
 

Pa
ge

1 

 
 
Kerangka Acuan  

PENGADAAN JASA KONSULTAN  
OPERATION RESEARCH ON SEXUALISED 
SUBSTANCE USE AMONG MSM (CHEMSEX)  

 
V1. 22 08 2022 (BL 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128) 

I. LATAR BELAKANG 

Penggunaan narkoba dalam hubungan seksual atau Chemsex merupakan fenomena baru yang terjadi 
di kalangan pria yang berhubungan seks dengan pria (LSL). Chemsex sendiri didefinisikan sebagai 
penggunaan narkoba yang dilakukan sebelum atau selama hubungan seksual (Edmundson et al., 
2018; Ma & Perera, 2016; Stevens & Forrest, 2018). Kegiatan ini dikategorikan sebagai perilaku seksual 
yang dirangsang oleh obat-obatan untuk mengalami lebih banyak kenikmatan saat berhubungan seks 
(Maxwell, Shahmanesh, & Gafos, 2019). Fenomena ini telah dilaporkan di beberapa negara, seperti di 
Amerika, Asia, dan Eropa. Penggunaan narkoba di kalangan LSL di Thailand dilaporkan meningkat dari 
5% menjadi 40% karena praktik chemsex (Piyaraj et al., 2018). Dibandingkan dengan pria 
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heteroseksual, LSL melakukan tiga kali lebih banyak pada Chemsex (Hegazi et al., 2017; J.M. et al., 
2018). 
 
Penggunaan obat-obatan saat berhubungan seks memiliki berbagai konsekuensi kesehatan. Misalnya, 
jumlah pasangan seks yang lebih tinggi karena meningkatnya gairah seksual (A. Bourne, Reid, Hickson, 
Torres-Rueda, & Weatherburn, 2015), berkurangnya penggunaan kondom selama hubungan seksual 
(Lim, Akbar, Wickersham, Kamarulzaman, & Altice, 2018), peningkatan kemungkinan cedera dubur, 
penis atau vagina yang dapat memfasilitasi penularan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV (Ma & 
Perera, 2016), berbahaya bagi tubuh (Maxwell et al., 2019), dan bagi mereka yang menggunakan ARV 
dan PreP, chemsex dapat mengurangi efek obat yang digunakan dalam terapi (Dubov, Galbo, Altice, 
& Fraenkel, 2018; John, Parsons, Rendina, & Grov, 2018). Chemsex kemungkinan menjadi faktor 
dalam peningkatan pesat dalam prevalensi HIV di antara laki-laki muda yang berhubungan seks 
dengan laki-laki di beberapa negara Asia (misalnya Indonesia dan Malaysia) sejak 2010. (Global Fund, 
2020) 
 
Di Indonesia, Kementerian Kesehatan (2017) memperkirakan terdapat lebih dari 750 ribu LSL di 
Indonesia dengan perkiraan prevalensi HIV lebih dari 30%. Sangat valid jika diasumsikan bahwa 
penggunaan Chemsex berpotensi menjadi pintu masuk penularan HIV di kalangan LSL. Dengan belum 
adanya studi tentang praktik chemsex di kalangan LSL di Indonesia, Gaya Warna Lentera Indonesia 
(GWL-INA) sebagai jaringan nasional LSL di Indonesia yang didukung oleh Pusat Penelitian HIV AIDS 
(PPH) 0f Universitas Katolik Atma Jaya melakukan studi pertama tentang praktik chemsex di kalangan 
Men-Sex with Men (LSL) di Indonesia dengan tujuan untuk menilai besarnya masalah dan konsekuensi 
kesehatan termasuk perilaku berisiko akibat praktik tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bukti awal untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam atau bahkan untuk 
merancang intervensi yang tepat. 
 
Dengan menggunakan survei berbasis internet dan jaringan rujukan berantai, data dikumpulkan dari 
1381 responden dari 32 provinsi di Indonesia. Sekitar satu dari tiga LSL melaporkan pernah melakukan 
chemsex menggunakan alkohol atau obat-obatan/zat kimia dalam 12 bulan terakhir. Namun hanya 
27% yang melaporkan bahwa hanya menggunakan zat/narkoba. Mayoritas LSL yang melakukan 
chemsex berusia 25-35 tahun (60,37%). Chemsex cenderung dilakukan oleh LSL dengan latar belakang 
sosial yang lebih tinggi, dengan 64% LSL berpendidikan lebih dari SMA menggunakannya dan 27% dari 
mereka memiliki pendapatan bulanan> 3-5 juta rupiah. Praktik Chemsex lebih banyak dilakukan oleh 
LSL yang belum menikah (88,3%), meskipun praktik ini tidak berbeda antara LSL yang saat ini memiliki 
dan tidak memiliki pasangan tetap. 
 
Zat yang paling banyak digunakan oleh LSL untuk berhubungan seks adalah Popper (91%) dan Crystal-
Methamphetamine atau Sabu (14,63), selain itu sejumlah kecil LSL menggunakan Extacy atau Inex 
(8,7%), Nimetezapam atau Happy5 (2,9%) dan Tramadol (2,1%). Setiap zat yang dirasakan memiliki 
pengaruh spesifik terhadap seks (kepercayaan diri, kesenangan). Mayoritas LSL melaporkan 
melakukan chemsex dengan 1 pasangan seks, dengan 30% sisanya mengaku melakukan dengan 2-5 
orang lebih, termasuk pasangan seks reguler, kasual, komersial, dan seks berkelompok. Inisiasi ke 
chemsex sebagian besar ditanyakan oleh pasangan seks (38%) dan ingin mencoba (25%). 11 persen 
LSL muda melaporkan bahwa mereka dipaksa untuk berlatih chemsex untuk pertama kalinya. Sekitar 
satu dari lima LSL melaporkan bahwa mereka telah melakukan praktik chemsex di kota lain 
 
Risiko utama perilaku seksual dengan praktik chemsex adalah konsistensi penggunaan kondom 
dengan semua jenis pasangan seksual. Mereka juga memiliki frekuensi seks komersial yang jauh lebih 
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tinggi dengan variasi hingga lebih dari 50 kali lipat. LSL dengan riwayat praktik chemsex memiliki 
peluang lebih tinggi untuk menjadi HIV positif dan mengalami IMS. Studi ini juga menemukan bahwa 
LSL pada umumnya rentan terhadap depresi dan kecemasan, dengan lebih dari 60% mengalami gejala 
tersebut. Namun, kesehatan mental tidak ditemukan berbeda antara mereka yang berlatih chemsex 
dan yang tidak. LSL yang memiliki hubungan luas dan lebih terbuka terhadap seksualitasnya 
cenderung melakukan chemsex. 
 
Implikasi dari praktik chemsex di kalangan LSL akhirnya mengarah pada pengembangan intervensi 
yang bertujuan untuk mengurangi risiko bahaya terkait praktik chemsex. Beberapa model intervensi 
telah direkomendasikan untuk merespon tren yang meningkat ini, seperti: melakukan skrining IMS 
dan HIV secara berkala (A. Bourne et al., 2015; Ezard et al., 2018; JM et al., 2018; Kenyon, Wouters, 
Platteau, Buyze, & Florence, 2018; Ottaway et al., 2015); distribusi materi pengurangan dampak buruk 
penggunaan narkoba suntik dan non-suntik di tempat-tempat di mana LSL melakukan Chemsex 
seperti spa gay, klub (Graf, Dichtl, Deimel, Sander, & Stöver, 2018; JM et al., 2018); pemberian 
intervensi psikososial (CBT, wawancara motivasi, konseling pengurangan risiko, atau konseling) bagi 
mereka yang memiliki ketergantungan narkoba (Abdulrahim, Whiteley, Moncrieff, & Bowden-Jones, 
2016; Adam Bourne et al., 2015; Graf et al. , 2018; JM et al., 2018; Kenyon et al., 2018; Ma & Perera, 
2016; Axel J. Schmidt et al., 2016). 
 
Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi tersebut tidak cukup untuk mengatasi 
masalah yang ada dan juga kurangnya kapasitas dalam memahami penggunaan narkoba di kalangan 
LSL (Abdulrahim et al., 2016; A. Bourne et al., 2015; Axel J. Schmidt dkk., 2016; Tomkins, Vivancos, 
Ward, & Clinical, 2018). Hambatan gabungan ini akan membuat kesulitan dalam membuat intervensi 
yang efektif dan layak untuk mengatasi tren ini, terutama di negara-negara berkembang di mana 
sumber dayanya langka termasuk Indonesia. Sejauh ini, belum ada intervensi khusus baik terkait HIV 
maupun penggunaan stimulan pada LSL di Indonesia. Mempertimbangkan meningkatnya masalah 
chemsex LSL seperti yang juga terjadi di negara lain, ada urgensi untuk mengembangkan model 
intervensi untuk mengatasi konsekuensi kesehatan terkait praktik chemsex seperti yang 
direkomendasikan dalam penelitian sebelumnya. Namun, karena model intervensi untuk praktik 
chemsex di kalangan LSL belum dikembangkan di Indonesia, penelitian yang diusulkan bertujuan 
untuk mengembangkan model intervensi HIV yang sesuai untuk LSL yang melakukan chemsex 
berdasarkan karakteristik demografi dan perilaku mereka. Studi lebih lanjut bertujuan untuk menilai 
akseptabilitas dan kelayakan penerapan model di kota-kota terpilih dengan jumlah LSL yang berlatih 
chemsex yang dilaporkan lebih tinggi. 
 
Karena praktik chemsex terkait dengan penggunaan zat atau narkoba, intervensi harus 
mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan dampak buruk yang direkomendasikan oleh badan-
badan internasional termasuk badan-badan PBB ketika mengembangkan intervensi yang 
menargetkan orang-orang yang menggunakan narkoba. Prinsip tersebut harus didasarkan pada 
keadilan dan hak asasi manusia – prinsip ini berfokus pada perubahan positif dan bekerja dengan 
orang-orang tanpa penilaian, paksaan, diskriminasi, atau mengharuskan mereka berhenti 
menggunakan narkoba sebagai prasyarat dukungan (IHRA, 2019; UNAIDS, 2019, Global Dana, 2020). 
Seperti disebutkan dalam Pedoman Konsolidasi Populasi Kunci WHO, cakupan layanan pengurangan 
dampak buruk untuk praktik kimia (sebagai bagian dari penggunaan stimulan) harus mencakup 
intervensi berbasis bukti, termasuk intervensi psikososial singkat yang melibatkan penilaian, umpan 
balik dan saran khusus, intervensi sektor kesehatan esensial, dan strategi penting untuk lingkungan 
yang mendukung. 
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II. PERTANYAAN RISET
Berdasarkan masalah yang dirumuskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan penelitian utama: Apakah model harm reduction layak dan dapat diterima 
untuk mengurangi risiko bahaya terkait praktik chemsex di kalangan LSL (termasuk TG dan PWID) di 
Indonesia?

a. Pesan dan komponen intervensi apa yang sebaiknya ada pada model pengurangan dampak buruk 
untuk mengurangi risiko terkait praktik chemsex di kalangan LSL (termasuk TG dan PWID)?

b. Apakah model tersebut layak dan dapat diterima untuk diterapkan dalam konteks LSL 
(termasuk TG dan PWID) di Indonesia?

c. Persiapan dalam bentuk apa saja yang diperlukan untuk menerapkan model pengurangan 
dampak buruk tersebut ?

III. TUJUAN
1. Mengembangkan model intervensi pengurangan dampak buruk untuk mengurangi risiko terkait 

praktik chemsex di kalangan LSL (dengan target sampingan pada TG dan PWID).
2. Mengukur kelayakan dan akseptabilitas model pengurangan dampak buruk untuk mengurangi 

risiko terkait praktik chemsex di kalangan LSL (dengan target sampingan pada TG dan PWID).
3. Mengidentifikasi dan mengembangkan persiapan organisasi ketika akan menerapkan model 

pengurangan dampak buruk untuk mengurangi risiko terkait bahaya praktik chemsex di kalangan 
LSL (dengan target sampingan pada TG dan PWID)

4. Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam penanggulangan HIV untuk 
mengembangkan intervensi yang tepat untuk mengatasi praktik chemsex di kalangan LSL 
(dengan target sampingan pada TG dan PWID)

IV. METODE
Desain penelitian ini adalah riset operasional dengan menggunakan kerangka acuan dari Global Fund 
(2010), Population Council (2000) dan Fisher et al (2002). Riset operasional didefinisikan sebagai 
penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah spesifik secara sistematis dalam 
pelaksanaan program baru atau yang sudah ada dan untuk mengidentifikasi alternatif untuk 
mengatasi masalah dalam rangka membantu meningkatkan pengambilan keputusan program dan 
meningkatkan efektivitas program. Berdasarkan jenis riset operasional, Population Council (2002) 
membedakan menjadi tiga jenis: (1) studi diagnostik yang bertujuan untuk mendeteksi masalah 
dalam pelaksanaan program, (2) studi evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan program, 
dan (3 ) studi intervensi yang bertujuan untuk menilai strategi alternatif untuk mengatasi masalah 
tertentu dalam pelaksanaan program. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian operasional ini 
dikategorikan sebagai penelitian diagnostik yang bertujuan untuk mengembangkan intervensi baru 
dan untuk mendeteksi kemungkinan masalah dalam hal akseptabilitas dan kelayakan intervensi. 
Berdasarkan desain riset operasional, studi akan menerapkan enam tahap untuk mencapai tujuan 
yang diusulkan sebagai berikut:



 

Pa
ge

5 

 

 
 
 

Tahapan Riset Operasional 
 

1. Analisis Situasi 
Langkah awal dalam riset operasional ini adalah penilaian situasi yang bertujuan untuk 
memetakan jumlah dan memahami karakteristik LSL yang melakukan chemsex, pola chemsex, 
perilaku seksual, jaringan sosial dan karakteristik lokasi dimana intervensi akan dilaksanakan. 
Data awal hasil survei sebelumnya akan digali lebih dalam untuk memahami situasi terkini kota-
kota terpilih.  
 

2. Pengembangan Desain Intervensi 
Berdasarkan hasil asesmen, akan dikembangkan desain model harm reduction. Rancangan pada 
dasarnya akan pengembangan dari implementasi strategi penjangkauan dengan menggunakan 
prinsip-prinsip pengurangan dampak buruk. Intervensi yang dirancang akan fokus pada strategi 
untuk menjangkau LSL yang melakukan chemsex berdasarkan temuan asesmen. Intervensi juga 
akan mencakup pengembangan strategi komunikasi menggunakan platform media sosial dan 
interaksi tatap muka (langsung), termasuk pesan kunci pencegahan, untuk meningkatkan 
kesadaran mereka akan bahaya terkait risiko chemsex termasuk risiko HIV. Pesan kunci materi 
KIE pencegahan adalah tentang praktik chemsex yang aman, penularan HIV, kecanduan dan 
layanan psikososial. Selain itu, model tersebut akan mengembangkan strategi untuk 
meningkatkan hubungan dengan perawatan HIV atau layanan psikososial yang tersedia di pusat 
kesehatan masyarakat atau klinik swasta. Terakhir, intervensi akan mendorong LSL yang 
mempraktikkan chemsex untuk mempromosikan pesan pencegahan dan pemanfaatan layanan 
perawatan HIV dan psikososial yang ada. Proses perancangan juga akan mempertimbangkan 
penataan organisasi untuk implementasi model yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
advokasi, monitoring dan evaluasi. Selama fase desain, serangkaian konsultasi dengan 
komunitas LSL akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang 
akseptabilitas dan kelayakannya untuk diterapkan di setiap kota. 
 

(1) Analisis Situasi (2) Pengembangan 
Desain Intervensi

(3) Implementasi 
Intervensi

(4) Monitoring & 
Evaluation(5) Evaluasi Program(6) Rekomendasi 

Program
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3. Implementasi Desain Intervensi 
Setelah model disepakati antara pemangku kepentingan dan pedoman model implementasi 
(termasuk dokumentasi untuk setiap kegiatan) telah dikembangkan, mitra pelaksana akan mulai 
melakukan kegiatan dalam model. Di setiap kota, direncanakan empat petugas penjangkauan 
akan menjangkau LSL yang mempraktikkan chemsex, memberikan dan mendistribusikan pesan 
pencegahan dengan KIE atau materi pencegahan yang tepat, mendorong dan merujuk ke 
layanan kesehatan yang ada dan melibatkan mereka dalam kampanye pencegahan HIV. Target 
kegiatan sosialisasi akan ditetapkan berdasarkan pemetaan LSL yang mempraktikkan chemsex di 
wilayah sasaran. 
 
Karena pendekatannya berbasis jaringan sosial LSL yang mempraktikkan chemsex, batas wilayah 
sasaran tidak bisa ditentukan secara tegas. Akibatnya, wilayah sasaran bisa lebih dari satu kota, 
tetapi akan tergantung pada tempat tinggal anggota jejaring sosial. Dengan pendekatan ini, 
diharapkan cakupan LSL yang melakukan chemsex memiliki variasi latar belakang sosial ekonomi 
atau kategori perilaku. 
 
Pelaksanaan implementasi model diusulkan selama enam bulan mengingat keterbatasan jangka 
waktu hibah. Diharapkan selama enam bulan pelaksanaan, hambatan dan masalah serta faktor 
pendukung dapat diidentifikasi untuk meningkatkan intervensi di masa depan. 
 

4. Pemantauan terhadap Implementasi 
Pemantauan bertujuan untuk menilai sejauh mana model dapat diimplementasikan berdasarkan 
desain/rencana dan apa yang menjadi hambatan, enabler dan, tantangan yang mungkin 
dihadapi selama implementasi. Pemantauan juga akan menilai jenis modifikasi apa yang akan 
dilakukan selama pelaksanaan dan apa konteks masalahnya. Hasil pemantauan akan digunakan 
untuk memperbaiki atau memodifikasi kegiatan yang relevan dalam model untuk memperkuat 
akseptabilitas, kelayakan dan efektivitas intervensi di masa depan. Monitoring akan dilakukan 
dengan menggunakan toolkit yang dikembangkan pada tahap desain. Kunjungan lapangan, 
diskusi dengan petugas penjangkauan, wawancara dengan ‘koordinator program’ di setiap mitra 
pelaksana dan diskusi dengan populasi sasaran akan dilakukan untuk mengumpulkan data 
pemantauan, selain dokumentasi standar intervensi. 
 

5. Evaluasi Program 
Tujuan utama dari riset operasional adalah untuk menilai akseptabilitas dan kelayakan 
intervensi dari segi teknis (model pengurangan dampak buruk) dan aspek manajemen 
(pengaturan organisasi). Tahap evaluasi akan dilakukan pada bulan ke-9, bila pelaksanaan pada 
bulan ke-6. Diharapkan dengan pelaksanaan enam bulan, akseptabilitas dan kelayakan 
intervensi dapat dinilai baik di lapangan (LSL yang melakukan chemsex, dan organisasi 
pelaksana. Indikator program untuk mengukur akseptabilitas dan kelayakan intervensi akan 
diselesaikan pada tahap desain. Indikator evaluasi akan difokuskan pada pengukuran 'dapatkah 
itu berhasil?', 'berhasilkah?' dan ' akan berhasil?' untuk aspek teknis dan model manajerial. 
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6. Rekomendasi Program 
Berdasarkan evaluasi terhadap intervensi model, serangkaian rekomendasi teknis dan 
manajerial kepada mitra pelaksana akan dikembangkan. Rekomendasi tersebut juga akan 
ditujukan kepada pemerintah (Kementerian Kesehatan) dan CCM/TWG-AIDS untuk memberikan 
dukungan dalam mengembangkan pengurangan dampak buruk bagi LSL yang melakukan 
chemsex. Pertemuan serial dengan Kementerian Kesehatan dan CCM/TWG-AIDS akan 
dijadwalkan setelah menyelesaikan laporan. 

 
V. WILAYAH INTERVENSI 

Tiga wilayah diusulkan sebagai lokasi implementasi model intervensi. Lokasi dipilih berdasarkan kota 
dengan jumlah LSL terbanyak yang melaporkan melakukan chemsex pada penelitian sebelumnya. 
Jakarta, Bandung dan Surabaya dinominasikan sebagai lokasi penelitian berdasarkan kriteria 
tersebut. Pertimbangan tambahan adalah kinerja yang baik dan kredibilitas tinggi LSM/CBO di kota-
kota tersebut dalam melakukan sosialisasi kepada komunitas LSL. 

 
VI. PENGUMPULAN DATA 

Data yang dikumpulkan dalam penilaian situasi akan menjadi data primer tentang karakteristik 
pengguna sabu dan jejaring sosialnya. Oleh karena itu observasi partisipan, wawancara dan diskusi 
informal juga akan dilakukan untuk mengumpulkan data dari LSL yang melakukan chemsex atau 
informan kunci di lapangan. Data sekunder akan dikumpulkan dari data yang sebelumnya 
dikumpulkan oleh lembaga lain (LSM/Ormas, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinas 
Kesehatan Provinsi) tentang perkiraan jumlah LSL dan data program tentang pemberian layanan 
HIV. 
 
Pada tahap monitoring, data primer akan dikumpulkan dengan mengisi checklist kegiatan dan 
diskusi dengan petugas outreach dan pada LSL yang melakukan praktek chemsex (sudah tercapai 
atau belum tercapai) untuk verifikasi checklist. Kunjungan lapangan oleh konsultan akan menjadi 
metode pengumpulan data. Koordinasi dengan petugas penjangkauan akan dilakukan sebelum 
kunjungan lapangan. Dalam proses evaluasi, wawancara kualitatif standar akan digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang akseptabilitas dan kelayakan model. Informan adalah petugas 
penyuluhan, LSL yang melakukan praktik chemsex, manajemen mitra pelaksana, fasilitas kesehatan 
tempat penyuluhan merujuk kliennya dan Dinas Kesehatan Kabupaten, atau Dinas Kesehatan 
Provinsi. Data yang dikumpulkan pada tahap evaluasi meliputi data terprogram berdasarkan 
panduan model. 
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VII. KERANGKA WAKTU RISET 
Diharapkan riset operasional ini akan dilaksanakan selama 12 bulan. Kerangka waktu penelitian 
dapat dilihat di bawah ini: 

Activity/Phase Month  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Preparation x            
2 Situation Assessment x x           
3 Develop Intervention Design   x          
3 Implementasi    x x x x x x    
4 Monitoring     x x x x x x    
5 Evaluasi           x x  
6 Develop Recommendation           x X 

 
 
 

VIII. OUTPUT PEKERJAAN  

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

Pengembangan panduan 
model implementasi 
Chemsex 
(3 bulan) 
 

- Dokumen laporan Chemsex Enabler Environment Assessment 
tentang analisa situasi penghambat dan pendukung situasi 
sosial/lingkungan jika Chemsex diimplementasikan termasuk 
kesiapan LSM, Komunitas, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan 
dan Layanan Kesehatan 

- Dokumen Panduan Model Implementasi Chemsex yang didalamnya 
berisi tentang : 

o Model/kerangka intervensi 
o Jabaran kegiatan 
o Pesan kunci pencegahan 
o Desain media KIE 
o Rujukan pada layanan tes, perawatan/pengobatan HIV, 

kesehatan mental dan lainnya 
o Aspek monitoring & evaluasi 

Implementasi model 
intervensi Chemsex 
(6 bulan) 

- Kick off di tingkat kabupaten-kota 
- Pelatihan bagi petugas lapangan 
- Edutainment event sebagai bentuk promosi intervensi Chemsex 
- Pencatatan dan pelaporan 
- Pertemuan koordinasi dan evaluasi 
 

Evaluasi pelaksanaan 
intervensi 
(2 bulan) 

- Laporan perkembangan program sesuai dengan indikator yang 
disepakati di dalam strategi 

- Dokumen evaluasi dan praktik baik intervensi 
Laporan Akhir 
(1 bulan) 

- Dokumen laporan akhir dengan rekomendasi intervensi Chemsex 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 
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IX. 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. 

 
X. EVALUASI PEKERJAAN 

 Konsultan terpilih akan menyusun rencana implementasi dan strategi intervensi ChemSex 
 Indikator-indikator kinerja utama akan digunakan untuk memantau kemajuan pekerjaan 
 Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dakam rangka mensukseskan kegiatan 
 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 

 Mendokumentasikan pembelajaran yang dapat dipetik dari implementasi di lapangan 

 
XI. KRITERIA DAN KUALIFIKASI KONSULTAN 

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

sah; 
b. Pengalaman dalam melakukan operational research dalam bidang kesehatan masyarakat 

khususnya isu HIV/AIDS 
c. Memiliki keterampilan analitis, komunikasi, dan penulisan laporan yang sangat baik. 
d. Keterampilan manajemen yang kuat dengan laporan keuangan yang bersih sebagaimana 

terbukti dengan audit keuangan eksternal; 
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 pemahaman tentang dampak dari stigma, diskriminasi, dan perundang-

undangan tentang akses layanan; 
h. Terbukti memiliki pengalaman bekerja dengan beragam pemangku kepentingan HIV termasuk 

ODHIV, populasi kunci, dan komunitas-komunitas termarginalkan lain; 
i. Memahami dan dapat bekerja dengan komunitas; 
j. Anggota-anggota tim yang solid yang terbukti berpengalaman bekerja dalam bidang HIV, 

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



 

Pa
ge

10
 

 
XII. 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 (maks 10 halaman) dengan jelas menyebutkan motivasi, pemahaman akan 

tugas, langkah-langkah dalam penelitian meliputi waktu, dan saran inovatif. 
o Portofolio yang menunjukkan pengalaman penelitian sebelumnya dalam penelitian 

kualitatif dan kuantitatif, diutamakan pada isu-isu sebagaimana tercantum dalam 
kerangka acuan ini 

o Contoh laporan penelitian sebelumnya.  
o CV terkini (tim konsultan) 
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