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DASAR PEMIKIRAN

• Saat pandemi HIV/AIDS belum tuntas muncul pandemi Covid-
19

• Dampak terbesar adalah pada kelompok usia kerja dan dunia 
usaha

• Kedua-duanya terkait dengan kekebalan (imunitas) tubuh

• Orang dengan HIV  kekebalan tubuh menurun semakin
rentan tertular Covid-19

• Karena berdampak pada usia kerja maka upaya
penanggulangan berbasis tempat kerja merupakan jalur
strategis



KEGIATAN INTEGRASI HIV – COVID 19 
DI PERUSAHAAN (1)

•Materi sosialisasi memadukan informasi dasar HIV dan informasi dasar Covid 16

•Materi sosialisasi menampilkan karakteristik antara HIV & Covid 19

•Materi KIE mengintegrasikan pesan HIV & Covid 19

•Materi sosialisasi anti stigma & diskriminasi pada ODHA, OTG Covid & orang positif
Covid 19.

Integrasi materi
sosialisasi

•Pelatihan diikuti oleh berbagai unit kerja perusahaan (K3, HRD, Klinik dll), bekerjasama dengan
puskesmas

•Peserta menjadi embrio tim inti perusahaan yang melibatkan unit-unit inti di perusahaan

•Pembekalan tim inti dengan materi HIV dan Covid 19

•Kewenangan untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan dan menyebarluaskan informasi
pencegahan HIV-Covid19

•Mengembangkan KIE di perusahaan

Integrasi 
capacity building

•Pelaksanaan kegiatan tes darah diintegrasikan antara VCT HIV dan Rapid tes Covid
19

• Saat pengambilan darah untuk tes HIV dan Covid19 dilakukan bersamaan pada 
pekerja yang sama

Integrasi Rapid 
Tes Covid dan VCT



KEGIATAN INTEGRASI HIV – COVID 19 
DI PERUSAHAAN (2)

• Kegiatan diintegrasikan dalam struktur yang sudah ada (unit K3)

• Koordinasi lintas divisi /unit : HRD, klinik, produksi, compliance/HSE, 
SP dalam bentuk tim inti (Core Management Team)

• Kewenangan untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan dan 
menyebarluaskan informasi (KIE) pencegahan HIV-Covid19

Integrasi struktural

• Rujukan untuk kegiatan terkait HIV dan Covid 19 adalah Puskesmas
terdekat (hasil tes, pengobatan, laporan kegiatan)

• Jika perusahaan mempunyai rujukan RS maka laporan hasil kegiatan 
terkait HIV dan Covid 19 ditembuskan ke Puskesmas

Integrasi
mekanisme rujukan



PELAKSANAAN 
DI 
PERUSAHAAN

• Langkah-langkah awal sedang
dilaksanakan di dua perusahaan di 
Serang yaitu Cilegon Fabricator dan 
PWI2

• Telah dilakukan sosialisasi dan 
pelatihan (capacity building) dimana
materi penanggulangan Covid-19 
diintegrasikan dengan materi
penanggulangan HIV/AIDS

• Pelatihan dilakukan dengan
melibatkan puskesmas terdekat

• Sedang disiapkan kegiatan VCT yang 
diintegrasikan dengan rapid tes covid-
19



PENUTUP

• Pandemi AIDS yang terjadi bersamaan
dengan pandemi Covid-19 akan berdampak
luas pada usia kerja

• Pandemi yang tidak terkendali akan
berakibat stigmatisasi, penurunan
produktivitas kerja dan penurunan profit 
bagi dunia usaha

• Upaya penanggulangan AIDS harus tetap
dilanjutkan dengan diintegrasikan dengan
upaya penanggulangan Covid-19

• Upaya integrasi ini sedang dilaksanakan di 
dua perusahaan (Cilegon Fabricator dan 
PWI2) bekerjasama dengan puskesmas
setempat


