Bagaimana cara mengadvokasi untuk pelayanan HIV dalam universal health coverage, dalam konteks COVID-19
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Pendahuluan
Panduan advokasi ini adalah untuk advokasi HIV tingkat kenegaraan
dan komunitas tingkatan negara dan komunitas terkait. Panduan
ini dirancang untuk membantu mereka dalam membangun strategi
advokasi yang mengintegrasikan hak-hak, basis komunitas, dan
pendekatan inklusif ke dalam agenda jaminan kesehatan semesta
atau universal health coverage (UHC) dalam konteks COVID-19
untuk mencapai #KesehatanuntukSemua (#HealthforAll).

Kembali ke awal

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

Bagian Satu terdiri dari pendahuluan singkat mengenai UHC,
mengapa dibutuhkan, dan konsep-konsep utama serta terminologi.
Bagian ini menjabarkan hubungan antara UHC dan hak manusia,
persamaan gender dan HIV serta diakhiri dengan diskusi mengenai
dampat dari COVID-19 sebagai usaha untuk mencapai tujuan
global dari UHC dan HIV.
Bagian Dua menjelaskan serangkaian perangkat dan panduan yang
disesuaikan untuk advokasi HIV dalam tingkatan kenegaraan dan
komunitas yang terkait dapat menggunakannya saat mereka
menyiapkan dan meningkatkan strategi advokasi UHC dalam
konteks COVID-19. Hal-hal ini dirancang untuk digunakan dalam
hubungannya dengan standar perangkat-perangkat strategi
advokasi seperti pemetaan kekuatan dan analisa pihak terkait.
Bagian Tiga menjelaskan sumber utama dan materi advokasi yang
dapat digunakan para advokat untuk mendalami pemahaman
tentang UHC, meningkatkan kesadaran dari komitmen nasional,
dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi
Wanja Ngure, feminis dan aktifis hak asasi manusia dari Kenya:
“Idealnya UHC merupakan konsep yang indah namun ketika
kita memiliki hukum yang mengkriminalisasi suatu populasi,
bagaimana kelompok ini mengakses pelayanan tanpa stigma
dan diskriminasi? Kami akan melanjutkan lobi untuk menghilangkan hambatan struktur, tanpa usaha tersebut kesehatan untuk
semua akan hanya menjadi mimpi.”

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber
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Bagian satu: Latar belakang
Apa itu Cakupan kesehatan Menyeluruh
atau Universal Health Coverage (UHC)?
Universal Health Coverage merupakan tujuan global

UHC merupakan tujuan global dimana seluruh negara anggota
dari UN memiliki komitment untuk mencapainya di tahun 2030
sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs). Di tahun 2019, komitmen
ini sudah lebih lanjut dikuatkan dengan Deklarasi Politik dari
Pertemuan Tingkat Tinggi dalam hal Universal Health Coverage
dimana dibentuk agenda ambisius untuk 10 tahun ke depan.
Deklarasi tersebut memberikan dorongan kepada negara-negara
untuk menaikkan skala implementasi rencana dan strategi mereka
untuk melakukan reformasi kesehatan yang diperlukan dan
merancang bagaimana paket pelayanan kesehatan dasar dan
mekanisme keuangan kesehatan seharusnya dibuat bila UHC
menjadi suatu kenyataan.
Menurut WHO, UHC bisa saja diraih jika semua orang dan
komunitas menerima pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan1
tanpa kesulitan finansial. Meskipun seluruh negara kaya di dunia
(kecuali USA) memiliki beberapa bentuk pelayanan umum, tidak
ada yang benar-benar menanggung 100% dari populasi untuk
100% layanan kesehatan, 100% total biaya dan tanpa urutan
tunggu (waiting list). Negara dengan pemasukan tingkat menengah
yang telah bergerak maju kepada UHC dalam beberapa tahun
belakangan ini termasuk Brazil, Meksiko, Ruanda, Afrika Selatan
dan Thailand2.

Universal Health Coverage merupakan agenda
kebijakan nasional

Tidak ada yang disebut pendekatan “satu ukuran untuk semua”
(one size fits all) dalam UHC. Yang tertanam dalam konsep adalah
prinsip dari kepemilikan nasional, dengan negara berpemasukan
rendah dan menengah mengatur dan berkontribusi secara finansial
terhadap target dan pencapaian pembangunan mereka sendiri.

Kunci dari pembuatan keputusan dalam bagaimana mencapai
UHC dibuat dalam tingkat nasional dan kebijakan, strategy, serta
rencana kesehatan nasional (national health policies, strategies
and plans - NHPSPs) dimana negara-negara menjawab pertanyaan
inti dari bagaimana UHC akan dibayarkan dan dilakukan. Reformasi
kesehatan domestik bisa menjadi topik hangat politik, atau bahkan
isu pemilihan (election). Komitmen pemerintah terhadap UHC
seringnya dikurangi oleh politikus menjadi skema asuransi kesehatan.
Masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam setiap jenjang dari
rancangan tingkat nasional, implementasi dan pemantauan dari UHC.

Kembali ke awal

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

Universal Health Coverage merupakan konsep yang
didirikan dalam hak untuk kesehatan dan keadilan
kesehatan

Konsep dari UHC kembali kepada Konstitusi WHO 1948 yang
mendeklarasikan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang
fundamental. Pada tahun 1978 Deklarasi dari Alma Ata
mengidentifikasikan pelayanan kesehatan primer sebagai usaha
untuk mencapai “kesehatan untuk semua” (health for all). Elemen
utama dari UHC tertanam dalam konvensi hak asasi manusia
internasional termasuk the Convention on the Elimination of
Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of
the Child and the Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, serta konstitusi-konstitusi national lainnya3. Menurut
WHO, UHC berarti ekspresi praktikal dari kepedulian terhadap
keadilan kesehatan dan hak untuk kesehatan. Pemerintah tidak
dapat lagi dipandu hanya dengan efisiensi mengenai kemana
anggaran dapat digunakan, karena hal ini mungkin tidak adil.
Untuk memastikan hal ini, indikator UHC harus dipisahkan
menurut faktor-faktor seperti pendapatan, gender dan identitas
seksual, umur, ras, etnik, disabilitas, lokasi status migrasi.

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber

←

→
4

Mengapa kita memerlukan Universal
Health Coverage?
Pada tahun 2017, kurang dari setengah populasi global dilindungi
dengan pelayanan kesehatan penting4. Bahkan di negara kaya,
sistem kesehatan nasional yang diberikan oleh negara hanya
menjamin sebagian populasi, pilihan pelayanan yang terbatas dan
hanya sebagian dari total biaya. Setiap tahun, diperkirakan terdapat 100 juta orang terpuruk dalam kemiskinan ekstrim dikarenakan biaya-biaya kesehatan5.

#1
#2
#3
Tiga dimensi dari UHC

Tidak meninggalkan siapapun, dengan perhatian
khusus pada orang kurang mampu, rentan dan
terpinggirkan

Memastikan akses progresif terhadap pelayanan
berkualitas tinggi dengan banyak pilihan.

Untuk mencapai UHC, negara-negara perlu meningkatkan semua
tiga dimensi: mengikutsertakan lebih banyak orang (yang dijamin),
memperluas pilihan pelayanan (pelayanan apa yang akan dimasukkan)
dan mengurangi harga dan biaya berlebihan6 (menurunkan biaya).
Pemerintah perlu meningkatkan pendanaan domestik untuk
kesehatan, dan membuat pilihan kritis mengenai siapa yang perlu
diikutsertakan lebih dahulu, pelayanan apa yang perlu diperluas
dan bagaimana berpindah menuju sistem yang membagikan resiko
finansial secara merata kepada masyarakat (seringnya dicapai
melalui perpajakan dan jaminan kesehatan)7. Penjualan perlu
dilakukan dalam hal berapa banyak pelayanan yang diberikan dan
sumber proporsi biaya yang cocok dari dana publik. Di kebanyakan
negara, selain negara-negara dengan pendapatan sangat rendah,
UHC bisa sebagian besar didanai melalui sumber domestik, tanpa
atau dengan dukungan donor dari luar yang terbatas. Meskipun hal
ini terlihat ambisius, WHO mengestimasi bahwa dari 65 negara
berpendapatan rendah dan menengah 85% total biaya dibutuhkan
untuk mencapai target kesehatan SDG dapat ditemukan dari
sumber domestik8.
Negara-negara yang telah membuat kemajuan terbesar terhadap
UHC sudah memprioritaskan pengeluaran dalam kesehatan dari
perpajakan umum, daripada skema asuransi kesehatan pribadi dan
sukarela9. UHC Global Monitoring terbaru menemukan bahwa
ketika perlindungan kesehatan telah meningkat, proteksi finansial
menuju ke arah yang salah10. Kemauan politik diperlukan untuk
menghindari tekanan yang meningkat dalam anggaran kesehatan
dan kelangkaan sumber daya yang disebar ke beberapa macam
prioritas kesehatan11.

Kembali ke awal
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Bagian Satu:
Latar Belakang
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Meringankan kesulitan ekonomi di antara para
pengguna layanan kesehatan.
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#1

1. Siapakah Aktor dalam
UHC?
Aktor Global

World Health Organization (WHO)

WHO merupakan penggerak dibalik agenda UHC dan memberikan
dukungan teknis kepada negara-negara mengenai implementasi.
WHO juga berkontribusi terhadap basis bukti tentang bagaimana
mekanisme keterkaitan populasi dapat bekerja, dalam tatanan
seperti apa, dan bagaimana. Buku panduan WHO yang akan datang
mengenai partisipasi sosial untuk UHC akan menjadi dokumen
panduan untuk anggota negara untuk menguatkan sistematika dan
keterlibatan pemerintah yang berarti dengan populasi, masyarakat,
serta komunitas dengan mengambil contoh pengalaman terbaik
untuk membangun, membentuk dan membuat institusionalisasi
dari mekanisme-mekanisme dalam kebijakan, perencanaan dan
proses tinjauan nasional. Untuk informasi lebih lanjut, mengacu
pada halaman website WHO di UHC: www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)

World Bank

World Bank dan WHO bekerjasama erat untuk memonitor dan
mengevaluasi progres UHC secara global. Suatu laporan, Going
Universal: bagamana 24 negara mengimplementasikan reformasi
universal health coverage dari bawah ke atas, menjelaskan
bagaimana negara-negara berbeda mengejar UHC, berdasarkan
koleksi data yang sistematis, untuk dapat memberikan
pengetahuan praktis kepada pembuat keputusan. Pada tahun
2018 dan 2019, studi mengenai penambahan 17 negara dikeluarkan.
Halaman World Bank pada UHC: www.worldbank.org/en/topic/
universalhealthcoverage

Kemitraan UHC

Dalam kemitraan UHC terkumpul para ahli kesehatan dan
Kementerian Kesehatan nasional untuk mempromosikan UHC.
Berlandaskan WHO, tujuannya adalah membangun kapasitas

nasional untuk pembangunan, implementasi, pemantauan dan
evaluasi dari kekuatan dan kelengkapan kebijakan kesehatan
nasional, strategi dan perencanaan serta kebijakan finansial
kesehatan, dengan pandangan untuk mempromosikan UHC Buku
Kemitraan UHC mengenai Strategi Kesehatan Nasional di Era 21
memberikan panduan rinci pada perencanaan kesehatan nasional
dan bagaimana masyarakat dapat diikutsertakan dalam setiap
langkah. Versi lebih sederhana dari kerangka ini dapat ditemukan
pada Alat 1 dari Panduan ini.

Kembali ke awal

1

UHC2030

UHC2030 (sebelumnya disebut International Health Partnership/
IHP+) merupakan pergerakan global untuk menguatkan sistem
kesehatan untuk UHC. Bidang kerja intinya adalah untuk: koordinasi
usaha untuk menguatkan sistem kesehatan; membagikan
pembelajaran dan pengalaman dalam penguatan sistem kesehatan
dan UHC; advokasi untuk kebijakan dan sumber daya yang
diperlukan untuk mencapai UHC; dan fasilitasi peninjauan progres
terhadap UHC dan akuntabilitas. Setiap orang yang mempromosikan
UHC, termasuk negara-negara, Organisasi Masyarakat Sipil,
akademisi, sektor swasta dan media, didorong untuk menjadi
mitra dengan mendukung UHC2030 Global Compact. NAIDS dan
Global Fund untuk AIDS, TB dan Malarian adalah beberapa yang
menyetujui. Untuk ikut serta dengan UHC2030 sangat layak
untuk mengetahui tiga perwakilan masyarakat (dari lapangan,
nasional dan global) yang menduduki Unit Kepanitiaan. UHC2030
juga mempublikasikan laporan tahunan berjudul State of UHC
Commitment Report.
UHC2030 adalah sekretariat untuk Hari Universal Health Coverage:
12 December dan melahirkan situs kampanye setiap tahun dengan
alat advokasi dan sumber infromasi: universalhealthcoverageday.org/

Bagian Satu:
Latar Belakang
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Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber

Mekanisme Keikutsertaan Masyakarat untuk
UHC2030 (CSEM)

CSEM adalah bagian masyarakat sipil dari UHC2030 yang bekerja
untuk memastikan bahwa kebijakan UHC adalah inklusif dan adil,
dan perhatian sistematis diberikan pada populasi yang paling
terpinggirkan dan rentan sehingga tidak ada orang yang ditinggalkan.
Tujuan dari CSEM adalah untuk: menguatkan gerakan UHC/
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Health Systems Strengthening (HSS) global yang inklusif dan
luas, yang mengistimewakan orang yang rentan dan terpinggirkan;
menguatkan mekanisme akuntabilitas yang dipimpin warga dan
sosial pada tingkat sub-nasional, nasional, regional, dan global,
mengikuti prinsip Tidak Ada Orang Yang Tertinggal; dan memastikan
koordinasi yang lebih baik dan harmonis antara program CSO dan
jaringan yang bekerja untuk isu terkait kesehatan. CSEM melahirkan
berbagai alat dan sumber informasi advokasi, termasuk UHC
Advocacy Guide (2018).

Kembali ke awal

1
Bagian Satu:
Latar Belakang
“Realisasi progresif dari hak atas kesehatan melalui UHC
merupakan tanggung jawab utama secara nasional,
dibantu melalui regional dan solidaritas global, pertukaran
dan kooperasi international. Hal tersebut dapat dicapai
melalui reformasi yang memprioritaskan pemenuhan
kebutuhan dari masyarakat kurang mampu.”

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

– The Global Compact for Progress towards UHC

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber

Anton Basenko, Global Aktivist and Alliance for Public
Health Manager of programs on communicites, rights and
gender: “Anda tidak dapat membagi hak asasi manusia,
stigma dan isu diskriminasi dari bagian UHC. Isu-isu ini
harus menjadi bagian dari agenda advokasi UHC.”
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#2

2. Fokus regional:
kerangka dan komitmen
UHC Asia

Kembali ke awal

Di luar Africa terdapat beberapa inisiatif dan kerangka regional
untuk UHC.

1

Joint Ministers of Finances and Health Symposium mengenai
Universal Health Coverage di Asia dan Pasifik: COVID-19 and
Beyond (2020) – ebih dari 40 menteri keuangan dan kesehatan
dari Asia dan Pasifik berkumpul untuk mendiskusikan percepatan
progres menuju UHC di wilayah dalam era baru COVID-19,
menekankan pentingnya UHC dan kebutuhan untuk kolaborasi lebih
erat dalam upaya menggerakkan finansial pelayanan kesehatan.

Bagian Satu:
Latar Belakang

2

Strategi Regional Asia Tenggara untuk Universal Health Coverage
(2015) – didukung pada sesi Komite Regional WHO untuk Asia
Tenggara sesi ke 65, strategi regional ini merekomendasikan
empat Tujuan Strategis untuk meningkatkan UHC di wilayah.

Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

Universal Health Coverage: Bergerak Menuju Kerangka Aksi
Kesehatan untuk Wilayah Pasifik Barat (2016) – Mendukung
Komite Regional WHO untuk Asia Tenggara sesi ke 66 untuk Asia
Tenggara, kerangka aksi ini memberikan panduan untuk Anggota
Negara untuk mengakselerasi progres menuju UHC dan SDG.

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber
Khuất Thị Hải Oanh, Executive Director
SCDI di Vietnam: “Kita harus menemukan
orang yang terpinggirkan dengan UHC
tapi kita juga memastikan bahwa
orang-orang tersebut dapat membantu
menemukan solusi dan mengadvokasi
solusi tersebut”
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#3

3. Fokus regional:
kerangka dan komitmen
UHC Afrika
Selain UN Political Declaration dan resolusi World Health
Assembly dari tahun 2019 yang di dukung semua negara Afrika,
terdapat beberapa komitmen tingkat regional penting dan
instrumen kebijakan yang berguna untuk advokasi terkait UHC.

ini memiliki satu set target sementara (atau titik pencapaian)
yang perlu dicapai pada tahun 2020.
Regional Komite WHO untuk Afrika ke 67 (2017) – Menteri
Kesehatan Afrika setuju untuk melakukan enam kerangka aksi
menyeluruh di negara-negaranya yang akan berkontribusi penting
untuk pencapaian UHC.

Kembali ke awal

Scorecard dalam Finansial Domestik untuk Kesehatan di Afrika
2019 – suatu alat finansial kesehatan untuk anggota negara
AU yang diperbaharui setiap tahun untuk digunakan dalam
perencanaan finansial dan pemantauan pengeluaran.

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

Deklarasi Abuja (2001) – negara African Union (AU) berikrar untuk
membuat tujuan mengalokasi sedikitnya 15% dari dana tahunan
untuk sektor kesehatan. Sangat sedikit negara yang sudah
memenuhi target ini. Deklarasi Abuja +12 pada tahun 2013
menyebut pemerintah untuk memperbaharui ikrar mereka untuk
mengakhiri epidemi HIV, TB dan malaria tahun 2030.
Universal Health Coverage di Africa: Melalui Konsep menjadi Aksi
(2016) – Panggilan untuk melakukan aksi ini memiliki lima area inti
untuk negara-negara Afrika dimana kesehatan dan pertumbuhan
ekonomi digabungkan: financial, pelayanan, keadilan, kesiapan dan
pemerintahan.
African Health Strategy 2016-2030 - Suatu kerangka strategi
untuk menguatkan performa sistem kesehatan, meningkatkan
investasi bidang kesehatan, meningkatkan keadilan dan
menghadapi determinasi sosial dalam kesehatan untuk
mengurangi beban penyakit prioritas di tahun 2030.
Kerangka Katalisator Uni Afrika untuk memberantas AIDS, TB dan
Malaria di Afrika pada tahun 2030 – merupakan kerangka strategi
yang membentuk target dan titik-titik pencapaian yang didukung
oleh AU pada tahun 2016. Tujuan-tujuan ini dihubungkan dengan
masing-masing penyakit, dengan target yang dapat dicapai bila
penyakit tersebut dapat dieliminasi pada tahun 2030. Tujuan-tujuan

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber
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#4

4. Penjelasan Terminologi UHC
Pengeluaran kesehatan bencana

Pengeluaran kesehatan didefinisikan sebagai suatu bencana bila
kontribusi finansial dari suatu rumah tangga terhadap sistem
kesehatan melebihi 10% dari pendapatan setelah kebutuhan
penghidupan telah terpenuhi. Di tahun 2015, tahun dimana SDG
diadopsi, sekitar 930 juta orang mengalami pengeluaran kesehatan
bencana. Sekitar 210 juta orang, pengeluaran kesehatannya
melebihi 25% dari total anggaran rumah tangga12.

Paket manfaat kesehatan

Disebut juga Essential Health Services Package (EHSP) atau
paket manfaat kesehatan minimum, ini adalah bagian inti pelayanan yang dianggap penting oleh pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan kesehatan dari populasi ydan yang mana mereka mau
untuk membayar. Hal ini bervariasi dari negara satu dan lainnya
tapi WHO memberikan panduan untuk pemerintah mengenai
bagaiamana membuat desain paket manfaat kesehatan13.
Isi dari paket manfaat kesehatan harus di informasikan dengan
tiga pertimbangan:
• Keadilan - memastikan akses pelayanan yang sama dan adil
• Profil beban penyakit - kebutuhan kesehatan utama dari populasi
• Analisa efektifitas biaya - bertujuan mencapai dampak terbesar
dengan sumber daya yang ada.

Mekanisme finansial kesehatan domestik/ Sumber
mobilisasi domestik

Finansial kesehatan adalah salah satu komponen inti dari UHC
dan terkait dengan mekanisme yang mana negara-negara
mengumpulkan dana untuk membayar pelayanan kesehatan
sehingga orang-orang tidak perlu lagi membayar ‘out-of-pocket’
(OOP). Mekanisme finansial kesehatan domestik mencakupi:
• Pengumpulan pendapatan (sumber dana, termasuk anggaran
pemerintah, skema asurasnsi pra-bayar yang wajib dan tidak
wajib, pengeluaran pembayaran langsung dari pengguna jasa,
dan bantuan dana external)

• Penggabungan dana (akumulasi dari dana pra-bayar atas nama
sebagian atau semua populasi, contohnya melalui jaminan
kesehatan) dan
• Pembelian jasa (pembayaran atau alokasi sumber daya untuk
pemberi jasa kesehatan).
Penjelasan rinci lebih lanjut mengenai mekanisme kesehatan
finansial untuk advokasi yang dibentuk dalam Frontline AIDS
discussion paper: Universal health coverage: How to finance it.

Kembali ke awal

Kebijakan kesehatan nasional, strategi dan
perencanaan

Ini merupakan sebutan generik untuk kebijakan-kebijakan, strategi,
dan perencanaan kesehatan pemerintah nasional yang membentuk
kebijakan dalam reformasi kesehatan dan UHC. NHPSPs memastikan
bahwa negara-negara mengalokasikan sumber daya domestik
secara efisien dan adil, dan anggaran domestik untuk kesehatan
konsisten dan dapat diprediksi.

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

Biaya pengeluaran sendiri

Ini merupakan pengeluaran yang harus dibayarkan perorangan
pada penyedia jasa kesehatan dari dana mereka sendiri pada saat
mereka menggunakan jasa tersebut. Mereka bisa mangambil form
biaya pengguna, pembayaran bersama, resep dan biaya lainnya
untuk pelayanan kesehatan. Banyak negara bergantung pada
pembayaran ini untuk mendanai sistem kesehatan. Namun setiap
tahun pembayaran ini mendorong sekitar 100 juta orang per
tahun ke dalam kemiskinan yang ekstrim (didefinisikan sebagai
penghidupan dengan USD 1,90 atau kurang per hari) karena
penyakit tidak terduga yang memaksa mereka untuk menggunakan
tabungan hidup, menjual aset, atau meminjam uang. Populasi inti
kadang perlu membayar pelayanan bahkan bila mereka gratis
karena privasi dan kerahasiaan yang ditawarkan14.

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber
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UHC dan HIV: Resiko dan Kesempatan
Tujuan dari pencapaianUHC dan pemberantasan epidemi AIDS
adalah pelengkap dan hal itu tidak dapat dicapai tanpa satu sama
lain. Nilai utama dan prinsipnya sama: keadilan, tanpa diskriminasi,
harga diri, dan keadilan sosial. Di tahun 2019, kurang dari setengah
populasi utama diraih dengan kombinasi pelayanan pencegahan
HIV di lebih dari setengah negara-negara yang melapor pada
UNAIDS15. Dana baru kesehatan dari sumber domestik untuk
UHC dapat membantu mengisi kekosongan finansial HIV dan
meningkatkan keberlangsungan16.
Strategy UNAIDS tahun 2016-202117 menggarisbawahi tiga cara
dimana negara-negara perlu secara progresif menggunakan tiga
dimensi UHC dalam merencanakan respon terhadap HIV:

1. Temukan keutamaan, intervensi HIV yang
memberikan dampak tinggi yang perlu diintergrasi ke
dalam paket manfaat kesehatan nasional.
2. Pastikan paket ini diadaptasi dan disebar secara adil
pada populasi yang membutuhkan.
3. Memastikan sistem finansial kesehatan nasional
mencakup biaya dari pelayanan HIV untuk
meminimalisasi pengeluaran OOP dan resiko
kesulitan finansial
Terdapat empat permasalahan utama di dalam komunitas HIV
mengenai transisi ke UHC18:
1. Perpindahan dalam pengeluaran pembiayaan dari dukungan
donor internasional menuju kesehatan domestik finansial yang
berarti jatuhnya pendanaan HIV yang cukup berarti.
2. Transisis dari respon penyakit tertentu teradap pendekatan
sistem kesehatan akan melemahkan fokus dalam membenahi
pendorong HIV yang struktural, khususnya pencegahaan untuk
menyeesaikan stigma dan diskriminasi, dan pendekatan terhadap
masyarakat.
3. N
 ilai dari pendekatan berdasarkan komunitas dan hak asasi yang
dapat menjadi pendorong dari respon HIV dapat terlewatkan oleh

pemerintah nasional karena fokus terhadap fasilitas kesehatan
dan skema jaminan keseatan generik.
4. Populasi utama dapat dianggap tidak memenuhi syarat atau
dikeluarkan dari implementasi UHC karena kriminalisasi dari
pekerja sex, seksualitas, penggunaan obat-obatan atau berdasarkan
identitas dan tempat tinggal, dan akan mengurangi dukungan
untuk pelayanan yang disesuaikan, berdiri sendiri dan pemantauan
dari serapan pelayanan untuk populasi inti dan terpinggirkan.
Setiap negara harus membuat keputusan penting tentang bagaimana pelayanan HIV akan didanai dan bagaimana ketersediaan,
kemampuan, dan kualitas dari pelayanan HIV dijamin. Pilihan
berbeda mencakup pelayanan HIV inklusif dalam skema jaminan
kesehatan nasional, penggunaan dari dana pemerintah tertentu,
atau pajak tertentu untuk mendanai biaya kesehatan terkait HIV.

Kembali ke awal

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

Komunitas melakukan intervensi terhadap HIV

UHC tidak hanya mengenai pelayanan dan pengobatan.
Kesuksesannya tergantung pada pelaksanaan dari semua intervensi
lain yang penting untuk kesehatan yang baik, khususnya pencegahal
dan intervensi diluar medis, seperti peningkatan kepeduluan,
advokasi, dukungan ketaatan pelayanan atau menghubungkan
populasi inti dengan pelayanan kesehatan yang ramah. Banyak dari
intervensi ini dilakukan di luar sistem kesehatan oleh masyarakat
dan aktor dalam komunitas, yang mana sebagian besar didanai
oleh donor eksternal. Apakah pemerintah akan mampu atau mau
membantu masyarakat atau komunitas dalam pelaksanaan dari
aktifitas penting ini?

“Bila universal health coverage benar-benar menjadi
universal (menyeluruh) hal itu harus mencakup
semua orang, khususnya mereka yang paling sulit
mengakses pelayanan kesehatan, seperti imigran,
populasi di desa, orang dalam penjara, komunitas
LGBT, pekerja seks, pengguna obat-obatan
terlarang, orang miskin #Healthforall”

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber
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Meskipun secara teori UHC dibangun dalam implementasi yang
adil di masyarakat19,20, bagaimana pemerintah mendefinisikan
kaum rentan dan terpinggirkan akan memiliki dampat langsung
tehadap siapa yang diikutsertakan dalam perluasan pelayanan
kesehatan. Sangat tidak mungkin dalam negara-negara terdapat
transmisi HIV, hubungan satu jenis, ekspresi dan identitas gender
yang tidak sesuai, pekerja seks, dan pengguna obat-obatan
terlarang dikriminalisasi, populasi inti tersebut akan diakui secara
sama dalam pelayanan kesehatan. Untuk alasan ini, semua legislasi
nasional UHC dan reformasi keehatan harus disertakan dalam
debat nasional mengenai perlunya dukungan lingkup kebijakan
dan legal, dengan reformasi atau pencabutan hukum diskriminasi
bila dibutuhkan.

Pesan utama:
Implementasi UHC yang gagal dalam pendekatan
terhadap HIV yang menyeluruh akan mengakar pada
ketidakadilan dan membuat tujuan dalam mengakhiri
AIDS di tahun 2030 jadi tidak mungkin dicapai

UHC dan persamaan gender
Istilah UHC dan retorik terkait mendefinisikan implementasi
UHC akan adil di seluruh masyarakat21. Namun, interpretasi dan
implementasi dari UHC terlalu buta akan gender.
Ketidaksamaan gender dan norma sosial kebencian akan membatasi
hasil kesehatan untuk siapapun yang identitas gender, ekspresi,
orientasi seksual atau karakter seksnya dinilai berbeda. Perbedaan
yang dilihat ini digunakan untuk menentukan siapa yang lebih atau
kurang penting dalam masyarakat dan hal ini mendorong pada
resiko kesehatan, beban penyakit dan kebutuhan pelayanan
kesehatan untuk kelompok tertentu. Contohnya, kaum transgender

akan 49 kali lebih beresiko dalam hidup dengan HIV dibandingkan
dengan populasi umum22. Wanita 1,2 kali lebih rentan terhadap
HIV daripada laki-laki dan perbedaan ini lebih terlihat pada orang
dewasa23.
Untuk wanita pada umumnya, UHC, dan khususnya perluasan
pelayanan kesehatan utama yang gratis, memegang potensi
besar24. Terdapat banyak contoh di dunia di negara-negara seperti
Afganistan, Meksiko, Ruanda, dan Thailand mengenai bagaimana
komitmet terhadap UHC menjadi dorongan sangat kuat untuk
meningkatkan hasil kesehatan dan keadilan untuk wanita25.
Namun, untuk hal ini dapat terjadi, kebijakan dan program harus
memperhatikan desain dari paket pelayanan utama, akses wanita
untuk pelayanan, dan hambatan finansial dan sosial terhadap
persamaan gender. Khususnya, ketidakseimbangan gender dalam
mengakses pelayanan dan lingkup legal dan kebijakan nasional,
kemungkinan kecil bahwa seksual dan reproduksi kesehatan dan
keadilan yang aman (Secure Sexual and Reproductive Health and
Rights (SRHR) akan dapat dicapai dalam UHC26.
Usaha nyata dibutuhkan untuk menyelesaikan ketidakseimbangan
gender dalam sistem kesehatan dan memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang berbeda-beda dalam keragamannya,
dengan pendekatan silang yang mengakui bahwa ketidakadilan
gender juga membuat hambatan untuk orang dengan orintasi
seksual, identitas dan ekspresi umum, dan karakter seksual yang
berbeda-beda. Beberapa komitmen penting yang tercakup dalam
UN Political Declaration dalam UHC adalah respon gender dan
pelaksanaan keadilan gender dalam kesehatan (lihat Bagian Tiga:
Sumber daya inti).

Kembali ke awal
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Dampak dari COVID-19
terhadap UHC
Pandemik COVID-19 memberikan dampat luar biasa terhadap
pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, dengan konsekuensi serius untuk melaksanaan SDG di tahun 2030. Pembangunan
manusia secara global mengalami penurunan untuk pertamakalinya
sejak 199027. Dampat finansial dari COVID-19 dipresiksi menjadi
lebih buruk dari yang dialami setelah krisis finansia lglobal di tahun
2008 dan bisa melahirkan depresi ekonomi global yang tidak
pernah terjadi sejak tahun 193028.
Menurut WHO, dalam kurang dari satu tahun pandemik ini sudah
mengikis keuntungan kesehatan yang dicapai dalam 25 tahun
terakhir29. COVID-19 telah membuka dan memperburuk kekurangan
yang sudah ada dalam sistem kesehatan dan kemampuannya untuk
melaksanakan pelayanan kesehatan inti, juga dimana pemerintah
nasional bergantung pada donor internasional. Hal ini telah sangat
mengagnggu perjalanan reformasi kesehatan nasional dan pada yang
sama terilustrasi secara sempurnya mengapa sistem dan kesehatan
berkelanjutan yang kuat adalah pertahanan terdepat melawan
penyakit yang menyebar ini. Hal ini mengancam terhapusnya
progres HIV dalam beberapa dekade, epidemi ini sekarang ada
dalam dekade ke-5, dengan etakutan bahwa kematian akibat AIDS
dapat menjadi dua kali lipat di tahun yang akan datang.

COVID-19 memutar kembali waktu ke HIV

Penderita HIV termasuk kaum yang mengalami
dampak paling berat dalam COVID-1930. Pandemi
dan pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi dampak telah
beresiko menghilangkan progres dalam penanganan HIV yang
dilakukan selama dekade lalu. Kehabisan Antiretroviral (ARV),
penutupan klinik dan pembatasan pergerakan telah mendorong
pada tantangan besar untuk penderita HIV untuk sehat.
Pencegahan HIV dan palayanan seksual dan reproduksi belum
dilindungi secara menyeluruh, dengan total tes HIV turun 50% di
tempat yang sama.

Wanita dan anak perempuan khususnya menghadapi resiko infeksi
HIV dalam “lockdown” karena meningkatnya tingkat kekerasan
berbasis gender31. Populasi kunci dan kelompok terpinggirkan
lainnya telah secara khusus memberikan dampat negatif dengan
pengurangan pelayanan, hilangnya pendapatan, naiknya resiko
kekerasan dan permusuhan polisi yang mendorong pada
pengecualian lebih jauh32. Lebih lanjut, dana pada tingkat nasional
dan internasional telah dipindahkan dari program kesehatan yang
sudah ada untuk penanganan COVID-1933.

Kembali ke awal

1

Jendela kesempatan

Di antara masalah yang terjadi, terdapat beberapa
hal positif. Komunitas di dunia telah bergeran dan
membuat inovasi kreatif untuk menghadapi tantangan ini,
menunjukkan kembali pendekatan berbasis komunitas dan hak
asasi manusia34. Di antara gebrakan kebijakan yang terkatalisasi dan
terakselerasi karena COVID-19 terdapat perluasan dari pelayanan
pengurangan kekerasan berbasis tempat asal dan peralatan test
mandiri, resep ARV lebih lama dan meningkatnya akses terhadap
pelayanan untuk orang dibawah umur 18 tahun35. Pentingnya
pendekatan berbasis komunitas dan hak asasi manusia untuk
kesehatan dipimpin oleh komunitas HIV, dengan kesempata untuk
belajar melalui respon ini.
Secara global, hubungan antara perkembangan kesehatan yang
baik dan ekonomi yang kuat tidak pernah sejelas ini. Di negara-negara
dimana kesehatan tidak pernah mendapatkan anggaran tinggi,
COVID-19 telah membantu mendorong kesehatan menjadi
agendal politik, membuka mata terhadap buruknya kualitas sistem
kesehatan domestik. Penguatan sistem kesehatan dan perlindungan
pekerja kesehatan garis terdepan telah muncul ke depat
internasional terkait UHC dan COVID-19.

Krisis COVID-19 merupakan kesempatan untuk
mengadvokasi untuk UHC yang lebih inklusif dan
berbasis hak, politik dan finansial didukung oleh
donor dan pemerintah.

Bagian Satu:
Latar Belakang
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Peran masyarakat dan komunitas
dalam UHC
Kami berkomitmen untuk mengikutsertakan seluruh mitra, termasuk
masyarakat, sektor swasta dan akademis, sebagaimana seharusnya,
melalui pembuatan wadah dengan partisipasi beberapa mitra dan
transparan serta kerjasama, untuk memberikan masukan terhadap
pembangunan, implementasi dan evaluasi dari terkait kebijakan
kesehatan dan sosial untuk jaminan kesehatan semesta (UHC), di
saat yang sama mementingkan penyelesaian dan mengatur konflik
kepentingan dan pengaruh kurang baik - UN Political Declaration
mengenai UHC, 2019
Masyarakat dan komunitas memiliki peran pentik dalam UHC,
khususnya dalam advokasi, penelitan dan pelaksanaan pelayanan.
Mereka perlu ada dalam meja pembuatan keputusan dalam setiap
langka dari desain, implementasi dan pemantauan UHC, dan
meminta pertanggungjawaban pemerintah, khususnya mengenai
hak-hak dari masyarakat yang paling terpinggirkan. Alat 1 dalam
Panduan ini menjelaskan perat masyarakat dalam pembuatan
kebijakan UHC pada tingkat nasional secara lebih rinci, dengan inti
pertanyaan yang ada dalam tiap tahap proses.

Empat pilar advokasi

#1 #2
#3#4
Mungkin akan membantu bila berpikir tentang kerja advokasi
Anda dalam UHC dan COVID-19 dalam empat pilar:

1. Hak akan kesehatan
sebagai inti dari
desain dan
pelaksanaan UHC

2. P
 elayanan kesehatan
dipimpin komunitas
sebagai inti dari
desain dan
pelaksanaan UHC

3. Suara dan
kepemimpinan dari
penderita HIV dan
populas inti yang
penting untuk
proses UHC

4. Peningkatan
investasi publik
dalam kesehatan dan
pelayanan umum
untuk memenuhi
SDG

Pilar ini sejalan dengan pergerakan UHC lainnya, termasuk CSEM36
dan Aliansi Persamaan Gender dan UHC37. Bagian ke empat
berhubungan dengan konteks finansial global secara luas, pengakuan
bahwa banyak negara berkembang sedang memiliki hutan besar
yang akan mendorong pemerintah untuk melakukan penghematan
dan tidak berinvestasi dalam bidang kesehatan, yang akan
berpotensi terhadap hilangnya beberapa dekade38. Sebagaimana
Anda membangun strategi advokasi Anda, pillar ini akan membantu
Anda mengidentifikasi sekutu dan membangun jaringan advokasi
dan koalisi yang kuat.

Anton Basenko, Global Activist and Alliance for Public Health manajer dari program untuk komunitas,
hak asasi dan gender: “Dari pergerakan HIV kita mengetahui pentingnya hal tersebut untuk
masyarakat dan komunitas untuk diatur. Kita juga mengetahui pentingnya hal itu untuk masyarakat
dan pemerintah untuk bekerjasama. Pergerakan tersebut, pergerakan terorganisasi yang muncul
dari kebutuhan untuk memberikan respon terhadap HIV sudah dilakukan dengan baik.”

Kembali ke awal
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Bagian Dua: Alat advokasi
Pendahuluan

Kembali ke awal

Terdapat banyak komponen yang dipertimbangkan ketika
membangun strategi advokasi untuk efektifitas inklusi dan
integrasi dari pelayanan HIV dalam UHC, dalam konteks
COVID-19. Banyak dari hal ini bergerak dalam bagian-bagian di
lapangan, sebagaimana kita menghadapi pandemi baru yang tidak
terprediksi, cepatnya perubahan sosial ekonomi yang terdorong
dan negara begerak ke dalam dan ke luar tahap ‘lockdown’ dan
pemulihan.

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

Alat 1 memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan
kebijakan UHC, membahas peran masyarakat dan pertanyaan inti
yang ditanyakan pada tiap tahap. Komitment UHC internasional
yang relevan dengan yang disetujui pemerintah Anda telah
tercakup untuk memudahkan dalam referensi.
Alat 2 adalah desain yang membatu Anda membuat tujuan
advokasi dan prioritas jangan pendek, menengah, dan panjang.
Alat 3 adalah latihan pemetaan mintra yang membantu Anda
menemukan aktor yang memiliki kekuatan untuk membawa
perubahan yang Anda cari dan mempengaruhi mereka.
Alat 4 merupakan kalender acara UHC pada tingkat nasional,
regional, dan global untuk membantu Anda merencanakan strategi
advokasi untuk tahun selanjutnya.

2
Felicita Hikuam, Direktur ARASA: “Untuk menyelesaikan
HIV, Anda perlu menghadapi determinasi sosial dari
kesehatan seperti persamaan gender, linkup legal, stigma,
dan diskriminasi - semua hal yang kurang jelas yang
ilmuwan dan pemerintah sering tidak mau hadapi.
Saya pikir gerakan GIV telah dilakukan dengan baik untuk
terus mendorong pesan, dimana sangat perlu untuk
dibawa ke dalam debat di UHC.”

Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber

Alat 5 memberikan panduan mengenai bagaimana menggunakan
media sosial untuk mengebarkan pesan Anda.
Gunakan Alat 4 bersamaan dengan sumber informasi pada Bagian
Tiga untuk meningkatkan kesadaran dalam UHC dan membangun
alat dan pesat yang Anda sesuaikan mengenai pentingnya agenda
UHC berbasis hak asasi, komunitas, dan pendekatan inklusif.
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Alat 1: Mengarahkan jalur kebijakan UHC
Tujuan: Alat ini bisa membantu Anda dalam berbagai hal. Hal ini
dapat membantu mengidentifikasi disisi mana pemerintah Anda
berada dalam proses implementasi UHC, dan peran yang Anda
mainkan dalam pembuatan keputusan dan kunci pertanyaan untuk
disampaikan dalam setiap tahap. Terdapat tiga area inti dalam
kebijakan nasional UHC dan prosese pembangunan: pembuatan
prioritas, perencanaan dan anggaran. Tiga area ini dijelaskan
dalam rinci di tabel dibawah, dengan komitment pemerintah
internasional terkait yang relevan untuk membantu pesan advokasi.

Proses kebijakan nasional
UHC39

Peran masyarakat

Cara penggunaan: Setelah mengidentifikasi di mana negara Anda
dalam implementasi UHC, Anda dapat fokus dalam pertanyaan
yang perlu Anda sampaikan. Bila Anda belum menyampaikan
permasalahan yang Anda angkat kepada anggota Parlemen dan
pembuat keputusan melalui jalur yang sudah ada seperti National
AIDS Councils, Country Coordinating Mechanisms of the Global
Fund, pembuat laporan SDG dan komite parlemen.

Pertanyaan untuk
disampaikan

Komitmen Pemerintah

Deklarasi UN mengenai UHC, 2019
Paragraf 54. ‘Mengikutsertakan
seluruh mitra relevan, termasuk
masyarakat, sektor swasta dan
akademisi, sebagaimana mestinya,
melalui pembangunan wadan dan
kerjasama antar mitra yang berpartisipasi dan transparan, untuk
memberikan masukan terhadap
pembangunan, implementasi dan
evaluasi kebijakan terkait kesehatal
dan sosial dan mengkasi progres
untuk pencapaian dari tujuan nasional
untuk jaminan kesehatan semesta
(UHC), sambil memperhatikan konflik
kepentingan dan pengaruh tidak baik’.

CSO, NGO, dan pimpinan komunitas
dan institusi komunitas dari semua
sektor dalam melakukan dan
berpartisipasi dalam konsultasi
warga untuk:
• menemukan permintaan, opini dan
ekspektasi dari isu kesehatan,
untuk meningkatkan respon
kebijakan
• meningkatkan kepemilikan dan
keikutsertaan - khususnya
kelompok terpinggirkan - untuk
mentransformasi warga menjadi
mitra aktif
• meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi

How does your government define
UHC and what steps have been
taken so far?

Analisa situasi sektor kesehatan
Situasi analisa sektor kesehatan
seharusnya bertujuan untuk:
(a) mengkaji secara relistis mengenai
situasi kesehatan terkini,
termasuk akar masalah/efek;
(b) berikan landasan bukti informasi
untuk merespon kebutuhan dan
ekspektasi sektor kesehatan dari
populasi;

CSO dan NGO khusus kesehatan
akan berperan dalam analisa situasi
seperti dibawah ini:
• Berkontribusi dalam basis bukti
nyata dengan memberikan data
terpisah dalam indikator kesehatan,
studi kasus dan penelitian tentang
populasi yang terkriminalisasi dan
terpinggirkan.
• Berpartisipasi dalam analisa
tentang situasi kesehatan untuk
memberikan pandangan komunitas

Bagaimana UHC diukur? Indikator
apa yang digunakan?

Will there be a government-led
population consultation? What form
will it take?
How will civil society and
communities be engaged?
How will the results of consultations
be fed into the UHC planning
process?

Apakah data dalam indokator
kesehatan dipilah berdasarkan
pendapatan, seks, umur, ras, etnik,
disabilitas, lokasi, dan status migrasi?
Apakah analisa mencakup bukti dan
data komunitas?

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

PENGATURAN PRIORITAS
Konsultasi populasi terhadap
kebutuhan dan ekspektasi
Konsultasi populasi nasional bisa
dilakukan dalam tahapan alur
perencanaan kesehatan. Secara
ideal, hal itu bisa menjadi salah satu
tahap pertama, sehingga hasil dapat
membantu pembangunan dari
kebijakan dan strategi kesehatan
nasional yang baru (NHPSP). Hal itu
juga bisa dilakukan ditengah alur
perencanaan untuk memantau
progres atau proses pembuatan
akhir kebijakan, untuk mendapatkan
opini ublik dari apa yang sudah
dilakukan.

Kembali ke awal

Deklarasi UN mengenai UHC, 2019
Paragraf 65. ‘Memperkuat kapasitas
dalam intervensi kesehatan dan
kajian teknologi, pengumpulan data
dan analisa, sambil menghormati
privasi pasien dan mendukung
proteksi data, untuk mencapai
keputusan yang berbasis bukti
dalam segala tingkat, mengakui
peran alat kesehatan digital dalam
pemberdayaan pasien, memberikan
mereka akses terhadap informasi
pelayanan kesehatan, mempromosikan
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(c) memberikan landasan bukti
untuk memformulasikan arah masa
depan strategis.
Analisa situasi sektor kesehatan
yang baik adalah yang partisipatif
dan inklusif; analitis; relevan;
mengeluruh dan berdasarkan bukti.
Analisa situasi secara keseluruhan
memberikan suara dan wadah untuk
semua mitra sektor kesehatan,
meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi, dan mendukung serta
meningkatkan pemantauan dan
evaluasi (monitoring and evaluation
- M&E). Selain itu, berkontribusi
juga dalam mengukuhkan peran dan
tanggung jawab dan membantu
untuk membangun konsensus dalam
status kesehatan di negara.

• Mengajukan permasalahan
megenai celah dan kekurangan
dalam ketentuan pelayanan
Analisa situasi sektor kesehatan
biasanya mengumpulkan sebagian
atau semua dari mitra dibawah ini:
* Populasi/penerima manfaat
* Populasi dan perwakilan komunitas
* Masyarakat, termasuk NGO/
organisasi keagamaan
* Kelompok dengan kepentingan
tertentu
* Komunitas/penyedia layanan
kesehatan non-profit

Bagaimana pemerintah menentukan
siapa yang terpinggirkan dan rentan?
Apakah kebutuhan kesehatan dari
populasi terkriminalisasi dan
terpinggirkan sudah tercakup?
Apakah imigran dimasukkan dalam
perencanaan kesehatan nasional?

Peran Masyarakat adalah penting,
karena organisasi-organisasi ini
seringnya paling dekat dengan
populasi yang relevan. Perwakilan
CSO dapat juga berada dalam tim
inti, bila tidak, seharusnya
berpartisipasi aktif dan transparat
dalam memberikan data dan
informasi relevan.

kecakapan kesehatan, dan penguatan
keikutsertaan pasien dalam
pembuatan keputusan klinis dengan
fokus pada komuniasi dari
kesehatan pasien profesional’
Paragraf 67. ‘Menguatkan sistem
informasi kesehatan dan pengumpulan
data berkualitas, tepat waktu dan
dapat diandalkan, termasuk statistik
penting, yang dipilah berdasarkan
pendapatan, seks, umur, ras, etnik,
status migrasi, disabilitas, lokasi
geografis, dan karakter yang relevan
lainnya dalam konteks nasional
sebagaimana diperlukan untuk
memantau progres dan menemukan
celah dalam pencapaian SDG3 yang
menyeluruh dan inklusif dan SDG
lainnya yang terkait kesehtan, samil
melindungi privasi data yang dapat
dihubungkan dengan seseorang, dan
untuk memastikan bahwa statistik
yang digunakan dalam progres
pemantauan dapat menggambarkan
progres sebenarnya yang terjadi di
lapangan, untuk pencapaian dari
universal health coverage, sejakan
dengan Agenda 2030’

Proses kebijakan nasional
UHC39

Peran masyarakat

Pertanyaan untuk
disampaikan

Komitmen Pemerintah

Pengaturan prioritas untuk kebijakan,
strategi, dan perencanaan nasional
Proses dari pengaturan prioritas
adalah terkait politik: merupakan
proses dimana nilai sosial dan tujuan
sangatlah penting, dan prioritas
yang menghasilkan menunjukkan
kompromi antar mitra. Tujuan dari
proses adalah untuk memilih
beberapa pilihan bagaimana cara
untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan terpenting, sebagaimana
disampaikan dalam analisa situasi
sektor kesehatan diatas, dalam cara
terbaik mengingat sumber daya
yang terbatas (pendistribusian).
Dalam kesehatan, pengaturan
prioritas menentukan kunci tujuan

CSO, NGO, dan pemimpin komunitas
serta institusi komunitas dari semua
sektor dapat berpartisipasi dalam
proses pengaturan prioritas

Bagaimana mitra masyarakat dan
komunitas, termasuk populasi
terpinggirkan dan terkriminalisasi,
dikonsultasikan?

CSO dan NGO khusus kesehatan
dapat mengadvokasi atas nama
komunitas terpinggirkan dan
terkriminalisasi untuk memastikan
suara mereka didengar

Apakah HIV termasuk dalam
NHPSPs/ Strategi Reformasi
Kesehatan? Bagaimana Perencanaan
Nasional HIV cocok dengan NHPSP?

Deklarasi PBB mengenai UHC, 2019
Paragraf 12. “Menekankan pentingnya
kepemilikan nasional dan peran
penting serta tanggung jawab
pemerintah dalam segala tingkatan
untuk menentukan jalur mereka
sendiri menuju pencapaian jaminan
kesehatan semesta, sesuai dengan
konteks dan prioritas nasiona, serta
menggarisbawahi pentingnya
kepemimpinan politik untuk jaminan
kesehatan semesta diatas sektor
kesehatan agar dapat mengusahakan
pendekatan pemerintahan da sosial
secara keseluruhan, juga pendekatan
kesehatan dalam semua kebijakan,
pendekatan basis keadilan dan
pendekatan budaya hidup’

Dalam lingkungan desentralisasi,
pembuat keputusan adalah
pemerintah lokal. Mereka harus
berkolaborasi dengan penyedia
pelayanan, masyarakat dan komunitas
(klien/warga) yang memiliki
pengetahuan dan masukan.

Apakah pelayanan HIV menyeluruh
sudah termasuk dalam paket
manfaat kesehatan?

Kembali ke awal

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber
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untuk sektor kesehatan pada
periode tertentu, maka langsung
masuk ke dalam konten dari
perencanaan kesehatan nasional.

Proses kebijakan nasional
UHC39

World Health Assembly ke 72
1. Mendorong Anggota Negara:
(4) mendukung prioritasi dan pembuatan keputusan, dengan menguatkan
kapasitas institusional dan pemerintahan dalam kajian intervensi dan
teknologi kesehatan, agar mencapai
efisiensi dan keputusan yang diambil
berdasarkan bukti… sebagai cara
mempromosikan keadilan, terjangkau,
dan akses menyeluruh terhadap
kesehatan dan untuk menyampaikan
keputusan politik untuk mendukung
jaminan kesehatan semesta

Masyarakat adalah pembuat
keputusan akhir yang diprioritaskan
dalam parlemen; maka mereka perlu
diikutsertakan dalam setiap langkah
dari latihan pengaturan prioritas
(lihat Kolom 4.2 dan 4.3).15 Prioritas
yang diatur harus dimiliki oleh
masyarakat sebagai bagian proses
demokrasi

Peran masyarakat

Pertanyaan untuk
disampaikan

Komitmen Pemerintah

Strategi untuk kesehatan dapat
menjadi efektif bila mintra secara
luas, termasuk masyarakat, ikut
serta, dan kedua proses dan produk
benar-benar dimiliki oleh negara.

Apakah Perencanaan Strategis
Sektor Kesehatan dan NHPSP
merupakan dokumen publik? Bila
tidak, mengapa?

Deklarasi PBB mengenai UHC, 2019
Paragraf 10. ‘Mengakui kebutuhan
untuk mengatasi ketidaksetaraan
dan ketidaksetaraan kesehatan di
dalam dan di antara negara-negara
melalui komitmen politik, kebijakan
dan kerja sama internasional termasuk yang menangani faktor penentu
kesehatan sosial, ekonomi dan
lingkungan serta lainnya‘

Kembali ke awal

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

PERENCANAAN
Perencanaan strategis:
mentransformasikan prioritas
menjadi perencacnaan
menjadi perencacnaan
Perencanaan Stragis Sektor
Kesehatan memandu kegiatan dan
nvestasi yang perlu untuk mencapai
hasil dan dampak jangka menengah.
Pembuatan keputusan harus
berlandaskan analisa situasi saat ini
yang menyeluruh, sumber daya yang
diharapkan dan prioritas terpilih.
Untuk membuat proses menjadi
efektif, mitra sektor kesehatan jadi
perlu menyepakati pengertian yang
sama terhadap isu kunci dan
membagikan tujuan serta ekspektasi
institusional.
Pendekatan inklusif seperti ini
biasanya ampuh, tidak hanya dalam
hal perencanaan visi yang benar,
namun juga memastikan
implementasi dari perencanaan
strategis telah bersama-sama
dilakukan oleh kelompok-kelompok
aktor.

Apakah NHPSP menganggap dan
bertanggung jawab untuk determinan
sosial, ekonomi dan lingkungan dari
kesehatan dan keadilan kesehatan
(pendorong struktural)?
Apakah tindakan proteksi sosial
dilakukan?
Apakah terdapat pendekatan
pemerintah secara menyeluruh?

Deklarasi PBB mengenai UHC, 2019
Paragraf 26. ‘Menerapkan kebijakan
berdampak tinggi untuk melindungi
kesehatan masyarakat dan secara
komprehensif menangani faktor
sosial, ekonomi dan lingkungan serta
faktor penentu kesehatan lainnya
dengan bekerja di semua sektor
melalui pendekatan pemerintahan
secara keseluruhan dan kesehatandalam-semua-kebijakan’
Deklarasi PBB mengenai UHC, 2019
Paragraf 59. ‘Memberikan
kepemimpinan strategis pada

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber
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Perencanaan operasional: mengubah
rencana menjadi tindakan
Perencanaan operasional adalah
hubungan antara tujuan strategis
dari kebijakan, strategi atau rencana
kesehatan nasional (NHPSP) dan
pelaksanaan kegiatan. Perencanaan
operasional berkaitan dengan
pelaksanaan sehari-hari, seringkali
memiliki jangka waktu satu tahun,
dan harus disinkronkan dengan
proses penganggaran.
Rencana operasional merinci
kegiatan yang akan dilakukan untuk
menyediakan layanan yang termasuk
dalam paket layanan kesehatan
esensial, seperti “program pelatihan
gizi untuk staf rumah sakit
kabupaten” atau “kunjungan
dukungan dan pengawasan oleh tim
manajemen kesehatan kabupaten”.

Semua CSO, NGO dan CBO yang
bertanggung jawab atas penyediaan
layanan kesehatan atau program
harus dilibatkan dalam perencanaan
operasional, baik secara langsung
atau melalui perwakilan kepentingan
mereka oleh seseorang yang terlibat
dalam proses perencanaan formal.
Pengguna akhir sistem kesehatan
juga merupakan pemangku
kepentingan utama dan oleh karena
itu juga harus dilibatkan dalam
pengembangan rencana operasional.
Untuk program HIV nasional, atau
program khusus penyakit nasional,
ini mungkin berarti berkonsultasi
dengan CSO yang memiliki andil
besar dalam bagaimana rencana
operasional diimplementasikan.
Perencanaan seringkali dibuat
menjadi sesuatu yang rumit, misteri
yang terbungkus jargon, proses dan
politik. Perencanaan terkadang
diserahkan kepada perencana
profesional atau manajer untuk
mengontrol dan melakukannya. Itu
salah. Rencana operasional terbaik,
dan tentunya yang paling mungkin
untuk dilaksanakan, adalah yang
dikembangkan bersama orang-orang
yang akan melaksanakannya (serta
pemangku kepentingan utama
lainnya seperti otoritas kesehatan
nasional dan daerah, penyedia
layanan kesehatan dan sistem
kesehatan akhir. pengguna.)

Apakah masyarakat dilibatkan dalam
perencanaan operasional?
Apakah tanggapan komunitas
disertakan atau diperhitungkan?
Apakah pengguna kesehatan
dilibatkan dan dikonsultasikan dalam
perencanaan operasional?
Apakah rencana aksi telah
dikembangkan dengan otoritas
kesehatan lokal dan nasional, dan
dengan penyedia layanan lainnya?

jaminan kesehatan semesta di
tingkat politik tertinggi dan
mempromosikan koherensi kebijakan
yang lebih besar dan tindakan
terkoordinasi melalui seluruh
pemerintah dan pendekatan
kesehatan-dalam-semua kebijakan,
dan membentuk respon seluruh
masyarakat dan multi-sektoral yang
terkoordinasi dan terintegrasi,
sambil mengakui kebutuhan untuk
menyelaraskan dukungan dari
semua pemangku kepentingan
untuk mencapai tujuan kesehatan
nasional ‘
World Health Assemby ke-72
1. Mendesak Negara Anggota:
(13) terus memperkuat pencegahan
penyakit dan promosi kesehatan
dengan mengatasi determinan
kesehatan dan pemerataan
kesehatan melalui pendekatan
multisektoral yang melibatkan
seluruh unsur pemerintah dan
seluruh lapisan masyarakat, serta
swasta.

Kembali ke awal
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Bagian Satu:
Latar Belakang

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi
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Bagian Tiga:
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Proses kebijakan nasional
UHC39

Peran masyarakat

Pertanyaan untuk
disampaikan

Komitmen Pemerintah

Memperkirakan implikasi biaya dari
kebijakan, strategi atau rencana
kesehatan nasional
Proses memperkirakan biaya adalah
langkah penting yang memungkinkan
pembuat keputusan untuk
mempertimbangkan sejauh mana
tujuan kesehatan mana yang layak
dan terjangkau.
Tim penetapan biaya dapat
membentuk penghubung antara
diskusi perencanaan yang lebih luas
dan proses estimasi biaya. Tim ini
sering kali dipimpin oleh spesialis di
Departemen Perencanaan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes),
bersama dengan kader dari
Departemen Keuangan (Kemenkeu),
tetapi pekerjaan tersebut erat
kaitannya dengan berbagai pemangku
kepentingan (misalnya berbagai
instansi teknis dan departemen
termasuk Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), pejabat daerah, mitra
pembangunan ) untuk
mempromosikan
proses partisipatif dan daya beli.
Perkiraan biaya harus dibandingkan
dengan sumber daya keuangan yang
tersedia, untuk menilai
keterjangkauan dan potensi
kesenjangan sumber daya.

Peran masyarakat sipil sangat
penting saat memberikan masukan
data, memastikan konsistensi
dengan kebijakan dan rencana
pemerintah di sektor lain,
memvalidasi perkiraan dalam hal
target, biaya dan hasil proyeksi
seperti aksesibilitas ke perawatan
dan dampak kesehatan penduduk
secara keseluruhan

Siapa yang memutuskan apa yang
akan termasuk dan apa yang tidak
termasuk?

Deklarasi PBB tentang UHC, 2019
Paragraf 39. ‘Mengejar efisiensi
kebijakan pembiayaan kesehatan,
termasuk melalui kolaborasi erat
antara otoritas terkait, termasuk
otoritas keuangan dan kesehatan,
merespon kebutuhan yang belum
terpenuhi dan menghilangkan
hambatan finansial untuk mengakses
kualitas, keamanan, efektifitas,
terjangkau terhadap layanan
kesehatan penting, obat-obatan,
vaksin, diagnostik dan teknologi
kesehatan, mengurangi pengeluaran
yang mengarah kepada kesulitan
keuangan dan memastikan perlindungan risiko keuangan dalam
kehidupan, terutama untuk mereka
yang miskin dan mereka yang rentan
atau dalam situasi rentan, melalui
alokasi dan penggunaan sumber daya
yang lebih baik,dengan pembiayaan
yang memadai untuk perawatan
kesehatan utama, sesuai dengan
konteks dan prioritas nasional’

Anggaran untuk kesehatan
Cara anggaran publik dibentuk,
dialokasikan dan digunakan di sektor
bidang kesehatan adalah inti dari
agenda acara UHC. Untuk membuat
kemajuan UHC, yang paling
mendominasi dalam hal ini adalah
publik, kewajibannya, dana prabayar
yang diperlukan.

Masyarakat sipil dapat memberi
pengaruh terhadap definisi anggaran
kesehatan dengan terlibat bersama
pemerintah dan Parlemen di waktu
yang tepat.

Bagaimana perawatan kesehatan
akan dibiayai di dalam negeri?

Bagi mereka yang mau memberikan
pengaruh alokasi sumber daya di
negara, pemahaman yang baik
tentang bimbingan prinsip-prinsip

Berapa proporsi biaya yang akan
dikeluarkan untuk anggaran
kesehatan dan apaklah mungkin
berdampak pada pengguna biaya?

PENGANGGARAN

Rencana pembiayaan yang baik
memungkinkan berbagai pemangku
kepentingan - termasuk masyarakat
sipil, sektor swasta, anggota
parlemen dan media - untuk
memiliki wawasan yang rasional
tentang keputusan alokasi sumber
daya, dan pemegang kebijakan
pelaksana punya tanggung jawab
yang sama.

Akankah biaya ARV dan komoditas
pencegahannya (jarum/kondom dll)
diperbaiki, atau punya tekad
dikomersialkan?
Akankah biaya penanganan faktor
penentu sosial-ekonomi kesehatan
(melalui komprehensif pendidikan
seksualitas CSE, informasi tentang
HIV dan pendidikan dll) ditanggung
melalui anggaran kesehatan?
Bisakah anggaran kesehatan nasional
menutupi total biaya ARV atau hal
ini perlu dibagi dengan mitra
pembangunan?

Berapa orang yang harus membayar
dan bagaimana itu akan diputuskan?

40. ‘Meningkatkan upaya untuk
memastikan hal tersebut adalah
pembelanjaan yang sesuai secara
target investasi nasional untuk
pelayanan kesehatan masyarakat
yang berkualitas, konsisten dengan
strategi pembangunan berkelanjutan
nasional, sesuai Agenda Tindakan
Addis Ababa, dan transisi menuju
pembiayaan yang berkelanjutan
melalui mobilisasi sumber daya
publik dalam negeri’
41. ‘Memastikan pengeluaran rumah
tangga yang cukup untuk kesehatan,
dimana harus sesuai, memperluas
sumber daya yang dialokasikan

Kembali ke awal
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Kementerian Anggaran / Keuangan
dan entitas terkait memimpin agen
untuk pengembangan anggaran.
Kementerian kesehatan memainkan
peran penting untuk mempersiapkan,
menyajikan dan bernegosiasi dengan
kredibel, berorientasi pada prioritas
proposal anggaran untuk sektor ini.

penganggaran serta dinamika politik
yang memungkinkan elaborasi
anggaran dan persetujuan terhadap
proses sangatlah penting.
Pemahaman yang baik tentang
proses anggaran dan keterlibatan
Kemenkes serta pemangku
kepentingan sektor kesehatan
lainnya pada waktu yang tepat
selama siklus anggaran akan
meningkatkan peluang bahwa alokasi
sumber daya akhir cocok dengan
sektor kebutuhan kesehatan yang
direncanakan.
Komitmen Perlemen kesehatan akan
mempelajari bagian kesehatan
keseluruhan anggaran dan
mempersiapkan analisis dan
tanggapan, sering kali dibentuk
amandemen. Di sinilah Kemenkes
memiliki peluang penting untuk
bekerja sama dengan badan
legislatif da nmendukung analisis
teknis serta verifikasi dengan rencana
biaya kesehatan. Selama tahap
siklus anggaran ini, perhatian media
pada anggaran negara tinggi dan
forum ini dapat digunakan untuk
menarik perhatian terhadap
masalah tertentu, dalam kemitraan
dengan organisasi advokasi dan
masyarakat sipil.

Apakah anggaran kesehatan nasional
termasuk pendanaan untuk layanan
pencegahan HIV dan ARV?

untuk kesehatan, memaksimalkan
efisiensi dan memastikan alokasi
kesehatan yang dikeluarkan, untuk
memberikan penghematan biaya,
untuk hal yang penting, terjangkau,
tepat waktu dan pelayanan kesehatan
yang berkualitas, meningkatkan
cakupan layanan, mengurang
kemiskinan dari pengeluaran terhadap
kesehatan dan memastikan risiko
perlindungan keuangan, sambil
memperhatikan peran investasi
sektor swasta, yang sesuai.
43. ‘Mengoptimalkan alokasi anggaran
tentang kesehatan, memperluas
ruang fiskal, dan memprioritaskan
kesehatan di atas pengeluaran
umum, dengan fokus pada cakupan
kesehatan yang universal, sambil
memastikan kesinambungan fiskal,
hal ini pun mendorong negara untuk
meninjau apakah pengeluaran
kesehatan masyarakat memadai
untuk efisiensi pengeluaran dana
kesehatan publik dan berdasarkan
tinjauan tersebut, meningkatkan
belanja publik secara memadai,
seperlunya, dengan penekanan
khusus pada perawatan kesehatan
primer, yang sesuai, dengan konteks
dan prioritas nasional, sementara
rekomendasi WHO mencatat target
tambahan 1% dari PDB atau lebih’
World Health Assembly ke-72.
1. Mendesak Negara Anggota:
(3) untuk terus melakukan mobilisasi
yang memadai dan sumber daya
berkelanjutan untuk cakupan kesehatan universal, serta memastikan
efisiensi, adil dan alokasi sumber
daya yang transparan melalui sistem
tata kelola kesehatan yang baik; dan
untuk memastikan kolaborasil intas
sektor, secara sesuai, dengan fokus
khusus pada pengurangan ketidakadilan kesehatan dan ketidaksetaraan;
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Proses kebijakan nasional
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Peran masyarakat

Pertanyaan untuk
disampaikan

Komitmen Pemerintah

Apakah mekanisme akuntabilitas
Parlemen sudah siap untuk
dipertahankan oleh pembuat
keputusan lokal dan nasional?

Deklarasi PBB mengenai UHC, 2019
Paragraf 83. ‘Memutuskan untuk
sidang tingkat tinggi tentang UHC
pada tahun 2023 di New York,
bertujuan untuk melakukan tinjauan
komprehensif tentang implementasi
saat ini deklarasi ini untuk
mengidentifikasi kesenjangan dan
solusi untuk mempercepat kemajuan
menuju pencapaian universal
cakupan kesehatan pada tahun
2030, cakupan dan modalitas
diputuskan selambat-lambatnya
tujuh puluh lima sesi Sidang Umum,
dengan mempertimbangkan
manfaat proses kesehatan lain yang
ada dan revitalisasi pekerjaan Majelis
Umum’

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan, evaluasi dan review
kebijakan, strategi dan rencana
kesehatan nasional

Masyarakat sipil dan komunitas
memiliki peranan yang kuat dalam
pemantauan implementasi UHC dan
melengkapi data berbasis bukti yang
dapat dimasukkan ke dalam siklus
perencanaan lagi.

Apakah mekanisme akuntabilitas
yang dipimpin komunitas termasuk
dalam rencana rencana
implementasi UHC?

Kembali ke awal

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

3
Bagian Tiga:
Kompilasi dari sumber

Baby Rivona, Co-founder Jaringan Wanita Positif Indonesia: “Ketika Anda berbicara tentang
kriminalisasi, tentang keadilan, tentang layanan kesehatan, tentang UHC - mereka saling
bersinggungan satu sama lain. Anda tidak dapat melihat salah satu secara terpisah tanpa melihat
dan memikirkan yang lain. “
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Alat 2: Prioritas Advokasi
Tujuan: Perangkat ini akan membantu Anda mengidentifikasi celah
dan sorotan kritis area yang menjadi perhatian tujuan dan sasaran
advokasi Anda. Beberapa dari masalah utama ini akan diterjemahkan
ke dalam kebutuhan jangka pendek, sementara yang lainnya akan
membutuhkan upaya advokasi jangka menengah atau panjang.
Caranya: Idealnya, latihan ini akan dilakukan secara kolektif ditingkat
nasional menurut populasi kunci dan organisasi komunitas dan
jaringan HIV. Di sinilah Anda dapat menangkap komitmen nasional
tentang HIV, bandingkan dengan pelaksanaan UHC sampai saat

Komitmet HIV Nasional

Bagaimana UHC mengatasi
kesenjangan dan membantu
mengatasi HIV?

Kami telah menggunakan komitmen
global di sini tetapi strategi advokasi
Anda akan menjadi lebih kuat jika
Anda menggunakan target dan
komitmen khusus untuk negara
Anda sendiri.
90-90-90

Pastikan populasi kunci gadis remaja
dan wanita muda (young women
(AGYW) memiliki akses ke beragam
opsi dan layanan pencegahan,
termasuk pengurangan dampak
buruk

ini, dan membawa dampak baik dan buruknya COVID-19 ke agendaagenda ini. Mulailah dengan membuat daftar target dan komitmen
HIV nasional Anda dikolom paling kiri. Kami telah menggunakan
komitmen global sebagai contoh. Kemudian pertimbangkan setiap
target atau komitmen Implementasi UHC dapat berperan dalam
mencapai target ini, dan tentang dampak COVID-19.

Kembali ke awal

Hasil: Setelah menyelesaikan grid, Anda harus berada dalam posisi
untuk fokus pada tiga permintaan advokasi Anda. Setelah Anda
memilikinya selesaikan tahap berikutnya, putar kembali ke
Perangkat 2 untuk membantu Anda membingkai pesan dan
validasi dengan mitra komunitas.

Dampak COVID-19, apa
tantangan dan peluangnya?

Kesimpulan

Gunakan kotak di bawah ini untuk
membuat list dari dampak
COVID-19 pada kemajuan menuju
target HIV

Gunakan kotak di bawah untuk
menyorot area kritis yang menjadi
perhatian, mencerminkan tentang
kemajuan nasional dan komitmen
melawan HIV, implementasi UHC
dan dampak COVID-19.

misalnya
- Termasuk dari ARV, CD4 dan
pengujian virus yang tercakup
dalam kesehatan skema asuransi,
tunjangan paket kesehatan, paket
layanan kesehatan penting
- Integrasi ARV dan layanan SRHR
sebagai layanan kesehatan yang ada
-Harga tetap untuk ARV

Misalnya
Penutupan layanan kesehatan
Pengujian dan ‘viral load disruption’
Pengujian dan perangkat rumah
Resep obat yang lebih lama
Pengalihan dana untuk COVID-19

Contoh: Penunjukan layanan
pencegahan HIV sebagai layanan
penting (oleh karena itu buka
selama lockdown)
Contoh: Memasukkan komoditas
pencegahan HIV dan jasa di bidang
skema asuransi kesehatan,
tunjangan paket kesehatan dll

Contoh: Penutupan fasilitas perawatan primer dan berbasis komunitas
dan NGO Based resiko mengganggu
akses penyedia layanan HIV ke
pengujian HIV biasa dan pencegahan
antiretrovira l(PrEP) dan pengobatan.
Tidak terdiagnosis dan HIV yang
tidak terkontrol meningkatkan risiko
gejala yang parah dan merugikan
hasil dari COVID-19.

Contoh: Di Kenya dan Indonesia,
ARV, Jumlah CD4 dan pengujian
terhadap virus tidak termasuk
dalam paket kesehatan asuransi
Contoh: Di Indonesia, Pemerintah
Indonesia tidak mampu menjangkau
kesepakatan dengan obat-obatan
lokal tentang pengadaan ARV dan
oleh karena itu dibayar 400% di atas
harga pasar global (2019).
Contoh: Pada tahun 2018, Keputusan
Presiden Indonesia menyatakan
kondisi yang timbul dari obat atau
ketergantungan alkohol, kecelakaan
pribadi atau “hobi” berbahaya bagi
individu tidak akanditanggung oleh
Asuransi Kesehatan Nasional (JKN)
Contoh: Di Uganda, kondom tidak
dimasukkan dalam anggaran
kesehatan nasional
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Hilangkan hambatan, termasuk
stigma dan diskriminasi, dalam
peraturan tentang perawatan
kesehatan

Contoh:
- Pelatihan tenaga kesehatan
- Dimasukkannya populasi kunci
dalam Pemantauan UHC

Pastikan 75% orang yang tinggal
dengan,berisiko dan terkena HIV
miliki Perlindungan sosial yang
sensitif terhadap HIV

Contoh:
Inklusi dalam populasi utama
tindakan perlindungan sosial seperti
skema asuransi kesehatan

Hilangkan ketidaksetaraan gender
dan mengakhiri segala bentuk
kekerasan dan diskriminasi terhadap
perempuan dan gadis, orang yang
hidup dengan HIV dan populasi
utama

Contoh:
undang-undang UHC Nasional
menangani kekerasan sebagai
kesehatan publik isu
- Pencabutan atau reformasi hukum
itu mengkriminalisasi orang yang
hidup dengan HIV dan populasi
utama

Meningkatkan pendanaan untuk
pencegahan HIV dan pendukung
sosial (advokasi, mobilisasi
komunitas dan politik, pemantauan
komunitas, penjangkauan program
dan komunikasi publik)

Contoh:
memiliki anggaran dana kesehatan
nasional yang dialokasikan / ditujukan
untuk layanan yang dipimpin
komunitas, penjangkauan dan
pemantauan UHC
- Legislasi UHC mendukung peran
masyarakat sipil tersebut dalam
mengirimkan pesan UHC

?

Contoh: Disinformasi berdasarkan
stigmatisasi sikap dan keyakinan
tentang LGBT yang diambil dari
epidemi HIV dapat digunakan untuk
kambing hitam LGBTIQ sebagai
vector dan pembawa COVID-19
Contoh: Di Indonesia, akses ke
Skema Asuransi Kesehatan Nasional
membutuhkan KTP berbasis keluarga
misalnya Di Vietnam, populasi
utama tidak memenuhi syarat untuk
asuransi kesehatan
misalnya perawatan dan dukungan
untuk menyelamatkan nyawa dari
kekerasan berbasis lintas gender
mungkin terganggu dalam krisis
satu atap yang berpusat ketika
penyedia layanan kesehatan
terbebani dan sibuk dengan kasus
COVID-19

Contoh: Undang-Undang Pencegahan
dan Pengendalian 2014 HIV dan
AIDS Uganda termasuk dalam dua
ketentuan kriminalisasi HIV
Contoh: Indonesia telah mengusulkan
undang-undang yang mengkriminalkan semua jenis hubungan kelamin
di luar nikah
Contoh: di Kenya, komunitas tidak
diundang untuk berpartisipasi dalam
kebijakan dialog UHC
Contoh: di Myanmar, banyak yang
dipimpin ODHIV dan CBO yang
dipimpin oleh populasi adalah tidak
terdaftar secara hukum dan oleh
karena itu tidak memenuhi syarat
sebagai penyedia layanan UHC

Kembali ke awal
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Setelah Anda menyelesaikan baris di atas, apa yang diminta oleh tiga advokasi teratas Anda? Apa yang bisa ditangani dalam jangka pendek,
menengah dan panjang?

Sumber berguna:

Global AIDS Monitoring (GAM) Framework www.unaids.org/en/
resources/documents/2019/Global-AIDS-Monitoring
Laporan belum tersedia saat publikasi dilakukan, mohon melihat
aidsfonds.org untuk mengunduh laporan. Masyarakat mengkaji
implementasi dari kerangka katalis Uni Afrika untuk memberantas
AIDS, TB, dan Malaria ketika sudah dipublikasikan
Global Fund Results Report www.theglobalfund.org/media/
10103/corporate_2020resultsreport_report_en.pdf?u=
637381115114300000

UHC Global Monitoring Report www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf
The State of UHC Commitment Report (akan dipublikasikan pada
bulan Desember 2020) www.uhc2030.org/what-we-do/voices/
accountability/the-state-of-uhc-commitment/#:~:text=UHC2030%20is%20producing%20a%20review,at%20country%20and%20global%20levels
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Alat 3: Pemangku kepentingan/pemetaan
target (pada tingkat nasional)
Tujuan: Alat ini akan membantu Anda mengidentifikasi dan
memetakan pemangku kepentingan dan target yang perlu Anda
libatkan di tingkat nasional.
Caranya: Pertama masukkan pendukung dan jagoan Anda yang
ada dan potensial di bagian grid yang sesuai. Sekutu Anda akan

Sekutu
Mereka yang percaya bahwa
implementasi UHC harus adil dan
inklusif dan ingin melihat
peningkatan investasi publik di
bidang kesehatan

Target

Masyarakat Sipil /
Komunitas
LSM Kesehatan
LSM Hak Asasi Manusia
Anggota CSEM
Kelompok pasien
Asosiasi medis
Serikat pekerja
Akademisi
Gerakan keadilan sosial /
pajak

Masyarakat Sipil /
Komunitas

menjadi mereka yang percaya bahwa penerapan UHC harus adil
dan inklusif. Kedua, masukkan target Anda, baik dalam hal
meningkatkan kesadaran dan mengubah kebijakan. Ini mungkin
membutuhkan penelitian tambahan.
Hasil: Setelah menyelesaikan pemetaan, Anda akan memiliki dasar
koalisi advokasi dan di mana harus memfokuskan strategi Anda.
Anda sekarang siap untuk mengidentifikasi momen-momen kunci
yang akan menjadi pengait atau titik masuk untuk advokasi Anda
dan awal dari peta jalan advokasi.

Pemerintah
Dewan AIDS Nasional
parlemen dan tauladan
dalam HIV

Pemerintah

Di manakah letak
kekuasaan di tingkat
nasional?
Contoh:
Presiden & Ibu Negara
Siapa yang Anda butuhkan Kementerian Kesehatan
untuk memengaruhi
(terutama departemen
pembuat kebijakan dan
keuangan & perencanaan)
peran apa yang dapat
Kelompok Kerja Teknis
mereka mainkan?
Komite Kesehatan
Parlemen
Kementerian Keuangan
Kementerian Sosial /
Kesejahteraan
Otoritas Kabupaten
Komisi Kesehatan
Siapa yang tidak
menyadari implikasi UHC
bagi tanggapan HIV?

PBB/Mitra
Pembangunan

Sektor Swasta
Penyedia jasa kesehatan

Global Fund CCMs
PEPFAR
WHO
UNAIDS
UNDP
World Bank
Donor bilateral dalam
negeri

PBB / Mitra
Pembangunan
Manakah dari yang berikut
ini yang termasuk dalam
kelompok kerja teknis UHC
dan dapat membawa Anda
ke dalam percakapan?
Siapa yang Anda butuhkan
untuk memengaruhi
pembuat kebijakan dan
peran apa yang dapat
mereka mainkan?

Kembali ke awal

1
Bagian Satu:
Latar Belakang

2
Bagian Dua:
Perangkat Advokasi

Sektor swasta
Bagaimana sektor
swasta terlibat dengan
implementasi UHC?
Apakah Anda memiliki
kesamaan?
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Alat 4: Kalender advokasi UHC 2021
Tujuan: Alat ini akan membantu Anda mengidentifikasi momen
dan peluang advokasi utama dan untuk mengembangkan rencana
kerja advokasi. Meskipun kami telah menetapkan tanggal untuk
tahun 2021, banyak dari peristiwa ini terjadi pada waktu yang
sama setiap tahun.
Caranya: Di kolom sebelah kanan, masukkan tanggal nasional utama
seperti pemilihan nasional, KTT kesehatan nasional, konferensi, dan
hari nasional. Juga pertimbangkan acara dan konferensi regional yang
relevan. Setelah Anda melakukan penelitian kebijakan, Anda juga
dapat menambahkan tanggal proses legislatif, kebijakan dan penganggaran nasional yang perlu Anda pengaruhi atau terlibat, misalnya
konsultasi publik, KTT Kesehatan Nasional, pembacaan anggaran
Januari

di Parlemen atau persiapan Perencanaan Kesehatan Nasional.
Kode:
Peristiwa Global: Gunakan hari internasional untuk
meningkatkan kesadaran publik, seruan untuk bertindak,
dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas
komitmen mereka
	Konferensi PBB: Minta delegasi pemerintah Anda untuk
memasukkan perspektif CSO, dan jika perlu mempublikasikan laporan bayangan tentang implementasi UHC
	Konferensi Regional: Mendorong UHC dan HIV dalam
agenda dan meminta delegasi pemerintah untuk
memasukkan perspektif masyarakat sipil
	Acara Nasional: Kampanye untuk lebih fokus pada UHC
dan HIV di antara para politisi dan pembuat kebijakan

African Union Summit (11-15 Januari)

Kembali ke awal
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PEPFAR COP Process (sampai 21 April)
Februari
Maret

Hari Wanita Sedunia (8 Maret)

2

UN Human Rights Council (TBC) (22 Februari - 19 Maret)
Konferensi International Agenda Kesehatan Afrika (8-10 Maret)
April

Hari Kesehatan Dunia (7 April)
ECOSOC Forum mengenai Finansial untuk Pembangunan (TBC) (12-15 April)
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Perangkat Advokasi

ASEAN Summit (TBC)
Mei

World Health Assembly (24 Mei - 1 Juni)
Pemilihan Umum Vietnam

Juni

3

Dewan Hak Asasi Manusia PBB (TBC)
Pertemuan Kepala Pemerintah Commonwealth, Rwanda (21 Juni)

Juli

Forum Politik Tingkat Tinggi PBB di bawah ECOSOC (6-15 Juli)

Agustus

Komite Regional Afrika WHO (TBC)

Bagian Tiga:
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KTT Pembangunan Regional Afrika Selatan
Pemililhan Umum Zambia
September

Komite Regional WHO: Eropa, Amerika, Asia Tenggara (TBC)
Dewan Hak Asasi Manusia PBB (TBC)

Oktober

KTT Kesehatan Dunia, Berlin (25-27 Oktober)
Komite Regional WHO: Mediterania Timur, Pasifik Barat (TBC)

November

KTT Komunitas Afrika Timur (TBC)

Desember

ICASA, Uganda (6-11 Desember)
Hari UHC (12 Desember)
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ALAT 5: Cara menggunakan media
sosial untuk menyampaikan pesan Anda
COVID-19 berdampak dramatis pada bagaimana advokasi dilakukan,
terutama dalam konteks di mana interaksi tatap muka secara
langsung dianggap penting untuk membangun hubungan dan
mencapai kesamaan. Metode tradisional kami untuk pertemuan
tatap muka langsung dengan pembuat kebijakan dan orang lain
tidak lagi menjadi pilihan terbaik. Waktu dari jadwal Parlemen dan
Kementerian serta proses legislatif menjadi kurang dapat diprediksi.
Proses legislatif dan kebijakan utama UHC telah ditunda dan /
atau ditunda hingga tahun 2021. Di beberapa tempat, pegawai
negeri dan anggota parlemen telah berjuang untuk membuat
perubahan teknologi dan budaya untuk bekerja secara online dan
telah terbukti sulit untuk mendapatkan perhatian mereka. Di sisi
lain, opsi pertemuan virtual telah meningkatkan peluang dialog dan
membuka partisipasi bagi lebih banyak peserta. Media sosial dan
platform video telah menjadi lebih penting dari sebelumnya sebagai
cara yang efektif untuk mengkomunikasikan pesan kita kepada
dunia, terutama dalam lingkungan politik yang bergerak cepat.

Saluran media sosial

Media sosial sangat penting dalam menyampaikan strategi advokasi
Anda. Banyak organisasi menyampaikan sekitar 70% dari komunikasi
digital mereka melalui media online mereka sendiri (situs web dan
media sosial). Tentu saja ada alasan bagus untuk ini: media Anda
sendiri tersedia, dikenal akrab, aman, dan gratis. Namun, ada
masalah dengan ini: media Anda sendiri hanya menjangkau
orang-orang yang sudah mendukung perjuangan Anda.
Jika Anda ingin menjangkau audiens lain, seperti orang-orang
yang belum terlibat dalam tujuan Anda tetapi dapat dibujuk;
lawan Anda yang ingin Anda netralkan; pembuat keputusan yang
ingin Anda pengaruhi; dan semua orang yang ingin Anda mobilisasi
perlu memperluas jangkauan media sosial Anda.
Ada dua strategi utama yang dapat Anda lakukan untuk melakukan
ini:
1. Gunakan saluran Anda sendiri untuk menarik perhatian
2. Gunakan saluran di mana audiens target Anda sudah ada

Strategi 1: Menggunakan media saluran Anda sendiri
untuk menarik perhatian

Pada Januari 2020, 500 juta tweet dikirim setiap hari secara
global. Di dunia di mana setiap orang memiliki pesan dan kapasitas
serta kesempatan untuk membagikannya, tidaklah mudah untuk
menembus "kebisingan". Menarik audiens ke tujuan Anda adalah
ilmu yang sangat luas, yang memberikan banyak publikasi, studi,
manual, kursus online, dan konsultasi. Memberi tag pada pengambil
keputusan dan staf mereka adalah salah satu cara untuk memastikan
bahwa pesan Anda dilihat, dan berterima kasih kepada mereka
atas tindakan positif yang telah mereka lakukan dapat mendorong
mereka untuk berbuat lebih banyak.
Berikut beberapa tips berguna tentang keterlibatan digital:
1. Buatlah mendesak: Menanggapi perasaan mendesak
tampaknya sudah tertulis dalam DNA kita. Tetapi
ini jelas hanya berfungsi untuk jenis komunikasi
tertentu dan penggunaan urgensi yang berlebihan
akan segera kehilangan kredibilitasnya.
2. Buatlah pribadi: Tidak ada pesan yang seefektif
pesan yang datang dari seseorang dan langsung
ditujukan kepada orang lain. Pikirkan seperti ini:
setiap komunikasi digital yang baik seperti kontak
mata.
3. Buatlah emosional: Orang-orang “didukung” oleh
emosi. Tidak ada energi tanpa mereka. Anggap
saja sebagai bahan bakar untuk mobil: mobil Anda
bisa menjadi sempurna dengan desain terbaik
tetapi tanpa bahan bakar tidak akan kemana-mana.
Setiap video kampanye yang bagus sarat dengan
emosi.
4. Hadapi stereotip: Stereotip dan asumsi, yang
seringkali tidak disadari, harus terlebih dahulu
diperlihatkan sebelum dapat dikonfrontasi. Taktik
ini menarik perhatian audiens dengan langsung
membicarakan bias bawah sadar mereka.

Kembali ke awal
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5. B
 uatlah menyenangkan: Ada banyak cara
menggunakan humor untuk tujuan Anda. Jelas
juga ada peringatan dan humor tidak universal.
Beberapa masalah serius tidak cocok dengan
humor. Tapi bila digunakan dengan baik, ini bisa
menjadi cara yang fantastis untuk menarik
penonton yang utamanya mencari pengalih
perhatian. Dampak dari humor seringkali jauh
lebih baik daripada pesan serius.
6. K
 eluar dari persembunyian: Untuk beberapa
masalah, tidak strategis untuk memberi tahu
audiens Anda pesan utama terlalu dini, karena ini
bisa meningkatkan pertahanan mereka, atau
hanya mematikan mereka. Akan lebih strategis
untuk hanya memberi tahu audiens Anda di
bagian paling akhir tentang komunikasi apa,
dan menggunakan "efek kejutan" ini untuk
menyampaikan pesan tersebut.
Ingatlah di atas segalanya untuk menghasilkan bahan berkualitas
tinggi. Dengan begitu banyak hal yang terjadi secara online, konten
berkualitas buruk hampir tidak memiliki peluang untuk membuatnya
melampaui pendukung Anda yang paling berdedikasi.

Strategi 2: Menggunakan saluran tempat audiens
target Anda sudah ada

Bahkan jika Anda menggunakan strategi sebelumnya, Anda
mungkin kecewa, karena pesan, infografis, meme, ajakan bertindak,
atau video Anda yang dibuat dengan hati-hati mungkin hanya
sedikit terlihat. Kenapa, dan apa yang kamu lakukan sekarang?
Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi audiens Anda dengan
lebih jelas dan bertemu mereka di ruang mereka sendiri.
Katakanlah Anda telah mengidentifikasi bahwa wanita muda
perkotaan cenderung mendukung salah satu tujuan advokasi
khusus Anda. Setelah beberapa penelitian sosial yang cermat, Anda
telah mengembangkan pesan video mengharukan dari seorang
wanita muda yang hidup dengan HIV yang berbagi kisahnya yang

kuat tentang perjuangan, ketahanan, dan akhirnya kesuksesan
dalam mengubah hidupnya.
Anda memposting video di saluran media sosial Anda dan
mendapatkan beberapa saham. Setelah beberapa minggu, video
tersebut telah ditonton 2.000 kali, tapi kemudian penayangannya
berhenti meningkat. Anda tahu bahwa Anda telah menghabiskan
kapasitas anggota, sekutu, dan pendukung untuk menyebar dan
berbagi. Jadi, Anda sekarang perlu menyelidiki penonton di ruang
lain.
Untuk mengidentifikasi di mana kelompok sasaran Anda berinteraksi
secara digital, Anda perlu memiliki pemahaman yang mendalam
tentang mereka dan mempelajari perilaku mereka secara online
dengan cermat. Setelah Anda mengidentifikasi di mana kelompok
sasaran Anda berinteraksi secara online, tugas Anda berikutnya
adalah bagaimana menentukan bagaimana Anda akan terlibat
dengan mereka.

Kembali ke awal
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Tingkat keterlibatan sosial

Pelajaran yang baik dalam komunikasi untuk advokasi, adalah
selalu lebih baik untuk mendengarkan audiens Anda sebelum Anda
berbicara, dan Anda harus menemukan kesamaan antara Anda
dan audiens Anda.
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Keputusan tentang saluran media sosial apa yang akan digunakan
dan pesan apa yang akan memiliki dampak terbesar tergantung
pada pengetahuan Anda dan bagaimana Anda mendekati setiap
audiens Anda.

3

Kunci untuk terlibat dengan pemirsa Anda adalah untuk memahami
bahwa ada berbagai tahapan keterlibatan. Bekerja dengan tangga
keterlibatan sosial di bawah ini akan membantu Anda menyusun
strategi yang tepat untuk menentukan di mana audiens Anda
berada di tangga tersebut dan apa yang perlu Anda lakukan untuk
meningkatkan keterlibatan mereka dengan Anda dan tujuan Anda.
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Sadar / mengamati

Pendukung tertarik pada penyebabnya dan mungkin mengetahui
organisasi Anda. Mereka belum terhubung dengan Anda. Mereka
mendapatkan informasi tentang gerakan Anda atau organisasi
Anda melalui saluran lain dan grup lain tempat mereka menjadi
bagian (misalnya, mereka melihat postingan dari halaman Anda di
timeline teman).

Kembali ke awal

Tertarik / mengikuti

Pendukung telah terhubung dengan Anda. Mereka setuju untuk
menerima informasi dari Anda. Mereka memberikan informasi
kontak mereka atau berlangganan buletin Anda.

Berinteraksi / mendukung

Pendukung mengambil satu langkah atau tindakan langsung
dengan risiko atau investasi rendah. Misalnya mereka membagikan
konten Anda, menandatangani petisi, atau memberikan donasi
sekali / kecil.
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Terlibat / berkontribusi

Pendukung mengambil tugas atau tindakan multi-langkah,
mewakili kontribusi signifikan dari waktu, uang dan / atau modal
sosial. Mereka bergabung dengan kelompok, menghadiri acara,
atau memberikan sumbangan besar.

Bagian Dua:
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Pengukuhan atau memiliki / berkomitmen

Pendukung mengambil tindakan berkelanjutan dan kolaboratif,
mewakili investasi besar waktu, uang, dan modal sosial. Mereka
mempublikasikan tentang tujuan Anda dan berbicara di depan
umum. Mereka adalah relawan inti yang dapat Anda andalkan.
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Perangkat dan sumber daya media sosial UHC

WHO dan UHC2030 telah menghasilkan perangkat advokasi
media sosial untuk mendukung promosi UHC, menyoroti isu-isu
utama dan menarik perhatian ke Hari UHC pada 12 Desember
setiap tahun. Banyak sumber daya di halaman ini kompatibel
dengan pesan advokasi HIV dan dapat menginspirasi versi Anda
sendiri. Anda dapat menemukan tautan ke lebih banyak sumber
daya di Bagian Tiga dari Panduan ini.
www.uhc2030.org/what-we-do/voices/advocacy/uhc2030-socialmedia-toolkit/
www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/
Key_Issues/Advocacy/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.
pdf

siapa yang dapat mempresentasikan. Ketahuilah bahwa
mengorganisir rapat daring yang sukses dapat membutuhkan
persiapan yang sama banyaknya dengan mengorganisir rapat
tradisional. Dengan platform online seperti Facebook Live, jenis
keterlibatan advokasi lainnya juga dimungkinkan, misalnya live
streaming tindakan, webinar, ruang diskusi, dan bahkan vigils.

Kembali ke awal

Bacaan lebih lanjut

Lihat kursus Komunikasi untuk Advokasi online yang dibuat oleh
PITCH dan Sogicampaigns. Kursus ini dirancang khusus untuk
advokat, dengan aktivitas yang menggunakan komunikasi,
termasuk komunikasi digital dan bercerita, sebagai cara efektif
untuk mencapai tujuan advokasi Anda:
http://course.sogicampaigns.org/comms4advocacy/
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www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advocacy-toolkit.pdf

2

universalhealthcoverageday.org/

Platform konferensi video

Jika Anda tidak dapat mengadakan acara dan pertemuan tatap
muka untuk mempertemukan komunitas, masyarakat sipil, dan
pembuat kebijakan, ada baiknya mempertimbangkan alat
konferensi video online. Platform paling populer adalah Zoom,
Microsoft Teams, dan GoToMeeting.
Manfaat menggunakan ini adalah Anda dapat mengundang lebih
banyak orang daripada biasanya di ruang pertemuan fisik. Dengan
perencanaan yang matang, ruangan juga bisa menjadi lebih
'demokratis' karena Anda memiliki lebih banyak kendali atas
berapa banyak waktu yang Anda alokasikan untuk diskusi dan

Khuất Thị Hải Oanh, Direktur Eksekutif SCDI di Vietnam: “Saya ingin menceritakan kisah tentang penanggulangan
HIV. Bagaimana kami berhasil menjangkau orang-orang yang tersembunyi, yang diabaikan, yang tidak terlihat, dan
melibatkan mereka - bukan dengan cara amal tetapi agar mereka menjadi agen perubahan. ”
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Bagian Tiga: Sumber inti
Panduan dan perangkat advokasi
UHC Day, 12 Desember
universalhealthcoverageday.org/toolkit/
Panduan Advokasi Universal Health Coverage. UHC2030, 2018
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_
Guide_March_2018_final.pdf
Universal Health Coverage: Siapa pun, Di mana pun. Perangkat
Advokasi Hari Kesehatan Dunia. WHO, 2018
www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advocacy-toolkit.pdf
Strategi Komunikasi & Advokasi, Mekanisme Keterlibatan
Masyarakat Sipil untuk UHC2030, 2019
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/03/CSEM-Comms-Strategy.pdf

Video
WHO: Universal Health Coverage - Apa pengertiannya? (1,5 menit)
www.youtube.com/watch?v=pZHiIGFLN8Y&feature=youtu.be
WHO: Perlindungan kesehatan universal - investasi terbaik untuk
dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sehat (2,5 menit)
www.youtube.com/watch?v=C1bIjISMlTo
WHO: Perawatan kesehatan untuk semua: mari kita wujudkan
(2,5 menit)
youtu.be/azbaxrg75A4

WHO: Universal health coverage: Peluncuran program percontohan
di Kenya (3 menit)
www.youtube.com/watch?v=5plA6EiTw4k&feature=youtu.be

Kembali ke awal

WHO: Universal Health Coverage - bagaimana keadaan kita?
(3,5 menit)
youtu.be/qCqZT2GOPlc
Universal Health Coverage: Benar. Pintar. Terlambat. (2.5 menit)
healthforall.org/why-health/

1
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Kursus e-learning UHC
World bank
olc.worldbank.org/content/advocacy-universal-health-coverage
WHO
www.who.int/health_financing/training/e-learningcourse-on-health-financing-policy-for-uhc/en/
www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/01/default-calendar/seventh-advanced-course-on-health-financing-for-universal-coverage-for-low--and-middle-income-countries
Jaringan Pembelajaran Bersama untuk UHC (Joint Learning
Network/ JLN)
Ini adalah komunitas dari 34 negara anggota yang berkomitmen
untuk mencapai jaminan kesehatan universal. Halaman anggota
sangat berguna karena menyediakan profil negara tentang
implementasi UHC hingga saat ini. www.jointlearningnetwork.org/
members/
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Publikasi komunitas terpilih tentang
UHC
Siap untuk Universal Health Coverage: Advokasi remaja tentang
UHC. AIDS Frontline, 2020
frontlineaids.org/ready-for-universal-health-coverage/
Menuju universal health coverage yang kami inginkan: Inklusif,
berpusat pada orang, dan setara. Meningkatkan inklusi populasi
kunci dan rentan dalam agenda UHC: Seruan aksi masyarakat sipil
Afrika, November 2012
www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-health-coverage-day-2019
Majelis Kesehatan Dunia setuju untuk melindungi yang paling
rentan tetapi siapa mereka?
frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-themost-vulnerable-but-who-are-they/
Catatan singkat: Cakupan Kesehatan Universal. Proyek Jaringan
Global Pekerja Sex, 2019
www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_
health_coverage_nswp_-_2019.pdf
Apa arti UHC bagi pengguna narkoba? Penjelasan Teknis. INPUD,
2019
www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20
Coverage.pdf
Menempatkan mil terakhir lebih dulu: Pernyataan Posisi di UHC.
GNP+, 2019
www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.
pdf
GNP+ menyerukan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk
UHC. GNP+, 2019
www.gnpplus.net/gnp-calls-for-a-strong-accountability-mechanism-for-uhc/

Menghancurkan mitos seputar jaminan kesehatan ‘universal’.
AIDS Frontline, 2019
frontlineaids.org/shattering-the-myths-around-universal-health-coverage/
Lembar Fakta: UHC dan HIV. STOPAIDS, 2019
stopaids.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UHC-FACTSHEET-FINAL.pdf

Kembali ke awal

UHC disederhanakan: Universal health coverage (UHC) di Kenya.
KESWA, Juni 2019
keswa-kenya.org/publications/
Menuju Integrasi Transformatif Respon HIV dan AIDS ke dalam
UHC: Membangun Kekuatan Respon HIV dan AIDS - Contoh dari
Indonesia, Kenya, Uganda dan Ukraina. PITCH, 2019.
aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_
WEB.pdf
Perspektif hak asasi manusia tentang UHC: Cerita dari Indonesia,
Kenya, Afrika Selatan dan Timur, Ukraina dan Vietnam. PITCH,
2019
aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20
stories%20A4_V2_online.pdf
HIV dan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Univerasal Health
Coverage: Apa yang dipertaruhkan? Majalah Poz, April 2019
www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-coverage?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_diaLGz1p5HTDZazzI8g
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Apakah Deklarasi Universal Health Coverage PBB mengecewakan
orang-orang yang paling rentan? Frontline AIDS, September 2019
frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declaration-fail-the-most-vulnerable-people/
Bagaimana kita mendapatkan UHC yang kita inginkan? Frontline
AIDS, Desember 2019
frontlineaids.org/how-do-we-get-the-uhc-we-want/
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Universal health coverage: Bagaimana pendanaannya? Frontline
AIDS, 2019
frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-healthbriefing-final-Low-res-Web-ready.pdf
Mengapa universal health coverage sangat penting untuk respon
terhadap AIDS yang efektif. Aidsfonds, 2019
aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucialfor-an-effective-aids-response

Kembali ke awal
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Wanja Ngure, feminis Kenya dan aktivis hak asasi manusia: “Bagi saya, advokasi adalah tentang
dorongan, ini tentang membawa diri Anda ke ruang yang Anda bahkan belum pernah diundang.
Apakah masalah populasi utama ada dalam agenda UHC? Tidak, belum, tetapi kami melihat
orang-orang dari populasi kunci mengajukan pertanyaan yang sangat relevan. Bagi saya, perjalanan
ini adalah tentang menciptakan kesadaran ini, dalam menciptakan kekuatan ini, dan sekarang orang
dapat berbicara tentang UHC.”
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Komitmen pemerintah terhadap UHC
Deklarasi Politik PBB tentang Cakupan Kesehatan
Universal
Kami, Kepala Negara dan Pemerintahan serta perwakilan dari
Negara dan Pemerintah, berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada 23 September 2019, dengan fokus khusus untuk pertama
kalinya pada kesehatan cakupan secara universal, ditegaskan
kembali bahwa kesehatan adalah prasyarat untuk dan hasil indikator
sosial, ekonomi dan dimensi lingkungan dari pembangunan
berkelanjutan dan implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan, serta sangat berkomitmen untuk mencapai cakupan
kesehatan universal pada 2030, dengan tujuan untuk meningkatkan
upaya global untuk membangun dunia yang lebih sehat untuk
semua, dan dalam hal ini kami:
9. Mengakui bahwa jaminan kesehatan universal berarti semua
orang memiliki akses, tanpa diskriminasi, yang ditentukan secara
nasional dari kebutuhan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
dan layanan kesehatan esensial paliatif, dan esensial, aman,
terjangkau, obat dan vaksin yang efektif dan berkualitas, sambil
memastikan penggunaan layanan ini tidak membuat pengguna
mengalami kesulitan finansial, dengan penekanan khusus pada
orang miskin, rentan dan segmen populasi yang terpinggirkan ;
14. Mengakui pentingnya kesetaraan, keadilan sosial dan mekanisme
perlindungan sosial serta penghapusan akar penyebab diskriminasi
dan stigma dalam pengaturan layanan kesehatan untuk memastikan
akses universal dan adil ke layanan kesehatan berkualitas tanpa
kesulitan keuangan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang
rentan atau dalam situasi rentan;
Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan upaya
dan selanjutnya penerapan tindakan sebagai berikut
32. Memperkuat upaya penanganan penyakit menular, termasuk
HIV / AIDS, tuberkulosis, malaria dan hepatitis, sebagai bagian

dari cakupan kesehatan universal dan untuk memastikan bahwa
keuntungan yang rapuh dipertahankan dan diperluas dengan
memajukan pendekatan komprehensif dan penyampaian layanan
terintegrasi dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal:
54. Melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk
masyarakat sipil, sektor swasta dan akademisi, sebagaimana
mestinya, melalui pembentukan platform multi-stakeholder yang
partisipatif dan transparan serta kemitraan, untuk memberikan
masukan bagi pengembangan, implementasi dan evaluasi yang
berhubungan dengan kesehatan dan kebijakan sosial serta meninjau
kemajuan untuk pencapaian tujuan nasional untuk jaminan kesehatan
universal, dengan tetap memperhatikan untuk penangaan dan
pengelolaan konflik kepentingan dan pengaruh kurang baik;
70. Memastikan tidak ada satupun yang tertinggal, dengan
berusaha keras mencapai yang terjauh lebih dulu, didasari atas
martabat prikemanusiaan dan mencerminkan prinsip-prinsip
kesetaraan dan non-diskriminasi, serta untuk memberdayakan
mereka yang rentan atau dalam situasi rentan dan mengatasi
kekurangan fisik mereka serta kebutuhan kesehatan mental yang
tercermin dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan,
termasuk semua anak, remaja,penyandang disabilitas, orang yang
hidup dengan HIV / AIDS, lanjut usia, masyarakat adat, pengungsi
- pengungsi internal dan imigran;
www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/
FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
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Deklarasi Komitmen Gender dalam Politik
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Universal
Health Coverage (UHC)
8. (Kami) menyadari bahwa jaminan kesehatan universal menyiratkan
semua orang memiliki akses, tanpa diskriminasi, ditentukan secara
nasional yang dibutuhkan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
dan layanan kesehatan esensial paliatif, serta penting, aman,
terjangkau,obat dan vaksin yang efektif dan berkualitas, sambil
memastikannya penggunaan layanan ini tidak membuat pengguna
terkena kesulitan finansial, dengan penekanan khusus pada orang
miskin, rentan, dan segmen populasi yang terpinggirkan;
14. Menyadari pentingnya kesetaraan, keadilan sosial dan mekanisme
perlindungan sosial serta penghapusan akar penyebab diskriminasi
dan stigma dalam proses layanan kesehatan untuk memastikan
akses universal dan adil ke layanan kesehatan berkualitas tanpa
kesulitan keuangan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang
rentan atau dalam situasi rentan; Oleh karena itu, kami berkomitmen
untuk meningkatkan upaya dan menerapkan lebih lanjut dalam
tindakan sebagai berikut:
24. Mempercepat upaya menuju pencapaian cakupan kesehatan
universal pada tahun 2030 untuk memastikan kehidupan yang
sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua kehidupan,
dan dalam hal ini menekankan kembali tekad kami untuk:

rentan, memastikan akses universal yang ditentukan secara nasional
meliputi kualitas layanan kesehatan terintegrasi di semua tingkat
perawatan pencegahan, diagnosis, pengobatan dan perawatan
tepat waktu;
61. Mengembangkan, meningkatkan, dan menyediakan pelatihan
berbasis bukti yang peka terhadap perbedaan budaya dan kebutuhan
khusus untuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas,
meningkatkan keterampilan dan pendidikan tenaga kesehatan,
termasuk bidan dan komunitas tenaga kesehatan , serta
mempromosikan pendidikan yang berkelanjutan dan agenda
pembelajaran seumur hidup dan memperluas kesehatan berbasis
komunitaspendidikan serta pelatihan untuk memberikan perawatan
yang berkualitas bagi masyarakat sepanjang selama hidup;
63. Memberikan kesempatan dan lingkungan kerja yang lebih baik
untuk perempuan bisa memastikan peran dan kepemimpinan
mereka di sektor kesehatan, dengan pandangan untuk meningkatkan
representasi yang baik, keterlibatan, partisipasi dan pemberdayaan
semua wanita dalam angkatan kerja,mengatasi ketidaksetaraan dan
menghilangkan bias terhadap perempuan, termasuk remunerasi
yang timpang dari catatan ini bahwa perempuan, yang saat ini 70%
dari angkatan kerja kesehatan dan sosial, masih sering menghadapi
hambatan dalam mengambil peran kepemimpinan dan pengambilan
keputusan;

a. secara progresif mencakup satu miliar tambahan orang pada
tahun 2023 dengan pelayanan kesehatan esensial dan bermutu,
aman, efektif, obat-obatan yang terjangkau dan esensial, vaksin,
diagnostik dan teknologi kesehatan, dengan tujuan untuk mencakup
semua orang pada tahun 2030;
b. menghentikan kenaikan dan mengembalikan tren pengeluaran
bencana alam kesehatan dengan memberikan langkah-langkah
untuk memastikan risiko keuangan melindungi dan menghilangkan
kemiskinan karena berhubungan dengan pengeluaran kesehatan
pada tahun 2030, dengan penekanan khusus pada orang miskin
serta mereka yang rentan atau dalam situasi rentan;

69. Perspektif mainstream gender pada merancang sistem,
menerapkan dan memantau kebijakan kesehatan, dengan
mempertimbangkan kebutuhan khusus semua wanita dan anak
perempuan, dengan pandangan untuk mencapai kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan kesehatan dan
penyelenggaraan sistem kesehatan dan realisasi hak asasi mereka,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dalam
kesesuaian dengan manusia internasional yang diakui secara
universal, mengakui bahwa hak asasi perempuan termasuk hak
mereka untuk memiliki kendali atas dan memutuskan secara
bebas dan bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan
dengan seksualitas mereka, termasuk seksual dan kesehatan
produktif, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan;

25. Penerapan yang efektif, berdampak tinggi, kualitas terjamin,
berpusat ke orang, responsif terhadap gender dan disabilitas, dan
berbasis intervensi bukti untuk memenuhi kebutuhan kesehatan
sepanjang hidup, dan khususnya mereka yang rentan atau situasi

www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/
FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
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Resolusi Dewan Kesehatan Dunia 2019
WHA72.3 Petugas kesehatan masyarakat yang memberikan
pelayanan kesehatan perawatan primer: peluang dan tantangan
Dewan Kesehatan Dunia ke Tujuh Puluh Dua,
2. URGES semua Negara Anggota, sesuai konteks kebutuhan lokal
dan nasional dan tujuan keberhasilan kesehatan perawatan primer
serta pencapaian cakupan kesehatan universal:
(4) Pengalokasian, sebagai bagian dari strategi tenaga kesehatan
yang lebih luas dan pembiayaan, sumber daya yang memadai dari
anggaran dalam negeri dan dari berbagai sumber, yang sesuai, untuk
modal dan biaya yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan
program tenaga kesehatan masyarakat dan untuk integrasi tenaga
kesehatan masyarakat menjadi tenaga kesehatan dalam konteks
investasi dalam perawatan kesehatan primer, sistem kesehatan
dan pembuatan strategi pekerjaan, yang sesuai;
WHA72.4 Persiapan untuk pertemuan tingkat tinggi Majelis
Umum Amerika Serikat tentang jaminan kesehatan universal
Majelis Kesehatan Dunia Tujuh Puluh Dua,
1. Negara Anggota URGES:
(1) mempercepat kemajuan menuju pencapaian Sasaran
Pembangunan Berkelanjutan 3.8 pada cakupan kesehatan
universal di 2030, tidak meninggalkan siapa pun, terutama yang
miskin, yang rentan dan populasi yang terpinggirkan ;
(3) untuk terus memobilisasi sumber daya yang memadai dan
berkelanjutan untuk jaminan kesehatan universal, serta memastikan
efisiensi, kesetaraan dan alokasi sumber daya yang transparan
melalui tata kelola sistem kesehatan yang baik; dan untuk memastikan kolaborasi lintas sektor, yang sesuai, dengan fokus khusus
pada pengurangan ketidakadilan kesehatan dan ketidaksetaraan ;
(4) memprioritaskan untuk mendukung dan pengambilan keputusan
yang lebih baik, khususnyadengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola intervensi kesehatan dan penilaian teknologi,
untuk mencapai efisiensi dan mengambil keputusan berbasis
bukti, sambil menghormati privasi pasien dan mempromosikan
keamanan data; dan untuk mendorong pemanfaatan teknologi

baru yang lebih besar dan pendekatan sistematis, termasuk
teknologi digital dan sistem informasi kesehatan terintegrasi
sebagai sarana untuk promosi yang adil, terjangkau, dan akses
universal terhadap kesehatan untuk menginformasikan kebijakan
dukungan univeral health coverage;
(5) untuk terus berinvestasi dan memperkuat kesehatan perawatan
primer sebagai landasan dari sistem kesehatan yang berkelanjutan,
untuk mencapai cakupan kesehatan universal dan target terkait
Tujuan Pembangunan kesehatan Berkelanjutan, dengan maksud
untuk menyediakan rangkaian lengkap dengan layanan dan
perawatan yang berpusat pada manusia, berkualitas tinggi, aman,
terintegrasi, dapat diakses, tersedia dan terjangkau, serta
menyediakan fungsi kesehatan masyarakat seperti yang diimpikan
dalam Deklarasi Astana dari Konferensi Global tentang Perawatan
Kesehatan (Astana, Kazakhstan, 25 dan 26 Oktober 2018) dan
melaksanakan komitmen Deklarasi itu;
(6) untuk terus berinvestasi dan memperkuat layanan perawatan
kesehatan gender hal ini mengatasi hambatan terkait kesehatan
gender dan menjamin akses yang adil bagi perempuan dan anak
perempuan terhadap kesehatan, untuk mewujudkan hak untuk
dinikmati yang tertinggimencapai standar kesehatan yang dapat
dicapai untuk semua dan mencapai kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan dan anak perempuan;
(13) untuk terus memperkuat pencegahan penyakit dan promosi
kesehatan dengan mengatasi faktor penentu kesehatan dan
keadilan kesehatan melalui pendekatan multisektoral yang
melibatkan keseluruhan pemerintah dan seluruh masyarakat,
serta sektor swasta;
(14) untuk memperkuat platform pemantauan dan evaluasi yang
mendukung pemantauan kemajuan rutin yang dibuat dalam
meningkatkan kesetaraan akses ke berbagai layanan dan perawatan
yang komprehensif di dalam sistem kesehatan dan perlindungan
risiko keuangan serta untuk membuat penggunaan platform
terbaik untuk memutuskan kebijakan;
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1en.pdf#page=25
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SDG3: Kesehatan
dan Kesejahteraan
yang Baik
Memastikan hidup sehat dan meningkatkan
kesejahteraan untuk semua usia
Target 3.3: Pada tahun 2030, mengakhiri
epidemi AIDS, Tuberkulosis, malaria, dan
penyakit tropis serta memerangi hepatitis,
penyakit yang ditularkan melalui air, dan
penyakit menular lainnya
Target 3.8: Mencapai jaminan kesehatan
universal, termasuk perlindungan risiko
finansial, akses ke layanan kesehatan
esensial yang berkualitas dan akses ke
obat-obatan esensial dan vaksin yang
aman, efektif, berkualitas dan terjangkau
untuk semua
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Catatan Akhir
 idefinisikan sebagai promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, penyembuhan,
D
rehabilitasi dan layanan perawatan paliatif.
2
Laporan Kesehatan Dunia 2010
3
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24315063/
4
Pelacakan Cakupan Kesehatan Universal: Laporan Pemantauan Global 2017
5
Melacak Cakupan Kesehatan Universal: Laporan Pemantauan Global 2017
6
www.uhcpartnership.net/wp-content/uploads/2016/09/WHO_I_B5-Feb22-1.pdf
7
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112671/9789241
507158_eng.pdf?sequence=1
8
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11
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