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Kertas	Posisi	Komunitas	HIV	

	

Deklarasi	Politik	Pertemuan	Tingkat	Tinggi	-	Universal	Health	Coverage	

11	Juli	2019	

	

	

Kertas	Posisi	ini	disiapkan	dan	disusun	untuk	memberikan	perspektif	komunitas	

Orang	Dengan	HIV/AIDS	(Odha)	dan	Orang	terdampak	langsung	oleh	HIV/AIDS	

terkait	dengan	Cakupan	Layanan	Semesta	atau	Universal	Health	Coverage	(UHC)	

yang	pada		bulan	September	tahun	2019	ini	akan	diresmikan	melalui	Deklarasi	

Politik	Dunia	di	pertemuan	United	Nations	General	Assembly	High	Level	Meeting	

on	UHC.		

	

Kertas	Posisi	 ini	disiapkan	dan	disusun	secara	kolektif	oleh	kelompok	 Jaringan	

Nasional	 Odha	 dan	 Orang	 yang	 terdampak	 oleh	 HIV/AIDS	 dan	 Organisasi	

Masyarakat	Sipil	yang	bergerak	di	isu	HIV	di	Indonesia.		

	

Universal	Health	Coverage	

	

Sesuai	 dengan	mandat-nya,	 UHC	 didefinisikan	 oleh	World	 Health	 Organization	

(WHO)	sebagai	jaminan	kesehatan	yang	memastikan:	

(1) bahwa	 setiap	 orang	 dan	 komunitas	 memiliki	 akses	 terhadap	 layanan	

kesehatan	 sesuai	 dengan	 kebutuhan,	 termasuk	 layanan	 promotif,	 preventif,	

kuratif,	rehabilitatif	dan	paliatif;		

(2) Layanan	yang	berkualitas	dan	efektif;	dan	

(3) Tidak	menimbulkan	kesulitan	secara	finansial	kepada	pengguna	layanan.		

	

Sesuai	 dengan	 penjelasan	 diatas,	 kami	 menyikapi	 posisi	 Indonesia	 dalam	

Deklarasi	 Politik	 yang	 akan	 disahkan	 di	 bulan	 September	 2019	 ini,	 dengan	

mendukung	Global	 Position	 Paper	 yang	 disiapkan	 oleh	 Free	 Space	 Project	 dan	

program	PITCH1	beserta	Jaringan	Global	Odha	dan	Populasi	Kunci.		

	

HIV/AIDS	di	Indonesia	

	

Indonesia	 masih	 menghadapi	 banyak	 tantangan	 dan	 permasalahan	 dalam	

pelaksanaan	Program	Penanggulangan	HIV/AIDS	Nasional,	 terutama	dalam	hal	

pencapaian	 target	 global	 sesuai	 dengan	 Deklarasi	 Politik	 untuk	 HIV	 dan	 AIDS	

tahun	2016	dimana	pada	tahun	2020	ditargetkan	90%	Odha	mengetahui	status	

HIV-nya,	 90%	Odha	mendapatkan	 akses	 pengobatan	 Antiretroviral	 (ARV),	 dan	

90%	 Odha	 yang	 telah	 mendapatkan	 pengobatan	 memiliki	 viral	 suppression 2 .	

Berdasarkan	 Laporan	 Perkembangan	 HIV/AIDS	 dan	 Penyakit	 Infeksi	 Menular	

																																																								
1	Kertas	posisi	global	ini	disiapkan	secara	kolektif	oleh	Jaringan	Global	Orang	Dengan	HIV/AIDS	dan	Populasi	Kunci	serta	

organisasi	masyarakat	sipil	global	lainnya	pada	tanggal	7	Juni	2019	sebagai	reaksi	masyarakat	sipil	dan	komunitas	HIV	

terhadap	dokumen	draft	nol	Deklarasi	Politik	Universal	Health	Coverage.	Dokumen:	

https://www.gnpplus.net/assets/UHC-Zero-Draft-HIV-civil-society-response_FSP_PITCH.pdf	

	
2	Resolusi	Deklarasi	Politik	untuk	HIV	dan	AIDS	diadopsi	pada	pertemuan	United	Nations	General	Assembly	pada	tanggal	

8	Juni	2016.	Deklarasi	Politik	ini	disetujui	oleh	anggota	PBB	untuk	melakukan	akselerasi	percepatan	untuk	mengakhiri	

epidemi	AIDS	di	tahun	2030.	Dokumen:	https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-

declaration-HIV-AIDS_en.pdf	
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Seksual	 Triwulan	 1	 tahun	 2019	 Kementerian	Kesehatan	 RI,	 capaian	 Indonesia	

adalah	58.7%	(338.363	orang	mengetahui	status	HIV),	17%	(111.638	Odha	dalam	

pengobatan	ARV)	dan	1%	(4.010	Odha	dengan	virus	tersupresi).		

	

Berdasarkan	 situasi	 di	 atas,	 kami	 menghimbau	 dan	 merekomendasikan	 agar	

Kementerian	 Kesehatan	 Republik	 Indonesia	 melakukan	 upaya-upaya	 sebagai	

berikut:		

	

1. Membentuk	 sebuah	 kelompok	 kerja	 untuk	 Universal	 Health	 Coverage	

dengan	 melibatkan	 Kementerian	 lintas	 sektor,	 komunitas	 terdampak	

langsung,	 tenaga-tenaga	 ahli,	 dan	 mitra	 lainnya	 (Development	 Partners	

seperti	Program	dan	Agen	PBB	terkait).		

	

Kelompok	 kerja	 ini	 akan	 melihat	 aspek-aspek	 penting	 terkait	 dengan	

Program	 Nasional	 HIV/AIDS	 yang	 perlu	 menjadi	 dasar	 pertimbangan	

dalam	 mempersiapkan	 desain	 program	 Universal	 Health	 Coverage	 di	

Indonesia,	termasuk:	

	

a. Pelibatan	komunitas	Orang	yang	terdampak	langsung	dalam	proses	

pengambilan	 keputusan	 terkait	 dengan	 program	 dan	 kebijakan,	

mulai	dari	tahap	perancangan,	pelaksanaan	dan	pengawasan.		

b. Pemetaan	dan	pembagian	peran	dan	fungsi	antara	pihak	penyedia	

layanan,	aparatur	pemerintah	dan	kelompok	masyarakat	sipil	dan	

komunitas,	 serta	 penatalaksanaan	 kebijakan	 termasuk	 dengan	

ketersediaan	sumber	daya	dan	pendanaan.	

c. Bahwa	Universal	Health	Coverage	selayaknya	tidak	hanya	sekedar	

permasalahan	Jaminan	Kesehatan	Nasional.	Faktor-faktor	lain	yang	

menghambat	 banyak	 Odha	 dan	 Orang	 terdampak	 langsung	 oleh	

HIV/AIDS	 dalam	 mengakses	 layanan	 kesehatan,	 seperti	

permasalahan	lintas	sektor	seperti	stigma	dan	diskriminasi	sosial,	

gender,	 ekonomi,	 termasuk	 hambatan	 dalam	 kebijakan	 perlu	

dijadikan	sebagai	faktor	penentu	keberhasilan	program.	

d. Konsistensi	dalam	penerapan	kebijakan	di	tingkat	kota	dan	provinsi	

yang	 perlu	 selaras	 dengan	 aturan	 Nasional.	 Perlu	 adanya	

keterlibatan	dan	kerjasama	dengan	Kementerian	lintas	sektor	yang	

memiliki	 wewenang	 langsung	 dalam	 mengatur	 peraturan-

peraturan	 daerah	 (Kementerian	 Dalam	 Negeri)	 dan	

menghubungkan	 UHC	 dengan	 program	 yang	 lebih	 luas	 seperti	

Sustainable	Development	Goals	(SDGs).		

e. Tanggungan	 jaminan	 kesehatan	 yang	 perlu	 diperluas	 agar	 tidak	

meninggalkan	 siapapun	 di	 dalam	 pelaksanaannya	 dan	 dalam	 hal	

siapa	yang	dapat	mengakses	layanan	tersebut	tanpa	adanya	batasan	

untuk	 layanan	 kesehatan	 tertentu,	 seperti	 gangguan	 kesehatan	

akibat	ketergantungan	obat,	menyakiti	diri	sendiri,	alat	kontrasepsi	

dan	alat-alat	pencegahan	lainnya.			

	

2. Menghimbau	Kementerian	Kesehatan,	melalui	Kelompok	Kerja	untuk	UHC	

untuk	 mengadakan	 pertemuan	 konsultasi	 dengan	 masyarakat	 sipil	 dan	

komunitas	 Odha	 dan	 Orang	 yang	 terdampak	 langsung	 oleh	 HIV/AIDS	
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sebelum	 pelaksanaan	 pertemuan	 United	 Nations	 General	 Assembly	 on	

Universal	Health	Coverage.		

	

	

Jakarta,	1	Agustus	2019	

	

Disusun	bersama	oleh:	

	

Gaya	Warna	Lentera	Indonesia	(GWL-INA),	Inti	Muda,	Ikatan	Perempuan	Positif	

Indonesia	(IPPI),	Jaringan	Indonesia	Positif	(JIP),	Organisasi	Perubahan	Sosial	

Indonesia	(OPSI),	Persaudaraan	Korban	Napza	Indonesia	(PKNI),	Rumah	Cemara	

(RC),	Yayasan	Karisma	

	

	

	

	

		

	


