pemerintah Kota Jakarta Timur dalam 

penanggulangan TB-HIV sudah terlaksana cukup baik. 

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya sehingga hak atas kesehatan belum 

terpenuhi secara maksimal.  

  Dalam pembuatan instrumen hukum, 

pemerintah Kota Jakarta Timur menerbitkan pengaturan 

penanggulangan TB-HIV dalam Surat Edaran yang 

merupakan instrumen kebijaksanaan, yang tidak memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat sehingga pelaksanannya di 

fasilitas pelayanan kesehatan seringkali tidak ditaati  di  

fasilitas pelayanan kesehatan.  Selain itu, proses sosialisasi 

peraturan juga belum berjalan secara maksimal sehingga 

masih ditemukan beberapa petugas kesehatan yang tidak 
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mengetahui adanya peraturan tertentu misalnya petunjuk 

teknis yang mengatur hal tertentu terkait penanggulangan 

TB-HIV 

 Selanjutnya dalam logistik obat, pemerintah 

seharusnya menjamin ketersediaan obat-obatan, namun 

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur beberapa kali 

kehabisan stok obatnya, yaitu OAT daily dose dan ARV 

fixed dose, sehingga distribusinya ke fasilitas pelayanan 

kesehatan juga terhambat.  

 Terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia, 

pemerintah sudah menjalankan perannya dengan baik 

dengan diadakannya pelatihan TB-HIV bagi petugas 

pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam rangka monitoring 

dan evaluasi, program kerja yang terpisah-pisah dalam 

penanggulangan TB-HIV menyebabkan pelaporan TB dan 

HIV dilakukan secara masing-masing. Hal ini seringkali 

menimbulkan ketidakcocokan data. Pemerintah juga sudah 

melaksanakan perannya dengan baik dalam mencegah 

terjadinya stigma pada pasien TB-HIV dengan mengadakan 

pelatihan bagi petugas dalam mencegah dan 

menghilangkan stigma terhadap pasien TB-HIV. Suku 

Dinas Kesehatan Jakarta Timur juga bekerjasama dengan 

Komisi Penanggulangan AIDS Jakarta Timur serta dinas 
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terkait seperti dinas pariwisata dalam melakukan promosi 

kesehatan untuk mencegah terjadinya stigma bagi pasien 

TB-HIV.  

 Di fasilitas pelayanan kesehatan, peran pemerintah 

juga sudah dilaksanakan melihat program penanggulangan 

TB-HIV sudah berjalan dengan cukup baik. Adapun 

ketersediaan logistik obat, masih sering menjadi kendala 

dalam penanggulangan TB-HIV di fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Kota Jakarta Timur 

Dalam Penanggulangan TB-HIV dan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan 

 Berdasarkan uraian di atas, peran pemerintah Kota Jakarta Timur 

dalam penanggulangan TB-HIV dan pemenuhan ha katas kesehatan sudah 

dilaksanakan. Adapun pelaksanannya belum sepenuhnya berjalan sesuai 

dengan pengaturan yang berlaku. Berikut adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi peran pemerintah Kota Jakarta Timur Dalam 

Penanggulangan TB-HIV dan pemenuhan hak atas kesehatan:  

a. Faktor Yuridis 

  Dari segi hukum, faktor yuridis yang masih menjadi 

hambatan pelaksanaan penanggulangan TB-HIV di Jakarta Timur 

adalah pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan yang 

mengkolaborasikan program TB-HIV dalam  Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278/MENKES/SK/VII/2009 
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Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian 

Penyakit TB dan HIV, namun pelaksanaannya di tingkat daerah belum 

dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pengaturan yang menjadi 

dasar penanggulangan TB-HIV di Jakarta Timur masih terpisah antara 

program TB dan program HIV seperti yang terdapat pada pengaturan 

mengenai penanggulangan TB-HIV di Jakarta Timur dituangkan 

dalam Peraturan Daerah mengenai penanggulangan HIV/AIDS dan 

Peraturan Gubernur mengenai penanggulangan TB.  

  Peraturan yang khusus mengatur peran pemerintah Kota 

Jakarta Timur terhadap penanggulangan TB-HIV yang terkoordinasi 

sudah dibentuk. Namun peraturan yang dibuat adalah Surat Edaran 

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur No. 

50053/1.772.11 tentang Pemantapan dan Percepatan Program 

Kolaborasi TB-HIV di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 

Jakarta Timur, yang merupakan instrumen kebijaksanaan sehingga 

tidak mengikat secara hukum meskipun memiliki relevansi hukum. 

Hal ini dapat menjadi kendala dikarenakan instrumen kebijaksanaan 

yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ini seringkali 

tidak dipatuhi fasilitas pelayanan kesehatan.  

  Selain itu dalam hal penegakan peraturan, sanksi yang 

dapat diberikan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah berupa 

surat teguran yang dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka 

diberikan atau tidak diberikannya perizinan di bidang kesehatan. 
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Adapun hal ini kurang memberikan efek jera bagi pelaksana peraturan, 

sehingga seringkali pengaturan tersebut diabaikan.  

  Hal ini menyebabkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

pasien TB-HIV belum dapat terlaksana dengan maksimal. 

b. Faktor Sosiologis 

  Terdapat beberapa faktor sosiologis yang mempengaruhi 

peran pemerintah terhadap penanggulangan TB-HIV dan pemenuhan 

hak atas kesehatan. Salah satu faktor adalah kedisiplinan dan 

kesadaran pasien dalam mematuhi pengobatan yang diberikan. 

Pengobatan TB-HIV yang memakan waktu yang cukup panjang serta 

menggunakan berbagai jenis obat seringkali membuat pasien menjadi 

malas berobat, sehingga pengobatannya tidak tuntas.  

  Selain itu stigma terhadap pasien TB-HIV juga masih 

ditemukan terutama dari petugas kesehatan. Berdasarkan keterangan 

responden penelitian yang sebelumnya merupakan aktivis HIV dan 

sekarang menjadi pasien TB-HIV, terdapat petugas kesehatan yang 

kurang menghargai privasi pasien, dan menghakimi pasien yang 

diungkapkan dalam pernyataan verbal secara terbuka di antara petugas 

yang lain. Hal ini mengurangi pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

pasien. 

  Selanjutnya petugas pelayanan kesehatan, dalam 

melaksanakan perannya dalam penanggulangan TB-HIV, masih 

terdapat beberapa petugas yang tidak menjaga kerahasiaan medis 
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pasien, meskipun di kalangan rekan sejawat. Hal ini merupakan 

pelanggaran hak pasien dimana seharusnya pasien berhak terjaga 

kerahasiaan medisnya. Pelanggaran hak pasien ini tentu saja 

menyebabkan hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan pasien.  

c. Faktor Teknis 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

kendala teknis yang mempengaruhi peran pemerintah Kota Jakarta 

Timur terhadap penanggulangan TB-HIV dan pemenuhan hak atas 

kesehatan:  

1) Belum dibentuknya Pokja Kolaborasi TB-HIV di fasilitas 

pelayanan kesehatan menjadi kendala dalam pelaksanaan program 

TB-HIV, dimana program penanggulangan TB-HIV yang dibuat 

seringkali tidak terkoordinasi sehingga pelaksanannya pun kurang 

efektif.  

2) Pelaporan kasus TB-HIV dilaksanakan terpisah oleh masing-

masing pengelola program, sehingga seringkali terdapat ketidak 

cocokan data yang dilaporkan dengan apa yang terjadi di fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

3) Terjadi kekosongan obat di fasilitas pelayanan kesehatan seperti 

ARV fixed dose, yang menyebabkan obat harus diganti menjadi 

obat lepasan. Hal ini dapat berakibat pasien putus berobat, 

dikarenakan penggantian obat menjadi obat lepasan seringkali 
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menurunkan kedisiplinan pasien dalam mengkonsumsi obat 

tersebut.  

4) Terkait pembiayaan penanggulangan TB-HIV, masih 

mengandalkan pendanaan dan dukungan dari donor. Hal ini 

menyebabkan masalah dalam penanggulangan TB-HIV seperti 

habisnya OAT daily dose bagi ODHA yang merupakan obat 

dukungan donor, sehingga ketersediaan obat bagi pasien TB-HIV 

tidak terjamin. Kekosongan obat ini dapat berdampak pada tingkat 

kesembuhan  pasien TB-HIV yang semakin menurun.  
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