
Konsep Integrasi
P2 HIV dan P2 COVID-19 
di Tempat Kerja

Anita -PerhimpunanDokterKesehatanKerjaIndonesia



Mindfu lnes s  10 1  |  Med i ta t i on

▪ 216 negara, dengan

Indonesia berada di urutan 21

▪ 49,628,346 kasus, 2.5% 

kematian, 71% sembuh

▪ Indonesia 429.574, 3.4% 

kematian, 84% sembuh

▪ PSBB – PSBB Transisi

berkesinambungan?

▪ New normal

▪ Adaptasi kebiasaan

baru

Latar Belakang



Kesulitan akses pada negara yang menerapkan lockdown diperkirakan

mengakibatkan setengah juta kematian terkait AIDS pada akhir 2021 mendatang. 
(UNAIDS, Juli 2020)

47,6% dari 1.000 ODHA hanya memiliki stok obat ARV untuk periode kurang dari 1 

bulan. (Survey cepat Jaringan Indonesia Positif, Mar 2020)

Indonesia tidak berhasil mencapai target 90-90-90 (50-17-1) dalam upaya

mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030

Covid-19 telah mengganggu sebanyak 85% program HIV, 78% proyek tuberkulosis, 

dan 73% program malaria yang dikelola oleh Global Fund 

Latar Belakang

Kebanyakan ODHA dari pekerja sektor non-formal yang terdampak selama

pandemi, sehingga cenderung mengesampingkan pengobatan.
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P2 HIV



SEKILAS INFO:
ILO – Kemnaker – IDKI 

Akan mengeluarkan

buku pedoman yang 

berisi P2 COVID-19 

dari sisi Kesehatan

dan Keselamatan

pada pekerja dan

tempat kerja.
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buku pedoman yang 
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First aid sebelum dan sesudah pandemi

Pemeriksaan kesehatan (MCU) sebelum

dan sesudah pandemi

Mental health program sebelum dan

sesudah pandemi

Wellness program sebelum dan sesudah

pandemi

Program khusus sebelum dan sesudah

pandemi



Fokus Program HIV di Tempat Kerja

▪ Penyesuaian

pelaksanaan

kegiatan program 

HIV di Tempat

Kerja selama masa 

pandemi

▪ Prinsip K3 dalam

VCT

▪ Integrasi COVID-19

▪ Pendanaan dan

cara pelaksanaan

program HIV di 

tempat kerja

▪ Formal mandiri, 

formal jejaring dan

informal



Program Formal - Mandiri Formal - Jejaring Informal

Promotif ▪ Kebijakan dan persetujuan

tripartit

▪ Kampanye (media cetak, sosial) 

oleh tim P2HIV perusahaan

▪ Edukasi berkala (training)

▪ Survey sikap dan perilaku

▪ No stigma dan diskriminasi

▪ Kebijakan dan persetujuan

tripartit

▪ Kampanye (media cetak, sosial) 

oleh tim P2HIV perusahaan

▪ Edukasi berkala (Training)

▪ Survey sikap dan perilaku

▪ No stigma dan diskriminasi

▪ Kampanye (media cetak, sosial) 

oleh PKM dan organisasi sosial

▪ Edukasi (penyuluhan)

▪ No stigma dan diskriminasi

Preventif ▪ SOP pencegahan penularan

▪ Konseling inhouse

▪ Deteksi dini dari health 

surveillance

▪ VCT di fasilitas perusahaan

▪ SOP pencegahan penularan

▪ Konseling inhouse atau jejaring

▪ Deteksi dini dari health 

surveillance

▪ Mobile VCT, kerja sama dengan

PKM wilayah atau NGO

▪ Sosialisasi fasilitas layanan dan

contact person (UKK)

▪ Konseling

▪ Deteksi dini dari health 

surveillance

▪ VCT oleh PKM, dalam atau luar

gedung atau NGO

Kuratif ▪ ARV

▪ Pemeriksaan CD4 berkala

▪ Biaya mandiri atau jejaring

▪ Pengelolaan stress, dengan

komunitas

▪ Persiapan alur rujukan (MoU)

▪ ARV

▪ Pemeriksaan CD4 berkala

▪ Biaya jejaring

▪ Pengelolaan stress, dengan

komunitas

▪ Persiapan alur rujukan (MoU)

▪ ARV

▪ Pemeriksaan CD4 berkala

▪ Biaya pemerintah

▪ Pengelolaan stress

Rehabilitatif ▪ No stigma dan diskriminasi

▪ Assessment fit to work 

berdasarkan kondisi

▪ No stigma dan diskriminasi

▪ Assessment fit to work 

berdasarkan kondisi

▪ No stigma dan diskriminasi

Pelaksanaan dan Pendanaan:



Program Kegiatan Penyesuaian

Promotif ▪ Kebijakan dan persetujuan tripartite

▪ Anti Stigma dan Diskriminasi

▪ Kampanye (media cetak, sosial) oleh tim P2HIV 

perusahaan

▪ Edukasi berkala (Training/penyuluhan)

▪ Survey sikap dan perilaku

▪ Review kebijakan mengenai Confidentiality 

terkait maraknya konsultasi online

▪ Perlunya informed consent, jika harus

menginformasikan status ODHA jika terkena

COVID-19

▪ Edukasi dengan metode daring/online

Preventif ▪ SOP pencegahan penularan

▪ Konseling inhouse

▪ Deteksi dini dari health surveillance

▪ VCT di fasilitas perusahaan

▪ Konseling online

▪ VCT tetap berjalan dengan prinsip K3

▪ Update info status lokasi periksa, upayakan

tidak di faskes

▪ Physical distancing, saat konseling

▪ Penggunaan APD, proses aman

▪ VCT terintegrasi dengan pemeriksaan COVID-

19 (RT antibody/antigen maupun swab PCR)

Kuratif ▪ Pengobatan ARV

▪ Pemeriksaan CD4 berkala

▪ Pengelolaan stress, dengan komunikasi ODHA

▪ Persiapan alur rujukan (MoU)

▪ Upayakan MMD (stock 3 bulan) dan dapat

diwakilkan

▪ Pemeriksaan CD4 berkala, sesuai jadwal dan

dengan prinsip K3

▪ Komunikasi online

Rehabilitatif ▪ No stigma dan diskriminasi

▪ Assessment fit to work berdasarkan kondisi

▪ No stigma dan diskriminasi

▪ Assessment fit to work berdasarkan kondisi

Penyesuaian
▪ Meminimalisir kunjungan ke Faskes, karena

ODHA termasuk kelompok rentan

▪ Protokol COVID-19 dalam pelaksanaan

kegiatan program, terutama VCT di tempat

kerja
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