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I. LATAR BELAKANG 

Perkiraan Asian Epidemic Model (AEM) terbaru menunjukkan bahwa ada 545.188 ODHA di Indonesia 
pada 2019 – 527.912 orang dewasa dan 17.276 anak-anak. Diperkirakan ada 31.817 infeksi HIV baru 
di negara ini pada 2019 – 28.771 di antara orang dewasa dan 3.046 di antara anak-anak. Kecuali pada 
kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), jumlah tahunan infeksi HIV dewasa 
baru telah menurun di semua sub-kelompok populasi utama. Estimasi populasi kunci yang dilakukan 
pada tahun 2019 dan diperbarui pada Mei-Juni 2020 diperkirakan juga berkontribusi pada 
pengurangan jumlah infeksi baru tahunan.  
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Namun, meskipun beberapa Program AIDS Nasional (NAP) mengalami kemajuan dalam beberapa 
tahun terakhir, pemodelan epidemi baru-baru ini menunjukkan bahwa Indonesia belum berada di 
jalur untuk mengakhiri HIV dan AIDS pada tahun 2030, dengan 22.000 infeksi baru diproyeksikan 
terjadi pada tahun 2030. 
 
Oleh karena itu, selain meningkatkan upaya untuk mencegah infeksi di antara Populasi Kunci, 
penemuan kasus yang intensif harus diperluas di luar Populasi Kunci ke sub-populasi yang dipilih 
secara strategis untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai dua “90” pertama dari target global 
UNAIDS 90-90-90. 
 
Perlu disadari bahwa penggunaan layanan HIV tidak akan efektif tanpa disertai dengan upaya 
menciptakan permintaan (demand generation) yang memadai terhadap layanan-layanan HIV yang 
disediakan. Demand Generation terutama berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan 
pengetahuan tentang keberadaan dan ketersediaan berbagai layanan HIV dan mempromosikan 
manfaatnya bagi pengguna yang ditargetkan. Secara konvensional, demand generation layanan HIV 
umumnya dilakukan melalui petugas-petugas dari OMS dalam program penjangkauan dan 
pendampingan psikososial untuk Orang dengan HIV. 
 
Menurut ringkasan kebijakan WHO 2019 tentang Demand Creation for HIV Testing Services, 
menciptakan permintaan digambarkan sebagai “melengkapi upaya yang lebih luas untuk 
meningkatkan tes HIV, dan secara khusus menjangkau mereka yang tidak mampu atau enggan 
mengakses layanan dan tetap tidak terdiagnosis atau mereka yang sedang berisiko terhadap HIV dan 
bisa mendapatkan manfaat dari layanan pencegahan HIV” dan termasuk kegiatan untuk 
“meningkatkan pengetahuan, sikap dan motivasi masyarakat dan mengarahkan mereka untuk 
mencari tes HIV”. 
 
Menurut Laporan Digital Global tahunan oleh Hootsuite dan We are Social, Indonesia merupakan 
salah satu pengguna internet dan media sosial teratas di dunia. Pada Januari 2020, Indonesia memiliki 
175,4 juta pengguna internet dan 160 juta pengguna media sosial. Media sosial digunakan oleh 59% 
dari total populasi, dengan YouTube, Whatsapp, Facebook, Instagram dan Twitter sebagai 5 besar 
platform yang digunakan di Indonesia. 
 
Sejak tahun 2015, implementasi demand generation berbasis kampanye daring sudah dilakukan 
melalui berbagai dukungan pendanaan, di antaranya USAID PEPFAR dan Global Fund. Beberapa 
intervensi digital yang telah dikembangkan di antaranya ODHA Berhak Sehat, Saya Berani, Tanya 
Marlo, Gue Berani, Update Status, Test JKT, dll.  
 
Beragamnya intervensi digital yang ada saat ini awalnya dikembangkan untuk kepentingan masing-
masing organisasi yang merujuk pada satu tujuan nasional program HIV, sehingga perlu upaya untuk 
mengkampanyekan hal yang sama untuk disebarluaskan pada platform masing-masing organisasi. 
Berangkat dari hal tersebut, Yayasan Spiritia berencana merekruit tim konsultan untuk melaksanakan 
program demand generation dengan dukungan Global Fund siklus 2022-2023 sebagai upaya 
mendukung peningkatkan akses dan pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan HIV, 
termasuk PrEP dan skrining HIV mandiri. 
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II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

Ruang lingkup pekerjaan konsultan adalah sebagai berikut: 
Meningkatkan cakupan pencegahan, tes dan pengobatan HIV untuk populasi kunci dan populasi lain 
yang berisiko HIV 
 
Sasaran 
1. Mengembangkan kampanye berikut panduannya untuk pencegahan, tes dan pengobatan HIV 

yang inovatif dan kekinian melalui satu narasi kampanye nasional (nama, logo dan skema warna). 
2. Menyediakan materi kampanye baik untuk keperluan sosial media maupun petugas 

lapangan/pendukung sebaya. 
3. Meningkatkan kesadaran tentang pesan pencegahan, tes dan pengobatan HIV terhadap populasi 

kunci. 
4. Menciptakan permintaan untuk mengakses layanan pencegahan, tes dan pengobatan HIV yang 

komprehensif untuk populasi kunci. 
5. Mendapatkan dukungan dan kolaborasi dari pemangku kepentingan program HIV seperti 

Komunitas, Organisasi HIV, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Setempat dan 
Layanan Kesehatan. 

6. Melibatkan komunitas LSL, Waria dan Penasun untuk mengembangkan kampanye. 
7. Menyediakan data tentang kemajuan dan efektivitas kampanye, termasuk mengidentifikasi 

praktik baik tentang apa yang berhasil untuk pengembangan program di masa depan 

 
III. KEGIATAN 

Untuk mendukung kampanye ini, beberapa kegiatan yang direncanakan adalah: 
1. Pengembangan strategi HIV Demand Generation Campaign for Indonesia 

a. Assessment pada populasi kunci terkait dengan penggunaan sosial media dan saluran 
digital lainnya 

b. Mengembangkan sistem rujukan secara daring untuk layanan pencegahan, tes dan 
pengobatan HIV  

c. Mengembangkan strategi HIV Demand Generation Campaign for Indonesia 
2. Implementasi strategi HIV Demand Generation Campaign for Indonesia 

a. Rekruitmen tim kampanye 
i. Lead Campaign Manager 

ii. Digital Content Staff 
iii. Graphic Designer Staff 
iv. HIV Online Hotline Counsellors 
v. Monitoring & Evaluation Staff 

vi. Admin/Finance Staff 
vii. Office Running Cost 

viii. Consultant for monitoring system development 
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b. Pengembangan dan Peluncuran Kampanye 
i. Upgrade/Update platform kampanye (website) 

ii. Content production (website) 
iii. Social Media Management Tools 

c. Pengembangan materi kampanye dengan topik HIV terkini 
i. Produksi video kampanye (iklan layanan masyarakat) 

ii. Produksi video for social media (content for youtube, tiktok, IG Reels) 
iii. Produksi merchandise kampanye (t-shirts, tumblr) 
iv. Produksi materi KIE digital 

d. Promosi kampanye melalui: 
i. Rekruitmen Key Opinion Leaders (KOL) 

ii. Pemasangan iklan di sosial media dan website 
iii. Talkshow di radio/TV 

3. Kegiatan pendukung lainnya seperti: 
a. Workhop HIV untuk KOL 
b. Pelatihan focal point di layanan kesehatan 
c. Pertemuan koordinasi untuk perencanaan dan evaluasi 
d. Pertemuan untuk Impact Assessment (mengukur sejauhmana kontribusi demand 

creation melalui kampanye terhadap akses ke layanan pencegahan, testing, dan 
pengobatan termasuk VL.) 

 
IV. OUTPUT PEKERJAAN DAN WAKTU KERJA 

Secara detail, berikut adalah kegiatan dan output pekerjaan dari konsultan:  
Kegiatan Keluaran/Output 

Pengembangan strategi 
HIV Demand Generation 
Campaign for Indonesia 
 

- Dokumen laporan Social Listening Survey termasuk tentang 
penggunaan sosial media dan saluran digital lainnya oleh populasi 
kunci 

- Dokumen strategi HIV Demand Generation Campaign for Indonesia 
yang didalamnya berisi tentang strategi dorongan akses ke 
pencegahan dan 95-95-95: 

• Nama dan pesan kunci kampanye HIV Demand Generation 
• Content Planning (termasuk bentuk konten dan channel 

distribusi yang disarankan dari setiap konten) 
• Tujuan dan target kampanye 
• SOP sistem rujukan secara daring untuk layanan 

pencegahan, tes dan pengobatan HIV 
• Indikator-indikator kinerja kampanye demand creation 

- Pengembangan/penyegaran website landing-page kampanye 
demand creation berdasarkan strategi yang dikembangkan. 
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Implementasi strategi 
HIV Demand Generation 
Campaign for Indonesia 

- Terpilihnya tim pengelola kampanye yang kompeten sesuai 
deskripsi pekerjaan 

- Terlaksananya kegiatan promosi kampanye berdasarkan strategi 
yang telah disepakati pada tahapan pengembangan  

- Mendapatkan dukungan serta komitmen dari Kementerian 
Kesehatan untuk mensukseskan kampanye 

- Terdapat fitur formulir rujukan online/eReferral dan direktori 
layanan pencegahan, tes dan pengobatan HIV pada website yang 
ditentukan  

- Materi kampanye untuk semua jenis platform tersedia secara daring 
dan bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan 

 
Evaluasi kampanye - Laporan rutin perkembangan kampanye sesuai dengan indikator 

yang disepakati di dalam strategi 
- Dokumen evaluasi dan praktik baik kampanye 

Laporan Akhir - Dokumen laporan akhir kampanye dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa Inggris 

 
 

V. DURASI PEKERJAAN 
Konsultan akan dikontrak sejak Desember 2022 – Desember 2023 

 
VI. Jadwal Pembayaran Jasa 

Skema pembayaran jasa konsultan akan disesuaikan dengan rencana kerja per tiga bulan. 

 
VII. INPUT 

 Spiritia akan menyediakan dokumen-dokumen pencatatan dan pelaporan, bahan bacaan yang 
dibutuhkan untuk pembuatan modul 

 Konsultan diharapkan untuk bekerja dari jarak jauh menggunakan komputernya sendiri, tetapi 
dapat mengakses printer kantor Spiritia atau dokumen yang relevan atau jika ia diharuskan 
untuk bekerja di kantor Spiritia kapan saja selama penugasan. 

 
VIII. EVALUASI PEKERJAAN 

 Konsultan terpilih akan menyusun rencana implementasi dan strategi kampanye 
 Indikator-indikator kinerja utama akan digunakan untuk memantau kemajuan pekerjaan 
 Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dakam rangka mensukseskan kampanye 
 Memberi laporan bulanan tentang kemajuan, tantangan, dan rencana yang layak berdasarkan 

pemantauan dan pelaporan yang disepakati 
 Melakukan evaluasi/kajian atas keterbatasan/tantangan yang dihadapi selama perencanaan, 

implementasi, dan pemantauan serta intervensi yang dijalankan dan hasil intervensi yang 
dilakukan secara rutin 

 Laporan yang merangkum keseluruhan kemajuan dan implementasi akan didiskusikan dalam 
pertemuan evaluasi nasional yang diadakan oleh Yayasan Spiritia dan CCM Indonesia 
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 Mendokumentasikan pembelajaran yang dapat dipetik dari implementasi di lapangan 

 
IX. KRITERIA DAN KUALIFIKASI KONSULTAN 

Yayasan Spiritia akan memilih 1 organisasi/perusahaan untuk menjalankan kegiatan ini dengan 
kriteria sebagai berikut: 
a. Entitas/Organisasi Indonesia yang sah sebagaimana terbukti dengan dokumen-dokumen yang 

sah; 
b. Pengalaman dalam mengembangkan strategi kampanye, implementasi kampanye di media 

sosial, utamanya terkait isu kesehatan (HIV) 
c. Keterampilan manajemen yang kuat dengan laporan keuangan yang bersih sebagaimana 

terbukti dengan audit keuangan eksternal; 
d. Pengalaman yang kuat dalam mengelola hibah GF terutama untuk program HIV/IMS (minimum 

USD2 juta) atau memiliki pengalaman yang kuat menjalankan hibah selama minimal dua tahun; 
e. Memahami strategi, kebijakan, program, dan panduan teknis HIV nasional terkini, termasuk 

peraturan sektor kesehatan tentang pencatatan, pelaporan, dan logistik; 
f. Pengalaman bekerja dengan pemerintah tingkat nasional dan sub-nasional, terutama dalam 

sektor kesehatan; 
g. Terbukti memiliki pengalaman menyusun rencana pemantauan dan evaluasi program HIV; 
h. Terbukti memiliki pengalaman menjalankan pendampingan termasuk pelatihan peningkatan 

kapasitas tentang pengelolaan program HIV dan/atau pendampingan klinis bagi tenaga penyedia 
layanan HIV; 

i. Terbukti memiliki pemahaman tentang dampak dari stigma, diskriminasi, dan perundang-
undangan tentang akses layanan; 

j. Terbukti memiliki pengalaman bekerja dengan beragam pemangku kepentingan HIV termasuk 
ODHIV, populasi kunci, dan komunitas-komunitas termarginalkan lain; 

k. Memahami dan dapat bekerja dengan komunitas; 
l. Anggota-anggota tim yang solid yang terbukti berpengalaman bekerja dalam bidang HIV, 

penyakit terkait HIV, TB-HIV, IMS, dan pemberantasan HIV, sifilis, dan hepatitis; dan 
 

X. PROSEDUR APLIKASI DAN TENGGAT WAKTU 
 Calon konsultan yang berminat diminta untuk mengirimkan aplikasi elektronik ke: 

info@spiritia.or.id, tata@spiritia.or.id, Yusuf.KN@spiritia.or.id dengan tembusan ke 
rahmat@spiritia.or.id selambat-lambatnya, Hari Kamis, 8 Desember 2022 pukul 17:00 UTC + 
07:00 

 Calon konsultan diminta untuk mengirimkan aplikasinya beserta dokumen berikut: 
o Proposal beserta dokumen terkait (sesuai kriteria dan kualifikasi) 
o Portofolio hasil kerja yang relevan 

mailto:tata@spiritia.or.id
mailto:Yusuf.KN@spiritia.or.id

