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HIV/AIDS Service at Dr. Sardjito Hospital 
Andris Purwaningtias1, Yanri Wijayanti Subronto2, Mubasysyir Hasanbasri3 

Background: A hospital is a health institution which has an important role in 
overcoming HIV/AIDS infection. However, hospitals often discriminate HIV/AIDS 
patients by refusing to provide health service due to the fact that they are 
unprepared to such service. As providers of comprehensive and sustainable 
HIV/AIDS service, hospitals have to be well prepared and provide quality service 
with the support of competent human resources and supporting facilities 
available. 

Objective: To find out the response of Dr. Sardjito Hospital in providing 
HIV/AIDS service, strategies of hospital management, health staff's capacity in 
service provision and types of service available. 

Method: This was an explorative case study with descriptive qualitative design. 
Methods of data collection were structured interview, document checking and 
observation. Data were collected from January to February 2007. 

Result: HIV/AIDS service at Dr. Sardjito Hospital had developed extensively after 
the establishment of Edelweiss Clinic as the main gate of HIV/AIDS in 2005. The 
service ranged from health promotion to rehabilitation, including voluntary 
counseling and testing (VCT), care support and treatment (CST), prevention of 
mother to child HIV transmission (PMTCT), tuberculosis-HIV, sexually transmitted 
infection and support services such as nutrition, laboratory, radiology, recording 
and reporting. The service was made possible by the financial aid of Global Fund 
for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) in cooperation with international 
health institutions. Health staff got periodic training on HIV/AIDS service provision 
conducted by the Ministry of Health. Dr. Sardjito Hospital worked in cooperation 
with AIDS prevention committee either at the national or local level. GFATM 
worked across sectors with service units outside hospital and non government 
organizations. The management of cases in the hospital was done by each unit 
under the supervision of HIV/AIDS prevention committee.  

Conclusion and Suggestion: The response of Dr. Sardjito Hospital to HIV/AIDS 
depended on national and international stakeholders. Strengthening stakeholders 
of hospitals should become important focus of policies in the future. 

                                                 
1 Student of Post Graduate Program of Public Health, Gadjah Mada University 
2 Departement of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Gadjah Mada University 
3 Magister Health Policy and Service Management, Gadjah Mada University 
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Latar Belakang 

Rumahsakit merupakan instansi kesehatan yang berperan penting 
melawan penyebaran HIV/AIDS, namun seringkali rumahsakit melakukan 
diskriminasi terhadap pasien HIV/AIDS. Saat ini masih banyak rumahsakit 
dan dokter yang tidak menerima pasien-pasien yang terinfeksi HIV/AIDS 
untuk berobati. Rumahsakit menganggap kasus HIV/AIDS sangat 
kompleks dan problematik dikarenakan bukan hanya satu dokter dengan 
spesialis tertentu yang diperlukan untuk merawat pasien HIV/AIDS tetapi 
memerlukan banyak spesialis. Kekhawatiran lain pihak rumahsakit bila 
menerima pasien HIV/AIDS ialah banyak pasien yang ketakutan dan tidak 
mau ditempatkan satu ruangan dengan pasien HIV. Sebaliknya bila 
menempatkan semua pasien HIV/AIDS dalam ruangan tertentu juga 
berarti menimbulkan ketidak adilan dan diskriminasiii. Masalah lain yang 
seringkali muncul ialah pelayanan dibawah standar, lalai dalam 
memberikan perawatan, melanggar kerahasiaan pasien, serta melakukan 
tes HIV tanpa persetujuan pasien. Praktek ini mencerminkan fakta yang 
buruk bahwa orang-orang yang terinfeksi HIV sering menerima perlakuan 
medik dibawah standar yang ditetapkaniii. Tidak semua rumahsakit 
memiliki formulir pelaporan kasus HIV/AIDS, yang dikeluarkan oleh 
Departemen Kesehatan, sehingga sistem pelaporan dan pencatatan 
menjadi belum baik. Rumahsakit tidak tahu kemana harus melaporiv. 
Pada mulanya di Indonesia hanya 25 rumahsakit yang ditunjuk 
pemerintah untuk memberikan perawatan penderita HIV/AIDS. Sekarang 
jumlahnya sudah mencapai 75 rumahsakit. Rumahsakit yang pernah 
merawat pasien HIV/AIDS di Yogyakarta ialah RS Bethesda, RS Panti 
Rapih, RS PKU Muhammadiyah, dan RSUP Dr. Sardjito. RSUP Dr. 
Sardjito Yogyakarta merupakan salah satu rumahsakit yang memberikan 
pelayanan kepada para penderita HIV/AIDS berdasarkan SK Menkes RI 
No. 781/MENKES/SK/VII/2004 tentang Penetapan Rumahsakit Rujukan 
bagi Orang dengan HIV/AIDS. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Jenis-jenis pelayanan apa saja yang diberikan oleh RSUP Dr. 
Sardjito kepada penderita HIV/AIDS? 

2. Bagaimana sejarah kronologi pengembangan pelayanan HIV/AIDS 
di RSUP Dr. Sardjito selama sepuluh tahun terakhir? 

3. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV/AIDS yang 
dirawat di RSUP Dr. Sardjito? 

4. Bagaimana kapasitas sumberdaya manusia dalam memberikan 
pelayanan kepada penderita HIV/AIDS di RSUP Dr. Sardjito? 

5. Bagaimana model kerjasama yang dilakukan oleh RSUP Dr. 
Sardjito dengan kelompok dukungan terhadap ODHA? 



Andris Purwaningtias, Yanri Wijayanti Subronto, Mubasysyir Hasanbasri; WPS No. 16 July 2007 1st  draft 
t

 

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM 
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id 

4

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan studi 
kasus eksploratif untuk mengetahui bagaimana respon RSUP Dr. Sardjito 
dalam memberikan pelayanan HIV/AIDS. Responden penelitian terbagi 
atas responden primer dan responden sekunder. Responden primer 
berasal dari tingkat manager sebagai penentu kebijakan, yaitu ketua 
panitia penanggulangan HIV/AIDS RSUP Dr. Sardjito, sedangkan 
responden sekunder berasal dari tingkat pelaksana kebijakan yaitu para 
tenaga medis yang bertugas di klinik perawatan HIV/AIDS dan anggota 
panitia penanggulangan HIV/AIDS RSUP Dr. Sardjito. Variabel penelitian 
terdiri dari variabel terikat (dependent variable) yaitu pelayanan HIV/AIDS 
di RSUP Dr. Sardjito dan variabel bebas (independent variable) berupa 
kunjungan pasien, lembaga pendukung HIV/AIDS, dan strategi 
manajemen rumahsakit. 

Hasil dan Pembahasan 

A. Jenis pelayanan  

RSUP Dr. Sardjito memberikan pelayanan bagi client HIV/AIDS meliputi 
voluntary counseling and testing, care support and treatment, infeksi 
menular seksual, TB-HIV, pencatatan dan pelaporan kasus HIV/AIDS, 
pelayanan gizi, radiologi, dan laboratorium. 
1. Voluntary Counseling and Testing (VCT)  
VCT merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat dan sebagai 
pintu masuk ke seluruh layanan kesehatan HIV/AIDS berkelanjutan. VCT 
berkualitas tinggi tidak saja membuat orang mempunyai akses terhadap 
layanan, tetapi juga efektif bagi pencegahan terhadap HIV. Layanan VCT 
dapat digunakan untuk mengubah perilaku beresiko dan memberikan 
informasi tentang pencegahan HIV/AIDS. Client dimungkinkan mendapat 
pengetahuan tentang cara penularan, pencegahan, dan pengobatan 
terhadap HIV, seperti penggunaan kondom, tidak berbagi alat suntik, dan 
penggunaan alat suntik steril. Di banyak negara pembagian kondom 
dilakukan di klinik VCTv, namun berdasarkan hasil wawancara dengan 
responden di Klinik Edelweis, yang merupakan klinik VCT di RSUP Dr. 
Sardjito, didapatkan informasi bahwa tidak ada pembagian kondom atau 
alat peraga seperti kondom, dildo dan alat reproduksi perempuan. 
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Klinik Edelweis belum 
memadai bila digunakan sebagai klinik pelayanan HIV/AIDS. Klinik 
Edelweis belum sepenuhnya dapat menjamin konfidensialitas karena 
ruangan konseling masih dibatasi oleh kain sehingga pembicaraan dapat 
didengar oleh orang lain, pintu masuk dan pintu keluar yang sama, dan 
ruang tunggu yang masih menjadi satu dengan ruang konseling dan ruang 



Andris Purwaningtias, Yanri Wijayanti Subronto, Mubasysyir Hasanbasri; WPS No. 16 July 2007 1st  draft 
t

 

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM 
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id 

5

pemeriksaan. Layanan VCT yang ada di Klinik Edelweis meliputi konseling 
pra-tes dan konseling pasca-tes.  
2. Care, Support, and Treatment (CST) 
RSUP Dr. Sardjito sudah menyediakan layanan komprehensif bagi ODHA. 
Layanan perawatan yang tersedia meliputi konseling dan tes HIV sukarela 
untuk tujuan screening dan diagnostik, dengan Klinik Edelweis sebagai 
pintu masuk utama, profilaksis infeksi opportunistik, tatalaksana penyakit 
terkait HIV termasuk infeksi opportunistik, pengendalian TB di klinik 
penyakit dalam, tatalaksana IMS di klinik kulit dan kelamin, pengobatan 
paliatif, akses kepada obat-obat HIV termasuk obat untuk infeksi 
opportunistik, antiretroviral, intervensi terhadap prevention of mother to 
child HIV transmission (PMTCT) yang fokus di klinik kebidanan dan anak, 
dukungan gizi, serta mengurangi stigma dan diskriminasi dengan 
mengadakan sosialisasi dan training tentang pelayanan HIV/AIDS kepada 
petugas kesehatan. 
Obat-obat yang tersedia untuk pasien masih lini pertama. Obat untuk efek 
samping terapi ARV belum tersedia. Obat-obat ARV yang tersedia 
seluruhnya disubsidi oleh pemerintah. Obat-obat untuk infeksi 
opportunistik disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Ada lima 
jenis obat yaitu Stavudin, Neviral, Duviral, Efaviren, dan Hiviral. Obat-obat 
untuk infeksi opportunistik yang tersedia yaitu Doksisiklin, Ranitidin, 
Condestatin solution, Cyproflox, Co-trimtoxazol, Dimenhydrinat, Enzyplex 
tablet, Erythro, INH, Ketoconazol, Nistatin Vag, Fluconazale, Flucoric, dan 
Ofloxacin. Obat anti tuberculosis juga gratis karena disubsidi oleh 
pemerintah. Untuk ketersediaan obat anti tuberkulosis berkoordinasi 
dengan poli TB. 
Ketersediaan antiretroviral di rumahsakit sangat penting bagi 
kelangsungan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan. 
Terapi antiretroviral sangat diperlukan oleh orang dengan HIV/AIDS 
(ODHA) untuk memperpanjang usia dan memperbaiki kualitas hidup. 
Ketersediaan antiretroviral di RSUP Dr. Sardjito cukup untuk memenuhi 
kebutuhan client. Bila terjadi kekurangan, maka hal ini antara lain 
disebabkan oleh kesalahan pelaporan, keterlambatan pengiriman, dan 
kekurangan ketersediaan obat di pusat. Rumahsakit mengharapkan 
ketersediaan obat ini dari program, seperti hasil wawancara berikut. 

“Stok obat kadang ada yang kurang. Hal ini disebabkan karena 
keterlambatan pengiriman dan ketersediaan obat di pusat dan 
karena kita mengharapkan ketersediaan obat ini dari program” 
(Responden 12). 

Pengadaan obat antiretroviral, VCT, dan beberapa pemeriksaan 
laboratorium awal digratiskan karena ada bantuan dana dari Global Fund 
for AIDS, Tuberculosis, Malaria (GFATM). Obat infeksi opportunistik 
digratiskan untuk client karena disubsidi oleh Dinas Kesehatan Kota 
Yogyakarta. 
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Antiretroviral Theraphy (ART) merupakan komitmen jangka panjang dan 
kepatuhan terapi adalah hal yang paling penting dalam menekan replikasi 
HIV dan menghindari terjadinya resistensi. Dari hasil wawancara dengan 
responden diketahui bahwa responden menganjurkan untuk melakukan 
konseling antiretroviral (ARV). Konseling ARV yang terpenting adalah 
faktor adheren atau kepatuhan untuk minum obat. Konseling ini berisi 
tentang minum obat tepat waktu, tepat dosis, dan tepat penggunaan obat. 
Client diajarkan membuat pengingat untuk minum obat, misalnya 
membuat alarm di telepon selulernya. Client yang sudah terbuka kepada 
keluarganya tentang statusnya, maka keluarga yang menjadi pendamping 
minum obat untuk mendukung kepatuhan minum obat.  
Client diberikan konseling terlebih dahulu sebelum memulai terapi ARV 
berupa segala sesuatu tentang ART dan makanan serta gizi yang 
diperlukan. Konseling ini sangat diperlukan bagi client karena untuk 
mengetahui interaksi obat-makanan berupa efek atau pengaruh makanan 
terhadap kemanjuran obat, efek obat terhadap penggunaan nutrien atau 
zat gizi, efek dari efek samping obat terhadap konsumsi makanan, dan 
efek samping obat yang tidak sehat akibat pemakaian obat dan konsumsi 
jenis makanan tertentu. Beberapa ARV menyebabkan efek samping yang 
berbahaya jika dikombinasikan dengan makanan tertentu. Sebagai 
contoh, mengkonsumsi minuman yang beralkohol bersama didanosin 
dapat mengakibatkan pankreatitis yang sangat berbahaya dan dapat 
mengakibatkan kematianvi. 
Diperlukan manajer kasus untuk mendukung pelayanan komprehensif 
bagi client HIV/AIDS. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 
RSUP Dr. Sardjito mempunyai 2 manajer kasus. Manajer kasus bertugas 
mengkoordinasi tim pelayanan HIV/AIDS jika secara klinis client 
mempunyai keluhan. Manajer kasus bertanggung jawab secara langsung 
jika harus konsultasi kepada dokter, tim dokter, atau psikolog. Bila client 
menghadapi masalah-masalah sosial, petugas sebagai manajer kasus 
harus mencari solusi yang tepat, seperti petikan wawancara berikut. 

”Pokoknya saya secara langsung harus konsultasi ke dokter, 
tim dokter atau ke psikolog. Ya tergantung kepada 
permasalahan yang dihadapi, karena pasien itu mempunyai 
masalah yang sangat kompleks, ya sebagai manajer kasus 
harus mencarikan solusinya. Pokoknya saya bekerja sesuai 
dengan job description nya sebagai case manager” 
(Responden 10). 

Keamanan dalam memberikan pelayanan sangat penting dilakukan bagi 
petugas kesehatan yang memberikan pelayanan HIV/AIDS yang 
menyeluruh dan berkesinambungan karena petugas kesehatan sangat 
beresiko untuk terpajan. RSUP Dr. Sardjito sudah membuat kebijakan 
tentang Kewaspadaan Universal yang tertuang dalam Dokumen No. 
02.5.07.202.21 yang berbunyi: 
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”Pasien dengan HIV/AIDS boleh dirawat di bangsal manapun 
kecuali IRNA III, IRNA V, dan Bangsal Cempaka Mulia, dengan 
tetap mengacu pada Universal Precaution atau Kewaspadaan 
Universal.” 

Pernyataan tersebut dipertegas kembali dalam poin ke-9 yang berbunyi: 
”Kewaspadaan Universal diterapkan pada semua pasien 
HIV/AIDS tanpa memandang status serologis atau umur dari 
yang bersangkutan, dengan tujuan melindungi petugas dari 
resiko terpajan infeksi HIV/AIDS maupun client/pasien.” 

Sosialisasi tentang Kewaspadaan Universal sudah sering kali dilakukan di 
RSUP Dr. Sardjito. Sosialisasi Kewaspadaan Universal ini sangat perlu 
dilakukan secara terus menerus karena merupakan program dari tim 
pengendalian infeksi atau tim INOS. Sosialisasi tentang Kewaspadaan 
Universal baru-baru ini diadakan pada bulan Desember 2006 dan Januari 
2007 yang mengikutkan 100 perawat, 100 pekarya, dan petugas kamar 
operasi. 
Pelaksanaan Kewaspadaan Universal dalam memberikan pelayanan 
HIV/AIDS oleh petugas kesehatan belum maksimal. Hal ini dikarenakan 
belum tersedianya peralatan untuk melaksanakan Kewaspadaan 
Universal, terutama di pelayanan rawat jalan.  

”Beberapa kali saya memeriksa tanpa sarung tangan karena 
tidak tersedia, ini sangatlah ironis. Penerapan UP ini di RS 
Sardjito belum maksimal karena belum ada kerangka yang 
jelas untuk UP, terutama untuk rawat jalan” (Responden 5). 

Kewaspadaan Universal belum dilaksanakan secara maksimal 
dikarenakan terbentur masalah biaya. Penerapan Kewaspadaan Universal 
belum secara maksimal dilakukan karena peralatan untuk penerapannya 
dibebankan pada clientvii. Bila Kewaspadaan Universal diterapkan secara 
maksimal maka biaya yang dikeluarkan oleh client semakin tinggi. 
Peralatan meliputi sarung tangan, masker, kacamata pelindung, tutup 
kepala, jas dan celemek, serta sepatu pelindung. Ketersediaan fasilitas 
tersebut memerlukan biaya yang tinggi sehingga penerapan 
Kewaspadaan Universal dengan betul tanpa melihat status penyakitnya 
masih belum maksimal dilaksanakan. Kewaspadaan Universal diterapkan 
bila melayani client dengan status penyakitnya sudah jelas misalnya HIV 
positif.  

”Penerapan Universal Precaution secara benar hanya 
dilakukan untuk client HIV/AIDS” (Responden 7). 

3. Infeksi Menular Seksual (IMS) 
Pelayanan IMS di RSUP Dr. Sardjito telah ada sebelum pelayanan untuk 
HIV/AIDS. Petugas kesehatan di bagian kulit dan kelamin akan 
menganjurkan untuk melakukan VCT di Klinik Edelweis apabila ada client 
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dengan kelainan kulit dan kelamin yang parah. Pemilihan obat untuk IMS 
oleh RSUP Dr. Sardjito sudah sesuai dengan pedoman penatalaksanaan 
IMS yang diterbitkan oleh Depkes RI tentang kriteria yang digunakan 
dalam pemilihan obat untuk IMS yaitu angka kesembuhan atau 
kemanjuran tinggi (sekurang-kurangnya 90-95% di wilayahnya), harga 
murah, toksisitas dan toleransi yang masih dapat diterima, diberikan 
dalam dosis tunggal, cara pemberian per oral, dan tidak merupakan kontra 
indikasi pada ibu hamil atau ibu menyusuiviii.  
4. Prevention of Mother to Child HIV Transmission (PMTCT) 
Pelayanan PMTCT merupakan salah satu pelayanan yang tersedia di 
RSUP Dr. Sardjito. Pengembangan pelayanan PMTCT terkait dengan tim 
yang berkompeten. Awal tersedianya pelayanan tersebut dikarenakan 
client yang datang ke rumahsakit adalah mereka yang berusia produktif, 
mempunyai istri atau suami dan kemudian anaknya dirujuk ke rumahsakit. 
Setelah gencar melakukan sosialisasi dan fungsi Klinik Edelweis sudah 
berjalan, rumahsakit mampu untuk melakukan pelayanan PMTCT. 
Tujuan tersedianya pelayanan PMTCT di RSUP Dr. Sardjito adalah untuk 
mencegah dan mengurangi dampak yang diakibatkan HIV kepada ibu dan 
bayi. Ada tiga kelahiran dengan HIV/AIDS yang sudah dipersiapkan di 
RSUP Dr. Sardjito untuk client HIV positif, yaitu ketika masih dalam 
kandungan, kelahiran secara sesarea, dan protokol antiretroviral kepada 
bayi sebagaimana sudah diatur dalam guideline. Ketika masih dalam 
keadaan mengandung, ibu hamil HIV positif diberikan konseling yang 
meliputi konseling sebelum dan sesudah tes HIV, konseling ART, 
konseling kehamilan dan persalinan, konseling pemberian makan bayi, 
dan konseling psikologi dan sosial. Hal ini dilakukan karena dengan 
konseling ibu hamil dapat berkontribusi untuk mencegah bayinya tidak 
beresiko untuk tertular.  
Persalinan yang aman ibu hamil positif dianjurkan untuk melakukan 
persalinan per abdominal, tetapi ibu hamil HIV positif perlu mendapatkan 
konseling mengenai keputusannya untuk memilih cara persalinan per 
vaginam atau persalinan per abdominal (seksio caesaria). Pemilihan 
penatalaksanaan persalinan harus memperhatikan kondisi fisik ibu dan 
berdasarkan penilaian oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. 
Pemilihan tidak boleh hanya berdasarkan pertimbangan sosial saja. 
Apapun jenis pertolongan persalinan yang dipilih tetap harus mengikuti 
Kewaspadaan Universal standarix. 
Protokol pemberian antiretroviral pada bayi di RSUP Dr. Sardjito harus 
disesuaikan dengan yang diberikan pada ibunya, sepanjang indikasi 
pengobatannya sudah jelas dengan dilakukan pemeriksaan CD4. 
Pemberian makan bayi yang lahir dari ibu HIV positif di RSUP Dr. Sardjito 
tidak boleh diberikan air susu ibu. Tetapi pada prakteknya tidak bisa 
mengabaikan kondisi atau problem yang ada. Misalnya bila client tidak 
mampu membeli susu formula maka diperbolehkan pemberian air susu 
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ibu eksklusif hingga maksimal 3 bulan tetapi tidak boleh dikombinasi 
dengan makanan tambahan dan setelah 3 bulan harus berhenti total ASI.  
RSUP Dr. Sardjito sudah melakukan pemeriksaan viral load pada bayi 
untuk menentukan diagnosis infeksi HIV. Viral load untuk bayi berbeda 
dengan orang dewasa karena sampai usia 18 bulan antibodi yang ada 
dalam tubuh bayi masih milik ibunya sehingga yang paling sensitif untuk 
memeriksa status HIV pada bayi adalah dengan dilakukan pemeriksaan 
viral load. Kendala yang kemudian muncul ialah masalah biaya. 
Pemeriksaan viral load untuk bayi yang dilahirkan dari ibu HIV positif 
biayanya tidak murah yakni Rp 900.000.  

”Meskipun sekarang Sardjito sudah dilengkapi dengan fasilitas 
yang memungkinkan untuk memeriksa viral load, kita tidak 
serta merta bisa melakukannya karena terkendala biaya” 
(Responden 6). 

Protap pengembangan pelayanan PMTCT di RSUP Dr. Sardjito sudah 
dibuat oleh tim. Protap berisi pelaksanaan Universal Precaution, PMTCT 
di bangsal, ruang bersalin, dan kamar operasi.  

“Saya sudah membuat protab tentang PMTCT dan protab ini 
sudah disosialisasikan tetapi belum semua karena tergantung 
juga dari rumahsakit itu sendiri responnya gimana” (Responden 
7). 

Protap pengembangan pelayanan PMTCT sangat diperlukan untuk 
memudahkan petugas kesehatan memberikan pelayanan bagi client 
HIV/AIDS dan pelayanan HIV/AIDS secara menyeluruh serta 
berkesinambungan dapat diberikan. 

B. Kronologi Pengembangan Pelayanan HIV/AIDS  

RSUP Dr. Sardjito melayani client HIV/AIDS sejak tahun 1996. Pada 
waktu itu belum tersedia ruang perawatan sehingga pihak manajemen 
mengosongkan ruangan kelas I untuk client HIV/AIDS. Hal ini disebabkan 
belum siapnya rumahsakit dalam menyediakan pelayanan bagi client 
HIV/AIDS dan ketersediaan fasilitas yang masih minim. Terjadi kepanikan 
karena informasi tentang HIV/AIDS belum secara maksimal didapat. 
Semua peralatan medis yang digunakan, dibakar setelah dipakai oleh 
client HIV/AIDS. 
Pelayanan diadakan khusus setelah Klinik Edelweis berdiri. Klinik 
Edelweis mulai dibuka pada April tahun 2005, tetapi sebenarnya sudah 
direncanakan sejak tahun 2004. Klinik Edelweis ada setelah mendapatkan 
bantuan dana dari GFATM. Klinik Edelweis resmi dibuka dan aktif dalam 
artian pasiennya cukup banyak mulai bulan April tahun 2005. Sebelum 
April 2005 client HIV/AIDS sudah diberikan pelayanan tetapi tidak 
terkonsentrasi pada satu poli. Sistem operasional klinik Edelweis 
mengikuti poli rawat jalan. 
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Menunjang pelayanan HIV/AIDS di RSUP Dr. Sardjito dibentuk komite 
pelayanan HIV/AIDS. Komite pelayanan HIV/AIDS sudah berdiri 10 tahun 
yang lalu dan telah disosialisasi kepada karyawan dalam berbagai 
kesempatan. Struktur organisasinya sudah mengalami perubahan kurang 
lebih 2 kali. Terakhir berupa panitia HIV/AIDS, kemudian penanggung 
jawab klinik medik, penanggung jawab keperawatan, dan sebagainya. 
Panitia HIV/AIDS mulai ada sejak tahun 2002 yang ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Direktur No. OT.01.015.1.1312 tentang Pembentukan 
Panitia Penanggulangan AIDS Kelompok Kerja RSUP Dr. 
Sardjito/Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Panitia penanggulangan 
AIDS melakukan reorganisasi tiga tahun sekali. Dalam panitia 
penanggulangan AIDS ini semua personil yang dipertahankan untuk 
duduk lagi dalam kepengurusan adalah yang berminat terhadap 
pelayanan HIV/AIDS. 
Kepintaran anggota panitia tidak ada gunanya bila yang bersangkutan 
tidak berminat karena hanya menyebabkan pelayanan HIV/AIDS tidak 
berkembang. Meskipun anggota panitia terbentur pada kesibukan yang 
lain, tetapi panitia HIV/AIDS lebih banyak advisory-nya daripada action 
klinisnya. Panitia HIV/AIDS bersifat komprehensif, yakni dengan semua 
disiplin ilmu terlibat didalamnya. SMF dan layanan penunjang sudah 
masuk didalam panitia HIV/AIDS antara lain kulit, bedah, syaraf, 
kebidanan dan kandungan, anak, patologi klinik, radiologi, kamar jenazah, 
bidang keperawatan, farmasi, dan lain-lain. 
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sudah memiliki kebijakan tentang 
pengelolaan dan perawatan client HIV/AIDS yang ditetapkan dalam 
dokumen No. 02.5.07.202.21 yang diterbitkan pada tanggal 03 Januari 
2004 oleh Direktur Utama RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta. Panitia 
HIV/AIDS sudah beberapa kali membuat kebijakan sesuai dengan 
akreditasi rumahsakit, tetapi tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur dikarenakan dulu rumahsakit menggunakan format kebijakan 
yang berbeda. Kebijakan sekarang harus dituangkan dalam bentuk surat 
keputusan. Kebijakan pengelolaan dan perawatan client HIV/AIDS ada 
dua yang sudah disosialisasikan yaitu client HIV/AIDS boleh dirawat di 
ruangan mana saja termasuk ruangan VIP, yakni tampak pada poin 3 dan 
4. 

“Pasien dengan HIV/AIDS boleh dirawat di bangsal manapun 
kecuali IRNA III, IRNA V dan Bangsal Cempaka Mulia, dengan 
tetap mengacu pada Universal Precaution/Kewaspadaan 
Universal”  
“Bila pasien dan keluarganya menginginkan untuk dirawat di 
ruangan VIP maka pasien dapat dirawat di Ruang Dahlia IRNA 
I” 

Diagnosis client hanya menggunakan kode agar terjaga confidentialnya 
tampak pada poin 11 yang berbunyi: 
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”Semua Staff RS tidak diperkenankan memberikan informasi 
dalam bentuk apapun (tertulis &/ lisan) mengenai diagnosis 
pasien HIV/AIDS kepada pihak manapun, kecuali dokter yang 
berwenang/dokter yang merawat untuk alasan yang jelas, 
setelah ada permintaan yang resmi sesuai prosedur.” 

Pihak manajemen RSUP Dr. Sardjito membuat protap alur pasien yang 
disusun dalam buku panduan tersendiri sehingga memudahkan petugas 
kesehatan untuk memberikan pelayanan. Sudah ada pegangan untuk 
intruksi kerja bagi penanggung jawab panitia secara umum, penanggung 
jawab medik atau klinik, perawat, case manager, konselor dan 
sebagainya.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Alur Pelayanan Pasien HIV/AIDS dan Pengisian Form 

di Klinik Edelweis RSUP Dr. Sardjito 
 
 
 

Pasien dengan HIV 

Tentukan apakah perlu atau tidak perlu ART 

1. Isi form ikhtisar perawatan HIV 
2. Isi form Asia-link 
3. Minta pemeriksaan: darah rutin, CD4, LFT, RFT, Ro dada (atas indikasi) 

Tidak perlu 
ART 

Perlu ART 

Motivasi hidup sehat 
dan CD4 3-6 bulan lagi 

1. Isi kartu merah 
2. Isi form register Pra-ART 

(1 kolom = 1 pasiem) 
3. Isi form register ART 

(1 form = 1 pasien) 



Andris Purwaningtias, Yanri Wijayanti Subronto, Mubasysyir Hasanbasri; WPS No. 16 July 2007 1st  draft 
t

 

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM 
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id 

12

C. Pencatatan dan Pelaporan Kasus  

Pencatatan dan pelaporan kasus diambil dari pencatatan kunjungan client 
di Klinik Edelweis dan dari pencatatan client HIV yang akses antiretroviral. 

”Jadi ada beberapa sumber yang saya pakai, yang pertama 
adalah kunjungan registrasi pasien di Edelweis dan dari client 
yang akses ARV” (Responden 9). 

Pencatatan client HIV/AIDS akses ARV diperoleh dari berbagai sumber. 
Sumber pertama adalah kunjungan harian dari registrasi pasien di Klinik 
Edelweis. Pintu akses layanan ARV ada di Klinik Edelweis. Di Klinik 
Edelweis harus tercatat semua pasien yang membutuhkan ARV baik 
perawatan kronis atau profilaksis pasca pajanan. Sumber kedua, 
menggunakan sumber data dari informasi langsung, jadi kalau pasien itu 
sudah mendapatkan resep di Klinik Edelweis oleh dokter yang sudah 
diberikan wewenang, petugas pencatatan akan konfirmasi ke depo 
farmasi. Sumber ketiga, dari pasien itu sendiri pada tiap kali sesudah 
kunjungan ke Klinik Edelweis.  
Pencatatan client HIV/AIDS akses ARV di RSUP Dr. Sardjito terdiri dari 
dua register. Register pertama adalah register pra-ART dan yang kedua 
adalah register ART. Register pra-ART adalah register yang dicatat atau 
yang dimulai penulisannya begitu seseorang terdiagnosis HIV dan 
membuat perjanjian akan akses antiretroviral di RSUP Dr. Sardjito. Begitu 
client terdiagnosis HIV positif, dilakukan pelacakan syarat-syarat untuk 
terapi antiretroviral, misalnya apakah secara klinis WHO atau jumlah CD4 
sudah memenuhi syarat untuk dilakukan terapi. Jika client menyatakan 
akan akses antiretroviral di RSUP Dr. Sardjito baru client tersebut 
dimasukkan di dalam register pra-ART. Jika tidak maka tidak akan 
dimasukkan ke dalam register. Hal ini terlihat dari petikan wawancara 
berikut. 

”Kalo dia menyatakan akan akses obat di Sardjito kita 
masukkan dia ke register pra-ART. Tapi kalau dia menyatakan, 
saya akan datang atau saya akses ke Jakarta atau Semarang 
tidak kita masukkan karena bikin penuh buku saja” (Responden 
9). 

Register ART dimulai begitu client secara klinis dan laboratoris sudah 
memenuhi syarat untuk kriteria ART. Dari pra-ART dilakukan konfirmasi, 
jika client akan akses di RSUP Dr. Sardjito maka akan dipindahkan ke 
register ART. Client masuk register ART begitu mendapat resep untuk 
ART dan ambil obat ART. Register tersebut akan dipakai seumur hidup 
untuk melihat follow up terakhir. Register ART harus diisi untuk semua 
pasien yang memulai ART, pada semua kunjungan follow-up bulanan se-
jak tanggal mulai pengobatan sampai akhir follow-up dengan ART. Pela-
poran ART di RSUP Dr. Sardjito untuk client HIV/AIDS dilakukan setiap 
bulan. Monitoring pelaporan ART dilakukan mulai tiga bulan pertama, 
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enam bulan pertama, 12 bulan pertama dan seterusnya. Pelaporan ART 
diidentifikasi dari dua sumber yaitu dari register di Klinik Edelweis dan reg-
ister di farmasi, kemudian data dikumpulkan dan dibuat buku bantu. Data 
yang sudah di buku bantu kemudian dimasukkan dalam form laporan bu-
lanan yang sudah dibakukan dari Departemen Kesehatan.  
RSUP Dr. Sardjito melakukan pelaporan kasus setiap bulan kepada Ditjen 
Pelayanan medik dengan tembusan ke Ditjen PPM & PL c.q. Subdit AIDS 
dan PMS, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kepala Dinas Kese-
hatan Kabupaten. Direktur medik dan keperawatan, sebagai penanggung 
jawab, menandatangani dan mengesahkan pelaporan tersebut. 

D. Kapasitas Sumberdaya Manusia dalam Memberikan 
     Pelayanan HIV/AIDS  

Sumberdaya manusia merupakan salah satu komponen yang paling 
penting untuk mendukung dan memberikan pelayanan HIV/AIDS yang 
berkesinambungan. Pengetahuan dan sikap sumberdaya manusia dalam 
hal ini adalah petugas kesehatan akan mempengaruhi keefektifan 
penyediaan pelayanan HIV/AIDS. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik 
dan ketrampilan klinik para dokter yang memberikan pelayanan HIV/AIDS 
sudah ada perbaikan dari tahun ke tahun. Tidak ada standar assesment 
(penilaian) yang mengatakan bahwa yang bagus melayani HIV/AIDS itu 
seperti apa, tetapi tanggap terhadap HIV/AIDS sudah ada pada sebagian 
dokter yang bekerja di rumahsakit terutama dokter dan stafnya.  
Pengefektifan penyediaan pelayanan HIV/AIDS petugas kesehatan di 
RSUP Dr.Sardjito disosialisasikan pelayanan HIV/AIDS dari tahun 2002. 
Sebelum tahun 2005 sudah ada dokter dan perawat yang dilatih untuk 
pelayanan HIV/AIDS tetapi karena pasien belum banyak dan informasi 
belum seberapa banyak didapat, maka pelayanan tidak terlalu 
berkembang pada waktu itu. 

Tabel 1: Distribusi Sumber Daya Manusia di RSUP Dr. Sardjito 
yang Memberikan Pelayanan HIV/AIDS 
Sumber Daya Manusia Volume 

Dokter Spesialis 24 

Dokter Umum 2 

Dokter Gigi 1 

Konselor 12 

Case Manager 2 

Farmasi 1 

Ahli Gizi 1 

Jumlah 43 
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Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa SDM yang memberikan 
pelayanan HIV/AIDS di RSUP Dr. Sardjito sebanyak 43 orang dan yang 
mempunyai wewenang untuk memberikan terapi antiretroviral ada 4 
orang. Tahun 2004 setelah ada Surat Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 781/MENKES/SK/VII/2004 tentang Penunjukan Rumahsakit 
Rujukan bagi ODHA, eksistensi pelayanan HIV/AIDS di RSUP Dr. Sardjito 
semakin bertambah.  
Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan HIV/AIDS di RSUP Dr. 
Sardjito sudah mempunyai ketrampilan klinik dengan mengikuti training 
yang diselenggarakan oleh Depkes ataupun oleh lembaga yang konsen 
dengan HIV/AIDS sehingga pelayanan kepada client HIV/AIDS dapat 
seoptimal mungkin diberikan. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam 
pelayanan HIV/AIDS harus mendapatkan pelatihan yang lebih spesifik dan 
secara khusus. Pelayanan HIV/AIDS membutuhkan tenaga kesehatan 
yang berdedikasi dan mempunyai ketrampilan yang lebihx. 

E. Model Kerjasama yang Dilakukan oleh RSUP Dr. Sardjito 
    dengan Lembaga Pendukung HIV/AIDS 

Lembaga yang berkaitan dengan pendukungan pelayanan HIV/AIDS di 
RSUP Dr. Sardjito yaitu Komite Penanggulangan AIDS di pusat maupun di 
daerah, GFATM, proyek-proyek yang dilakukan oleh Komisi 
Penanggulangan AIDS Daerah dan Pemerintah, kerjasama lintas sektoral 
dengan unit-unit pelayanan diluar RSUP Dr. Sardjito, kerjasama dengan 
lembaga swadaya masyarakat, dan kerjasama dengan televisi swasta. 
Lembaga swadaya masyarakat yang bekerjasama dengan RSUP Dr. 
Sardjito antara lain Rajawali, Yayasan Kembang, Vesta, Victory Plus, dan 
PKBI wilayah Yogyakarta. RSUP Dr. Sardjito belum pernah membuat 
MOU dengan lembaga pendukungan ODHA dan Dinas Kesehatan 
Yogyakarta. Perjanjian kerjasama atau MOU seharusnya dibuat untuk 
memudahkan pihak rumahsakit dan penyedia jasa lainnya membagi 
deskripsi pekerjaan atau pembagian uraian tugas yang jelas sehingga 
pelayanan bagi client HIV/AIDS yang menyeluruh dan berkesinambungan 
dapat terwujud. 
Strategi pemasaran pelayanan HIV/AIDS di RSUP Dr Sardjito lebih 
banyak bekerja sama dengan unit-unit klinik dukungan yang ada di luar 
misalnya dengan klinik Gempita di RS PKU Muhammadiyah, Klinik Philia 
di RS Bethesda, dan Ruang 105 di RS Panti Rapih yang didukung oleh 
Dinas Kesehatan Propinsi Yogyakarta, KPAD Yogyakarta, dan GFATM. 
RSUP Dr. Sardjito membangun sistem kemitraan dengan jejaring 
rumahsakit lain yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan dan GFATM. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model kerja sama yang 
dilakukan oleh RSUP Dr. Sardjito dengan kelompok dukungan ODHA 
adalah rumahsakit yang memberikan pelayanan klinik, sedangkan 
kelompok dukungan atau orang-orang yang masuk dalam lay support 
bertugas untuk mengantar pasien ke rumahsakit baik untuk voluntary 
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counselling and testing, prevention of mother to child transmission, atau 
untuk care support and treatment. Hal ini sudah sesuai dengan pelayanan 
HIV/AIDS yang menyeluruh dan berkesinambungan dimana rumahsakit 
sebagai penyedia pelayanan klinik. 

F. Pembahasan 

HIV/AIDS merupakan tantangan utama dalam sistem pelayanan 
kesehatan. Rumahsakit selalu memulai dari pengobatan, tetapi untuk 
menyelenggarakan pelayanan HIV/AIDS yang berkesinambungan dan 
menyeluruh rumahsakit harus menggabungkan antara preventive dan 
curative. Pencegahan harus dijadikan senjata utama untuk melawan 
AIDSxi. RSUP Dr. Sardjito sudah melakukan kerjasama lintas sektoral 
dengan unit-unit pelayanan di luar rumahsakit, kerjasama dengan 
lembaga swadaya masyarakat, dan kerjasama dengan televisi swasta 
untuk melakukan upaya pencegahan. 
HIV/AIDS juga telah mengubah struktur organisasi di dalam pelayanan 
kesehatan. Organisasi pelayanan kesehatan sedang mencoba untuk 
berubah bentuk secara cepat, antara teknis dan lingkungan kelembagaan. 
Tekanan dinaikkan atau ditingkatkan untuk mendapatkan mutu dan 
efisiensi yang lebih besar dalam kaitannya dengan nilai yang 
menyebabkan organisasi pelayanan kesehatan dapat merubah struktur 
organisasi menjadi lebih mapan. Bila suatu organisasi mampu melakukan 
inovasi terhadap perubahan-perubahan baik menyangkut kebijakan 
manajemen, struktur, staff, sumber daya manusia, dan program kerja, 
maka organisasi tersebut sudah menjadi berkualitas dan professionalxii. 
RSUP Dr. Sardjito sudah mulai melakukan inovasi terhadap perubahan-
perubahan menyangkut kebijakan manajemen dalam memberikan 
pelayanan HIV/AIDS dengan mengeluarkan kebijakan tentang 
pengelolaan dan perawatan client HIV/AIDS yang ditetapkan dalam 
Dokumen No. 02.5.07.202.21 yang diterbitkan pada tanggal 03 Januari 
2004 oleh Direktur Utama RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta dan kebijakan 
tentang Kewaspadaan Universal yang tertuang dalam Dokumen No. 
02.5.07.202.21 untuk melindungi tenaga kesehatan dari resiko terpajan 
infeksi HIV. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan HIV/AIDS 
diberikan training tersendiri agar penyelenggaraan pelayanan dapat 
berjalan lebih optimal. 
Fungsi manajerial ada empat yaitu fungsi perencanaan, fungsi 
pengorganisasian, fungsi aktuasi, dan fungsi monitoring dan evaluasi. 
Sebagai organisasi rumahsakit harus melaksanakan fungsi manajerialxiii. 
Hasil penelitian mendapatkan bahwa RSUP Dr. Sardjito sudah 
menerapkan fungsi-fungsi manajerial untuk mengoptimalkan pelayanan 
HIV/AIDS. Fungsi perencanaan sudah dilakukan tetapi belum secara 
optimal dilakukan. Salah satu perencanaan yang sudah dilakukan adalah 
perencanaan ketersediaan obat antiretrovirus, tetapi kadang kala masih 
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terjadi kekurangan obat dikarenakan tidak ada monitoring dan evaluasi 
yang dilakukan oleh panitia HIV/AIDS. Pendelegasian wewenang dan 
pembagian tugas-tugas pokok sebagi fungsi penggorganisasian sudah 
dilaksanakan, yaitu dengan membuat daftar jaga di Klinik Edelweis, tetapi 
pelaksanaannya belum optimal dikarenakan tugas memberikan pelayanan 
HIV/AIDS hanya sebagai tugas sampingan saja. Apabila ada client yang 
datang maka petugas administrasi akan mencari dokter jaga. Pelayanan 
HIV/AIDS di RSUP Dr. Sardjito dapat berjalan lebih optimal bila dilakukan 
perubahan struktur organisasi dari Klinik Edelweis. Klinik Edelweis harus 
berdiri sendiri sebagai unit organisasi. Sebagai unit organisasi tersendiri, 
Klinik Edelweis memerlukan manager sebagai penanggungjawab 
sehingga fungsi-fungsi manajerial dapat berjalan. Selama ini struktur 
manajerial belum jelas di Klinik Edelweis. Perubahan struktur organisasi 
pelayanan kesehatan mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan 
HIV/AIDS di rumahsakitxiv. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap berbagai data yang didapatkan dalam 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa respon RSUP Dr. Sardjito 
dalam penanganan client HIV/AIDS meliputi Hardware, Software, 
Brainware, dan Infoware and Networking.  
A. Hardware (sarana dan prasarana)  

Klinik Edelweis sebagai pintu utama pelayanan HIV/AIDS pada tahun 
2005, dan ketersediaan antiretroviral di RSUP Dr. Sardjito yang cukup 
untuk memenuhi kebutuhan client. Bila terjadi kekurangan disebabkan 
oleh kesalahan pelaporan, keterlambatan pengiriman dan ketersediaan 
obat di pusat juga kurang. Rumahsakit mengharapkan ketersediaan obat 
dari program. 
B. Sofware (perangkat lunak) 

Jenis pelayanan yang diberikan di RSUP Dr. Sardjito sudah sesuai 
dengan pedoman nasional tentang standar pelayanan bagi orang dengan 
HIV/AIDS (ODHA). Jenis pelayanan meliputi VCT (Voluntary Counseling 
and Testing), CST (Care Support and Treatment), PMTCT (Perevention of 
Mother to Child HIV Transmission), TB-HIV, infeksi menular seksual, dan 
pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium, 
radiologi, dan pencatatan dan pelaporan. 

1. Panitia penanggulangan AIDS RSUP Dr. Sardjito telah 
membuat prosedur tetap untuk setiap jenis layanan yang 
diberikan dan membuat alur pelayanan sehingga client 
HIV/AIDS mudah untuk mengakses. 
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2. Pencatatan dan pelaporan kasus di RSUP Dr. Sardjito masih 
belum ada kesesuaian data, karena belum dirinci antara kasus 
baru dan lama sehingga jumlah kasus yang dicatat pada rekam 
medis berbeda dengan jumlah yang ada di Klinik Edelweis dan 
yang ada di bangsal. 

C. Brainware (sumber daya manusia) 

1. Kapasitas sumber daya manusia dan ketrampilan klinik para 
dokter di RSUP Dr. Sardjito dalam memberikan pelayanan 
kepada client HIV/AIDS sudah ada perbaikan dari tahun ke 
tahun. Petugas kesehatan mengikuti training yang 
diselenggarakan oleh Depkes tentang penyediaan pelayanan 
HIV/AIDS secara berkala. 

2. RSUP Dr. Sardjito sudah membuat kebijakan tentang 
Kewaspadaan Universal yang tertuang dalam Dokumen No. 
02.5.07.202.21 untuk meminimalisir petugas kesehatan terpajan 
oleh virus HIV. 

D. Infoware and Networking (sistem informasi dan jejaring) 

1. RSUP Dr. Sardjito bekerjasama dengan komite 
penanggulangan AIDS di pusat maupun di daerah, GFATM, 
proyek-proyek yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan 
AIDS Daerah dan Pemerintah, kerjasama dengan lembaga 
swadaya masyarakat, dan kerjasama dengan televisi swasta 
untuk menyediakan pelayanan HIV/AIDS yang komprehensif 
dan berkesinambungan. 

2. RSUP Dr. Sardjito berjejaring dengan unit-unit klinik dukungan 
yang ada diluar misalnya dengan klinik Gempita di RS PKU 
Muhammadiyah, Klinik Philia di RS Bethesda, dan Ruang 105 di 
RS Panti Rapih.  

Saran  

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disarankan beberapa hal 
berikut: 

A. Hardware (sarana dan prasarana). 

Diperlukan perbaikan tata ruang di Klinik Edelweis. Ruang pelayanan 
konseling di klinik Edelweis belum sepenuhnya menjamin 
konfidensialitas dan kenyamanan client. 
B. Software (perangkat lunak) 

Perbaikan kualitas pencatatan dan pelaporan. Diperlukan untuk 
mendapatkan gambaran riil jumlah pasien HIV/AIDS sehingga 
didapatkan kebutuhan perawatan pasien secara langsung pada sarana 
kesehatan, manajemen dan monitoring suplai obat, dan data yang 
disimpulkan dan dilaporkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen 
program perawatan HIV/AIDS dan ART. 
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C. Brainware (sumber daya manusia) 

Mengirim petugas kesehatan mengikuti pelatihan secara berkala, 
untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan klinik petugas 
kesehatan dalam menyediakan pelayanan bagi pasien HIV/AIDS. 
Klinik Edelweis sebaiknya menjadi satu unit organisasi tersendiri dan 
ada petugas kesehatan yang ditugaskan secara penuh di klinik 
Edelweis agar client yang akan melakukan VCT dan pemeriksaan tidak 
menunggu terlalu lama. 
 
D. Infoware and Networking (sistem informasi dan jejaring) 

Dibuat MOU antara rumahsakit dengan stakeholder yang lain. 
Diperlukan MOU antara rumahsakit dengan stakeholder yang lain agar 
pembagian job description nya lebih jelas sehingga pelayanan 
HIV/AIDS yang menyeluruh dan berkesinambungan dapat terwujud. 
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