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Abstrak 

Latar belakang: Transmisi penularan HIV di Indonesia sebagian besar melalui kontak 

heteroseksual. Tanpa adanya intervensi yang sistematik, diperkirakan akhir 2015, 

sebanyak 38.500 bayi lahir berstatus HIV. Kemenkes RI merespon dengan 

mengintegrasikan program PPIA ke kegiatan ANC di puskesmas. Bali, sejak tahun 2014 

telah mengenalkan program ini pada ibu hamil yang melakukan ANC di puskesmas. 

Setelah satu tahun pelaksanaan program, perlu adanya evaluasi untuk memberikan 

masukan dan perbaikan program ke depan. 

Metode 

Studi evaluasi dilaksanakan pada aspek input, proses dan output secara deskriptif. 

Sejumlah 13 responden (2 staf Dinas Kesehatan; 11 staf puskesmas) diwawancara 

menggunakan kuesioner semi terstruktur. Data yang dikumpulkan dianalisis secara 

deskriptif. 

Hasil  

Dari 11.719 ibu hamil sebagai sasaran program, 43% mendapatkan penawaran dan 98% 

dari mereka bersedia melakukan tes HIV (17 ibu hamil positif HIV). Pada penilaian 

input, ditemukan sumber daya yang memadai baik dari segi SDM, dana dan material. 

Dari segi proses, kegiatan program secara umum berjalan baik. Kendala kegiatan masih 

terlihat pada pelaksanaan kegiatan, dimana sistem rujukan yang berbeda di beberapa 

puskesmas pembantu (pustu) dan bidan praktek mandiri (BPM) ke puskesmas. Selain itu 

banyaknya ibu hamil yang ANC di layanan spesialis justru belum terpapar program ini 

sehingga capaian program terlihat rendah. 

Simpulan 

Integrasi PPIA ke ANC terpadu di puskesmas merupakan satu pendekatan yang baik 

untuk meningkatkan capaian tes HIV pada ibu hamil. Namun, perlu adanya keseragaman 

sistem rujukan dari pustu dan BPM. Perluasan jejaring ke layanan spesialis merupakan 

kunci penting dalam peningkatan capaian kegiatan. 

 

Kata kunci: ANC, PPIA, HIV, Puskesmas 
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Abstract 

Introduction: 

The majority of HIV transmission in Indonesia is through heterosexual contact. Without 

systematic intervention programs, estimated 38,500 children will born with HIV by the 

end of 2015. The Indonesian Ministry of Health responded by integrating PMTCT 

program into ANC at community health centre (CHC). Bali has introduced this new 

policy since 2014 and encourages all pregnant women visiting CHC to be tested for HIV. 

After one year implementation, further evaluation is required to provide inputs for 

program improvement. 

Methods: 

An evaluation study was conducted using descriptive design. A total of 13 respondents (2 

health office staff; 11 health centre staff) were interviewed using semi-structured 

questionnaire. Data collected were analyzed descriptively. 

Results: 

Out of 11,719 pregnant women, 43% was offered HIV testing and 98% of them were 

tested for HIV (17 pregnant women are HIV positive). On input assessment, it found an 

adequate resources both in human, financial and material. In process aspect, program 

activities generally went well. Obstacles of this program were found where the referral 

system at several satellite health centres and private midwives practice to the CHC. In 

addition the number of pregnant women who ANC in specialist has not exposed to this 

program so that the coverage seen low. 

Conclusion: 

The integration of PMTCT program into ANC at CHC is the right approach to improve 

HIV testing uptake for pregnant women. However, the uniformity is need for the referral 

system in satellite health centres and private midwives practice. Expanding linkages to 

specialist services is critical to improving the coverage program. 
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Pendahuluan 

HIV merupakan salah satu penyebab utama kematian perempuan usia reproduksi di 

beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan perubahan 

transmisi dari Injecting Drug User (IDU) ke transmisi heteroseksual. Transmisi 

heteroseksual telah meningkat dari 38,5% pada tahun 2006 menjadi 76% di tahun 2011, 

dibandingkan dengan IDU yang menurun dari 54% menjadi 16% pada periode yang 

sama.
1
 Berdasarkan perhitungan estimasi dan proyeksi HIV/AIDS di Indonesia, terjadi 

peningkatan prevalensi HIV pada ibu hamil dari 0,34% (14.194 kasus) pada tahun 2011 

menjadi 0,49% (19.636 kasus) di tahun 2016.
2
 Jika penularan secara heteroseksual dari 

sub-populasi berperilaku berisiko kepada isteri atau pasangannya terus berlanjut, 

diperkirakan pada akhir tahun 2015 akan terjadi penularan HIV secara kumulatif pada 

lebih dari 38.500 anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah terinfeksi HIV, dibandingkan 

dengan 4.360 anak terinfeksi HIV pada tahun 2006. 
3 

Menurut laporan UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV-AIDS) tahun 

2009, terdapat kemajuan signifikan dalam upaya mencegah penularan HIV dari ibu ke 

anak. Salah satunya karena meningkatnya tes HIV atas inisiatif pemberi layanan 

kesehatan dan konseling (TIPK) di layanan/klinik antenatal dan persalinan, serta layanan 

kesehatan lainnya. Di negara maju risiko penularan dari ibu ke anak dapat ditekan hingga 

kurang dari 2% karena layanan pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak (PPIA) 

tersedia dan dilaksanakan secara optimal. Namun dengan minimnya akses terhadap 

pelayanan PPIA, risiko penularan HIV dari ibu ke anak berkisar antara 20%–45%.
4
 

Kebutuhan layanan PPIA di Indonesia meningkat setiap tahun, seiring dengan 

meningkatkan kasus HIV pada ibu rumah tangga. Pada tahun 2011 diperkirakan 

kebutuhan ibu hamil yang memerlukan layanan PPIA sebesar 12.065 menjadi 16.691 di 

tahun 2016, meningkat dari 7,38% menjadi 10,11%.
2
 Kendala yang dihadapi antara lain 

masih kurangnya jumlah puskesmas sebagai pemberi layanan kesehatan tingkat dasar 

yang memberikan layanan PPIA dimana sampai bulan Desember 2014, baru ada 116 

fasilitas layanan PPIA.
4
 Selain itu, PPIA belum terintegrasi dengan pelayanan KIA. 

Dalam upaya meningkatkan cakupan dan pelayanan PPIA, Kemenkes RI telah 

melakukan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan 

pelayanan PPIA. Di tahun 2013 Kemenkes RI telah melaksanakan pelatihan PPIA 
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terintegrasi dalam pelayanan KIA bagi 12 Provinsi di Indonesia, yaitu 65 kabupaten/kota 

dan 166 puskesmas terpilih di masing-masing provinsi.  

Provinsi Bali telah terpilih sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan PPIA 

terintegrasi di tingkat puskesmas. Hal ini karena Provinsi Bali merupakan daerah dengan 

prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi di Indonesia, mencapai 104,74 per 100.000 penduduk, 

sekitar lima kali lipat dari angka kasus Nasional (data periode 1987-Maret 2014). Begitu 

juga dengan kecenderungan penularan HIV di daerah lain di Indonesia, jalur penularan 

HIV di Bali secara heteroseksual mencapai 78,2%.
5
 Kegiatan awal difokuskan pada 3 

kabupaten/kota yang dinilai memiliki angka HIV/AIDS tertinggi dan siap melaksanakan 

program dari sisi sumber daya yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Buleleng. 

Program PPIA di puskesmas di wilayah Kota Denpasar telah berjalan sejak awal tahun 

2014. Dimana kegiatan PPIA difokuskan pada upaya pencegahan penularan ibu hamil ke 

bayi yang dikandungnya melalui integrasi kegiatan voluntary counseling and testing 

(VCT) dengan kegiatan antenatal care (ANC) terpadu poli kesehatan ibu dan anak (KIA) 

di puskesmas.  

Evaluasi kegiatan pelayanan PPIA di Kota Denpasar tetap diperlukan meskipun 

kegiatan ini baru berjalan setahun. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan pelayanan PPIA, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan 

PPIA di puskesmas. Dari hasil evaluasi ini diharapkan akan memberikan masukan dan 

perbaikan program PPIA di puskesmas sehingga program dapat berjalan efektif sebagai 

bentuk upaya penanggulangan HIV/AIDS bagi masyarakat di Kota Denpasar.  

 

Metode 

Evaluasi dilakukan dengan metode deskriptif yaitu mengevaluasi aspek input, proses dan 

output yang diperlukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan ANC terpadu pada program 

PPIA di puskesmas. Input meliputi sumber daya manusia, sumber pendanaan, material 

kegiatan, sasaran dan kebijakan. Aspek proses terdiri dari perencanaan program, 

pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan. Sedangkan aspek output meliputi hasil capaian 

kegiatan yang dibandingkan dengan target program.  

 Populasi pada evaluasi pada program PPIA adalah semua pelaksana program 

PPIA di semua puskesmas yang ada di Kota Denpasar. Responden dipilih secara 
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purposive sampling yaitu memilih 1 orang dari tim PPIA yang bertugas pada ke-11 

puskesmas yang ada di Kota Denpasar. Selain responden dari puskesmas, juga dipilih 1 

orang responden dari pemegang program KIA Dinkes Kota Denpasar, sehingga jumlah 

sampel total adalah 12 sampel.  

 Alat ukur dalam penelitian ini adalah kuesioner semi terstruktur yang berisi 

pertanyaan tentang indikator input, proses dan output pelaksanaan ANC dan PPIA di 

Kota Denpasar. Selain dilakukan wawancara pada petugas kesehatan, juga dilakukan 

observasi pada beberapa variabel yang memerlukan informasi lebih mendalam seperti 

pada aspek proses kegiatan serta hambatan yang dihadapi oleh petugas dalam 

menjalankan kegiatan ANC terpadu pada program PPIA. Data sekunder juga 

dikumpulkan sebagai penunjang aspek input dan output kegiatan ANC terpadu di 

puskesmas. Data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh selama kegiatan evaluasi 

dianalisis dengan cara deskriptif dan disajikan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

 

Hasil 

Aspek Input 

Aspek input kegiatan ANC terpadu puskesmas pada PPIA di Kota Denpasar secara SDM, 

dana, dan material sudah cukup memadai. Semua petugas baik Dinkes maupun 

Puskesmas telah mendapatkan pelatihan tentang ANC terpadu PPIA. Yang menjadi tim 

ANC terpadu PPIA di puskesmas adalah bidan koordinator, bidan puskesmas dan pustu, 

pemegang program P2/HIV, dokter umum, konselor dan analis. Beberapa petugas yang 

tidak mendapatkan pelatihan, telah mendapatkan sosialisasi dari peserta pelatihan. 

Pelatihan diselenggarakan oleh Dinkes Provinsi, Dinkes Kota Denpasar, KPAD Kota 

Denpasar. Selain petugas di puskesmas, bidan koordinator di beberapa puskesmas juga 

telah mensosialisasikan ke Bidan Praktek Swasta (BPM) yang ada di wilayah kerja 

puskesmas. Pendanaan program ini didapatkan terintegrasi dengan pendanaan program 

KIA dan penanggulangan HIV dari APBN (40%), APBD Provinsi (30%), APBD 

Kabupaten (30%). Untuk puskesmas, dana didapatkan dari Dana Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) serta jasa pelayanan (Umum, JKBM, JKN).  

 Adapun penggunaan dana untuk program ini adalah untuk pengadaan alat dan 

bahan pemeriksaan, pengadaan form pencatatan dan pelaporan, sosialisasi dan pembinaan 
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ke puskesmas dan BPM, insentif petugas yang melakukan pemeriksaan tes HIV serta 

kegiatan monitoring dan evaluasi. Biaya transport bidan pustu atau bidan praktek mandiri 

saat merujuk ibu hamil untuk tes ke puskesmas tidak ada. Begitu pula biaya transport 

untuk merujuk bumil yang akan bersalin, juga tidak ada, tergantung status bumil sebagai 

pasien umum, JKBM atau JKN. Semua responden mengatakan aspek material pada 

program ini cukup memadai, baik dari alat pemeriksaan, bahan habis pakai, form 

registrasi hingga rujukan dan ruangan pemeriksaan dan konseling. Semua puskesmas di 

Kota Denpasar telah memiliki layanan VCT dengan 4 puskesmas di setiap kecamatan 

memiliki layanan IMS dan 4 RS rujukan PPIA.  

Aspek input sasaran dan kebijakan, disesuaikan dengan arahan dari Kemenkes. 

Dari aspek input sasaran, sasaran kegiatan dihitung dalam satu tahun kegiatan 2014. Ibu 

hamil dengan estimasi tahun 2014 adalah 19.532 dengan target kunjungan ANC 

trisemester pertama yang ditawarkan tes HIV adalah 11.719 (60% dari sasaran ibu 

hamil), sedangkan target untuk yang melakukan tes HIV adalah 100% dari yang 

ditawarkan. Mengenai kebijakan terkait kegiatan PPIA juga sudah cukup hingga tingkat 

Dinkes, yaitu Permenkes no.21 tahun 2013 dan Surat Edaran Menkes no. 001/2013 

tentang PPIA. Hanya saja beberapa responden merasa perlu untuk dibuatkan SK 

pembentukan tim ANC terpadu di puskesmas sehingga pembagian tugas menjadi lebih 

jelas. 

 

Aspek Proses 

Aspek proses kegiatan di Dinkes Kota Denpasar berjalan dengan baik, mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan. Begitu pula di tingkat puskesmas, 

sebagian besar telah berjalan dengan baik. Sebagai perencanaan awal kegiatan ANC 

terpadu di puskesmas, pembentukan tim khusus dibicarakan dalam rapat bulanan di 

puskesmas dengan melibatkan semua staf. Tim ini dibentuk atas dasar tugas pokok 

sebelumnya dan dikaitkan dengan tim VCT yang sudah ada di masing-masing 

puskesmas. Untuk lebih meningkatkan keikutsertaan staf dan jejaring puskesmas 

pembantu dan bidan praktek mandiri, semua puskesmas telah melakukan sosialisasi 

kepada mereka yang belum mengikuti pelatihan dan belum mengetahui informasi adanya 

kegiatan ini.  
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  Berdasarkan proses pelaksanaan, pada umumnya semua puskesmas mengaku 

tidak menemukan kesulitan dalam melaksanakan program ini. Hal ini karena sebelum 

adanya program PPIA (dimana semua ibu hamil wajib melakukan tes HIV), kegiatan 

ANC sebelumnya telah mewajibkan tes HIV pada ibu hamil yang berisiko. Rincian aspek 

proses pelaksanaan di tingkat puskesmas terdapat tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1. Aspek Proses Pelaksanaan di Tingkat Puskesmas dalam Kegiatan ANC Terpadu 

PPIA Kota Denpasar 2014 
No Aspek Proses Puskesmas (%) Catatan 

1 Pendaftaran semua puskesmas 

(100%) 

Bumil mendaftar diloket pendaftaran, 

kemudian diarahkan ke poli KIA, sistem 

pembayaran disesuaikan dengan status bumil 

sebagai pasien umum, memiliki jaminan 

kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional 

atau Jaminan Kesehatan Bali Mandara 

2 ANC terpadu semua puskesmas 

(100%) 

Pemeriksaan ANC terpadu dilakukan di poli 

KIA oleh bidan yang bertugas saat itu. 

Saat di poli KIA, dilakukan penawaran untuk 

melakukan pemeriksaan berupa Hb, golongan 

darah dan HIV,  jika ada indikasi akan 

dilakukan pemeriksaan gula darah, proteinuria 

pada urin, TB, Sifilis dan Malaria. 

3 Alur ANC Terpadu 

 

7 puskesmas (64%) ANC di poli KIA kemudian dirujuk ke 

Laboratorium, dan kembali ke poli KIA. 

3 puskesmas (27%) ANC di poli KIA kemudian dirujuk ke VCT 

untuk penawaran tes HIV, kemudian dirujuk 

ke Laboratorium, kemudian kembali ke VCT 

untuk buka hasil, dan kembali ke poli KIA 

1 puskesmas (9%) ANC di poli KIA kemudian dirujuk ke 

Laboratorium, dan kembali ke poli KIA. Jika 

reaktif dirujuk ke VCT untuk konseling 

mendalam. 

4 Konseling pra dan post test 

1. Oleh bidan di poli KIA 

2. Oleh bidan dan konselor VCT 

3. Oleh bidan di poli KIA, jika 

reaktif dilakukan oleh konselor 

VCT 

 

7 puskesmas (64%) 

3 puskesmas (27%) 

1 puskesmas (9%) 

 

 

 

Di beberapa puskesmas, bidan dalam kegiatan 

ini beberapa telah mendapat pelatihan sebagai 

konselor, sehingga saat ada bumil yang 

reaktif, tidak perlu dikonsulkan lagi ke 

konselor VCT lain. 

5 Proses konseling 

1. Hanya bumil dan petugas 

2. Hanya bumil atau di damping 

suami atau kerabat yang 

mengantar 

 

2 puskesmas (18%) 

9 puskesmas (82%) 

Proses konseling dilakukan tergantung 

kedatangan bumil, jika suami mengantar, 

maka suami juga ikut dikonseling dan diminta 

persetujuan dan sebagian besar menyetujui.  

Konseling dilakukan di ruang KIA dan di 

ruang layanan VCT. 

6 Proses pemeriksaan darah Semua puskesmas 

(100%) 

Pemeriksaan dilakukan di ruang laboratorium 

dengan rapid tes, sehingga hasilnya dapat 

diketahui dalam 10 menit. 

Namun jika ada banyak pasien di layanan 

Laboratorium, maka hasil dapat diketahui 

dalam waktu yang lebih lama. 

7 Proses penyampaian hasil pada 

bumil 

Semua puskesmas 

(100%) 

Untuk hasil yang non reaktif, hasil dapat 

diberitahukan secara langsung ke bumil dan 

suami, namun jika hasil reaktif, maka bumil 

dipanggil dan dikonseling terlebih dahulu, jika 

bumil setuju maka hasil akan diberitahukan 

kepada suami. 
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8 Proses tes HIV di Puskesmas 

Pembantu 

1. Petugas merujuk ibu hamil ke 

puskesmas 

2. Petugas mengirim darah bumil 

ke puskesmas 

3. Petugas merujuk ibu hamil dan 

darah bumil ke puskesmas 

4. Tidak ada pustu 

 

 

3 puskesmas (27%) 

 

2 puskesmas (18%) 

 

5 puskesmas (46%) 

 

1 puskesmas (9%) 

 

 

Pustu yang mengirimkan darah bumil ke 

puskesmas, telah dikirimkan tabung darah 

oleh petugas laboratorium puskesmas. 

Untuk biaya transportasi tidak ditanggung, 

namun pengiriman darah diintegrasikan 

dengan kegiatan lain seperti pengiriman 

laporan dan lainnya. 

 

9 Proses tes HIV di Bidan Praktek 

Mandiri (BPM) 

1. Petugas merujuk ibu hamil ke 

puskesmas 

2. Petugas mengirim darah bumil 

ke puskesmas 

3. Petugas merujuk ibu hamil dan 

darah bumil ke puskesmas 

 

 

3 puskesmas (27%) 

 

4 puskesmas (36%) 

 

4 puskesmas (36%) 

 

 

 

10 Rujukan ARV 6 puskesmas (54,5%) Jika ada bumil yang hasil tes HIVnya reaktif 

dilakukan ke layanan RS dengan PMTCT 

yang ada di Kota Denpasar atau sesuai daerah 

asal bumil.  

Pembiayaan rujukan disesuaikan status bumil 

sebagai pasien umum, JKN atau JKBM. 

RSUD Wangaya Kota Denpasar memiliki 

petugas lapangan dari LSM yang bertugas 

mendampingi bumil yang positif HIV. 

11 Feedback dari tempat rujukan 6 puskesmas (54,5%) Feedback biasanya per telepon oleh PL yang 

mendampingi bumil. 

5 puskemas belum menerima feedback karena 

belum merujuk bumil postif HIV 

 

 Dari segi pelaporan kegiatan ke Dinkes Kota Denpasar dan pengawasan dari 

Dinkes Kota juga berjalan dengan baik. Kegiatan pelaporan telah dilakukan secara 

lengkap oleh semua puskesmas, dengan sebagian besar melaporkan tepat waktu. Tugas 

rangkap, koneksi internet yang kurang baik serta seringnya terjadi kesalahan saat 

pengiriman data SIHA menjadi penghambat utama dalam pelaporan yang tepat waktu. 

Kegiatan pengawasan dari pihak Dinkes Kota telah dilaksanakan 2 kali dalam 2014, 

dimana dilakukan penilaian di semua aspek mulai dari input, proses dan capaian program. 

 

Aspek Output 

Penilaian aspek output didasarkan pada hasil proses kegiatan ANC terpadu PPIA di 

puskesmas dan Dinkes Kota Denpasar. Dari hasil rekapan data Dinkes dan puskesmas, 

hasil output yang didapatkan adalah jumlah kunjungan ANC K1 yang terlapor di 

puskesmas selama tahun 2014, jumlah dan persentase bumil yang ditawarkan tes HIV, 

jumlah dan persentase bumil yang tes HIV, jumlah ibu hamil yang positif HIV, jumlah 

bumil positif HIV yang bersalin dan jumlah bayi lahir hidup dari proses persalinan 
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tersebut. Namun pelaksanaan kegiatan PPIA ini mulai berjalan pada bulan April 2014, 

sehingga output data yang ada tidak genap setahun pelaksanaan program. 

  Dari April hingga Desember 2014, jumlah kumulatif bumil yang ditawarkan 

adalah 5029 bumil (43%) dari 11719 target penawaran tes HIV. Sedangkan jumlah bumil 

yang melakukan tes HIV adalah 4921 (98% dari bumil yang telah ditawarkan tes HIV). 

Dari semua puskesmas, hanya 3 puskesmas yang telah mencapai lebih dari 60% bumil 

yang ditawarkan tes HIV dan 8 puskesmas telah mencapai 100% target tes HIV dari 

bumil yang mendapatkan penawaran. Output kegiatan tahun 2014 dapat disajikan pada 

tabel dibawah ini. 

 

Tabel 2. Aspek Output dalam Kegiatan ANC Terpadu PPIA di Puskesmas di Kota 

Denpasar Tahun 2014 

No. Aspek Output Jumlah 

1 Sasaran Bumil 19.532 

2 Target K1  tahun 2014 19.532 

3 Capaian K1 19.531 

4 Target yang ditawarkan tes HIV  

selama tahun 2014 (60%*target ANC K1) 

11.719 

5 Bumil yang ditawarkan tes HIV 5.029 (43% dari target) 

capaian <30% 4 puskesmas (36%) 

capaian 30-59% 4 puskesmas (36%) 

capaian ≥ 60% 3 puskesmas (28%) 

6 Bumil yang melakukan tes HIV 4.921 (98% dari yang ditawarkan) 

capaian 100% 8 puskesmas (72%) 

capaian < 100% 3 puskesmas (28%) 

7 Bumil yang positif HIV 17 

8 Bumil yang dirujuk ke layanan ARV 14 

9 Bumil yang bersalin 8 

10 Bayi lahir hidup 8 

 

Faktor Penghambat Program 

Dari aspek input dan proses, terlihat kegiatan program berjalan cukup baik. Namun dari 

aspek output rendah capaian bumil yang ditawarkan untuk tes HIV nya mengindikasikan 

adanya hambatan di beberapa tempat. Pada tabel berikut dipaparkan hasil evaluasi faktor 

penghambat ANC terpadu PPIA di puskesmas Kota Denpasar tahun 2014. 
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Tabel 3. Hambatan pada Kegiatan ANC Terpadu PPIA di Puskesmas di Kota Denpasar 

Tahun 2014 

No Aspek Hambatan 

1 Input 1. SK pembentukan tim ANC terpadu di tingkat puskesmas belum ada. 

2. Rangkap jabatan petugas puskesmas yaitu 2 hingga 3 rangkap tanggungjawab. 

3. Belum semua BPM aktif melaksanakan kegiatan ANC terpadu ini. Dari 68 BPM 

yang terdata di puskesmas, 51 BPM (75%) ikut aktif dalam kegiatan ini. 

4. Penetapan target dihitung untuk kegiatan satu tahun (12 bulan), sedangkan kegiatan 

berjalan 9 bulan. 

5. Fokus kegiatan ANC terpadu dilakukan di puskesmas, pustu dan BPM. Bumil yang 

datang untuk ANC ke puskesmas, pustu dan BPM hanya sebagian dari perhitungan 

sasaran bumil di Kota Denpasar. Hal ini karena di daerah perkotaan banyak bumil 

yang ANC di bidan praktek mandiri dan Sp.OG.  

2 Proses 1. Bidan Pustu dan BPM yang merujuk bumil ke puskesmas seringkali lost (tidak 

datang) 

2. Kiriman sampel darah untuk tes HIV dari Pustu atau BPM kadang ada yang lisis 

sehingga tidak bisa diperiksa.  

3. Ada bumil positif yang belum mau terbuka dengan suaminya, sehingga agak susah 

untuk tindakan yang membutuhkan persetujuan suami. 

4. Ada suami yang tidak mengijinkan istri untuk tes HIV karena mungkin sudah merasa 

berisiko dan tidak mau mengetahui status HIVnya. 

5. Untuk hasil reaktif, jika bumil dengan umur kehamilan muda, bisa dirujuk tanpa 

dampingan tetapi kemungkinan lost tinggi. 

6. Untuk bumil yang reaktif perlu mengontak petugas lapangan dari LSM yang 

bertugas di RS. Yang sulit ketika bumil dari luar daerah, ketika dirujuk ke 

daerahnya, belum tentu sampai ke tempat rujukan misalnya kabupaten lain dan luar 

provinsi.  

7. Bumil dengan status HIV positif yang tidak punya identitas dan surat domisili, 

administrasi menjadi terhambat dan kesulitan untuk bantuan rujukan.  

 

Pembahasan 

Pelaksanaan kegiatan ANC terpadu sangat memerlukan aspek input yang baik mulai dari 

SDM, ketersediaan dana, material, sasaran kegiatan dan kebijakan sebagai pijakan awal 

terselenggaranya program PPIA di Kota Denpasar. Jika dilihat dari SDM yang ada di 

tingkat Dinkes kabupaten dan di masing-masing puskesmas, dapat dikatakan sudah cukup 

memadai, baik jenis maupun kualitas. Hal ini terbukti dari besarnya capaian bumil yang 

tes HIV di puskesmas adalah 98% dari yang ditawarkan. Jika dilihat dari jumlah BPM di 

wilayah Kota Denpasar, sekitar 75% BPM (51 dari 68 bidan) ikut aktif dalam kegiatan 

ini. Ini merupakan modal awal dan keberhasilan yang baik pihak Dinkes Kota dan 

puskesmas dalam membangun jejaring eksternal di saat kegiatan belum berjalan satu 

tahun. Namun tetap diperlukan adanya penguatan jejaring untuk BPM yang telah aktif 

dan perluasan pada BPM yang belum aktif terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melaksanakan kembali sosialisasi dan pelatihan tentang kegiatan PPIA pada BPM di 

puskesmas. Selain perluasan jejaring pada BPM yang belum aktif, perluasan jejaring ke 
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dokter spesialis juga perlu ditingkatkan agar capaian kegiatan dapat maksimal. 

Sebelumnya Dinkes Kota dan Provinsi Bali telah dilakukan koordinasi dengan Persatuan 

Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cabang Denpasar untuk ikut terlibat dan 

menjadi salah satu jejaring kegiatan PPIA di Kota Denpasar, namun belum dirasakan ada 

kemajuan dan feedback positif dari PDOGI. 

Aspek material merupakan penunjang kegiatan yang cukup penting untuk di 

evaluasi. Dari hasil evaluasi, mulai dari alat pemeriksaan, bahan habis pakai, form 

pelaporan dan rujukan serta layanan rujukan untuk Kota Denpasar telah memadai. Hal ini 

dikarenakan Kota Denpasar telah memiliki layanan HIV komprehensif 

berkesinambungan (LKB) yang telah terbentuk sejak tahun 2011, sehingga ini menjadi 

dasar yang baik bagi terlaksananya kegiatan ANC terpadu PPIA. Dalam pedoman LKB, 

kegiatan PPIA di puskesmas merupakan salah satu pilar utama kegiatan komprehensif 

penanggulangan HIV di masyarakat.
6
 Selain itu sistem pendanaan multisite dari APBN, 

APBD provinsi dan kabupaten, donor asing dan jasa layanan dapat menutupi kebutuhan 

sarana dan prasarana sebagai aspek input bagi terlaksananya kegiatan ini. Namun perlu 

dipikirkan jika sistem jejaring sudah cukup baik untuk peningkatan capaian kegiatan, 

maka perlu persiapan logistik yang lebih baik serta adanya penyesuaian anggaran.  

Dari semua bumil yang ditawarkan, 98% telah melakukan tes HIV di puskesmas. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua bumil yang ditawarkan telah mendapat konseling dan 

informasi yang baik dari petugas, sehingga bumil bersedia melakukan tes HIV. Selain itu 

pelayanan yang baik di puskemas dan jejaringnya juga menjadi faktor penting kegiatan 

ANC terpadu ini. Dari alur pendaftaran, pemeriksaan, konseling hingga penyampaian 

hasil, terdapat perbedaan di beberapa puskesmas. Perbedaan terletak ketika konseling pra 

tes dan penyampaian hasil yang positif dilakukan di layanan VCT, sedangkan lainnya 

tetap dilakukan di poli KIA dan laboratorium. Hal ini dimaklumi karena sebagian bidan 

bukan seorang konselor. Untuk hal yang sensitif dan memerlukan konseling mendalam, 

memang sebaiknya dilakukan oleh orang yang sudah terlatih dan berpengalaman yaitu 

konselor di layanan VCT. Konseling yang dilakukan di puskesmas sudah menganut 

prinsip 3C2R, utamanya saat hasilnya positif, maka keputusan untuk membuka status ke 

pihak suami atau keluarga berada ditangan bumil. Hasil capaian ini perlu dipertahankan 
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bahkan ditingkatkan di tahun berikutnya dengan peningkatan layanan KIA di puskesmas 

dan pelatihan dan penyegaran pada petugas terkait kegiatan ANC terpadu PPIA ini.  

Jika dilihat dari capaian K1 sebesar 19.531 bumil dan jumlah bumil yang 

ditawarkan tes HIV yaitu 5.029 bumil, selisih ini terlihat cukup besar. Kemungkinan ada 

beberapa hal yang terjadi yaitu a) penetapan target adalah satu tahun (12 bulan) 

sementara kegiatan program baru efektif pada bulan April, sehingga program berjalan 

hanya 9 bulan dari setahun; b) Tidak adanya SK pembentukan tim, menyebabkan 

komitmen petugas rendah dalam menjalankan tanggungjawabnya; c) banyaknya rangkap 

tugas dan jabatan di puskesmas menjadi salah satu kendala melakukan pelayanan; d) 

perbedaan sistem rujukan pustu dan BPM menyebabkan banyak bumil yang lost untuk 

melakukan tes HIV di puskesmas. 

Dengan adanya hambatan tersebut, perlu adanya penguatan komitment terhadap 

staff puskesmas dengan membuat SK pembentukan tim ANC terpadu PPIA oleh Kepala 

Puskesmas. Selain itu dengan adanya tugas rangkap pada petugas serta target capaian 

yang harus dipenuhi perlu lebih diperhatikan oleh pimpinan sehingga tidak terjadi 

ketimpangan load kerja diantara staff puskesmas. Dengan demikian kinerja program 

dapat lebih ditingkatkan. Disisi lain hambatan dari sistem rujukan dari pustu dan BPM 

menyebabkan banyak bumil yang lost untuk melakukan tes HIV di puskesmas, terutama 

bila yang dirujuk adalah bumilnya untuk datang sendiri ke puskesmas. Meskipun saat 

konseling mereka setuju untuk melakukan tes ke puskesmas. Dengan adanya perbedaan 

sistem rujukan dari pustu dan BPM di beberapa puskesmas, perlu adanya penyeragaman 

sistem rujukan bumil dari pustu dan BPM di semua puskesmas. Salah satu yang dapat 

dilakukan adalah membuat buku panduan atau SOP pelaksanaan rujukan tes HIV pada 

bumil di puskesmas yaitu dengan hanya mengirimkan sampel darah bumil yang bersedia 

diperiksa, sehingga angka lost-nya dapat ditekan lebih rendah. 

  Terdapat 3 bumil yang lost dari pengamatan saat dilakukan rujukan ke layanan 

untuk mendapatkan ARV. Hal ini terjadi karena ketiga bumil tersebut dirujuk ke layanan 

tempat asal bumil di kabupaten lain dan provinsi lain atas permintaan bumil dan keluarga. 

Walaupun telah diusahakan melakukan koordinasi dengan pihak tempat rujukan namun 

tetap tidak ada hasil yang memuaskan. Untuk ini perlu adanya sistem koordinasi yang 

lebhi baik dan penguatan jejaring hingga ke luar daerah serta pendampingan khusus ke 
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layanan yang dituju sehingga bumil yang positif HIV mendapatkan penanganan yang 

tepat.  

 

Kelemahan Evaluasi 

Adapun kelemahan dari evaluasi kegiatan ini adalah: 

1. Pada evaluasi aspek material, tidak dilakukan dengan detail dan terinci, namun 

hanya gambaran ketersediaan alat dan layanan secara umum. 

2. Evaluasi ini tidak melibatkan pihak pustu, BPM dan dokter spesialis kandungan, 

sehingga mereka tidak mendapatkan keterwakilan dalam memberikan informasi 

dalam evaluasi ini. Prinsip triangulasi data menjadi kurang terpenuhi. 

 

Simpulan 

1. Aspek input kegiatan ANC terpadu puskesmas pada PPIA di Kota Denpasar 

secara SDM, dana, dan material sudah cukup memadai. Kebijakan terkait 

kegiatan PPIA sudah cukup kuat, namun belum adanya SK pembentukan tim 

ANC terpadu di masing-masing puskesmas. Dari semua BPM yang terdaftar, 

sekitar 75% BPM aktif dalam kegiatan ini. Sasaran kegiatan dihitung dalam satu 

tahun kegiatan 2014, sementara kegiatan secara aktif hanya 9 bulan (mulai bulan 

April 2014). Kegiatan ini belum melibatkan dokter spesialis dan klinik swasta. 

2. Aspek proses kegiatan ANC terpadu puskesmas pada PPIA di Kota Denpasar 

berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan. Pelaksanaan difokuskan 

pada kegiatan di puskesmas dengan jejaring pustu dan BPM. Konseling dilakukan 

oleh bidan dan petugas layanan VCT sebagai konselor. Sistem rujukan di pustu 

dan BPM belum seragam dimana ada yang hanya mengirimkan darah sampel atau 

menyuruh bumil datang ke puskesmas.  

3. Berdasarkan capaian kegiatan ANC terpadu puskesmas di Kota Denpasar tahun 

2014, maka persentase bumil yang berhasil ditawarkan untuk tes HIV sebesar 

43% sedangkan yang melakukan tes HIV di puskesmas sebesar 98% dari bumil 

yang ditawarkan. Dari 4921 bumil yang melakukan tes, 17 orang diantaranya 

dinyatakan positif, namun hanya 14 orang yang mendapatkan terapi ARV. 
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Saran 

1. Terbentuknya tim ANC terpadu PPIA di masing-masing puskesmas belum 

ditunjang dengan adanya SK penugasan khusus dari kepala puskesmas atau 

Dinkes Kota, sehingga perlu dibuatkan SK penugasan sebagai tim pelaksana 

kegiatan ANC terpadu PPIA ini agar masing-masing petugas memiliki aspek legal 

yang jelas dalam kegiatan ini. 

2. Penguatan jejaring ke BPM baik yang sudah aktif maupun yang belum aktif perlu 

dilakukan lebih intens dengan melakukan pelatihan, penyegaran dan sosialisasi 

kembali.  

3. Perluasan jejaring ke dokter spesialis dan klinik swasta juga perlu ditingkatkan 

agar capaian kegiatan dapat maksimal.  

4. Untuk mengurangi lost pada bumil yang telah bersedia melakukan tes HIV di 

puskesmas, maka perlu berupa penyeragaman sistem merujuk bumil di pustu dan 

BPM dengan penyusunan panduan rujukan ke puskesmas dengan mengirimkan 

sampel darah bumil ke puskesmas. 
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