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Ringkasan 
 
Pedoman ini ditujukan untuk manajer Program TB Nasional dan Program AIDS Nasional 
serta bagi mereka yang bertanggung jawab untuk surveilans HIV dan pengambil 
keputusan di tingkat nasional dan di bawahnya. Pedoman ini merupakan bagian dari 
serangkaian pedoman WHO mengenai TB/HIV dan Surveilans Generasi Kedua.   
 
Tujuan utama pedoman ini adalah memberikan kerangka kerja metoda surveilans untuk 
mengukur prevalensi HIV di antara pasien tuberkulosis (TB) dan mendorong pelaksanaan 
surveilans HIV. 
 
Surveilans HIV di antara pasien tuberkulosis diketahui sangat penting karena epidemi 
HIV telah secara terus menerus mempengaruhi epidemi tuberkulosis global. Prevalensi 
HIV diantara pasien TB merupakan indikator yang sensitif dari penyebaran HIV ke 
populasi umum bagi banyak negara. Informasi banyaknya HIVdiantara pasien TB sangat 
penting dalam upaya meningkatkan komitment pelayanan komprehensif (terpadu) dari 
perawatan dan dukungan HIV/AIDS, termasuk pengobatan antiretroviral (ART) pada 
pasien TB dengan HIV positif. 
 
Edisi pertama dari pedoman ini diterbitkan tahun 1994, dengan hanya mempunyai satu 
pendekatan spesifik untuk menentukan prevalensi HIV yaitu survei sero-prevalensi 
menggunakan sampel secara kluster dan unlinked anonymous. Dengan meningkatnya 
ketersediaan fasilitas konseling dan tes untuk HIV (VCT) sebagai pintu masuk perawatan 
HIV/AIDS bagi pasien TB, dibutuhkan revisi pedoman yang mencakup hal-hal baru. 
 
Target WHO dalam “3 by 5” adalah 3 juta orang dengan infeksi HIV mendapat terapi 
antiretroviral (ART) pada tahun 2005 mengakibatkan peningkatan kebutuhan tes HIV 
diantara pasien TB, juga untuk mengetahui besarnya dampak HIV terhadap TB. Tes HIV 
merupakan pintu masuk bagi pengobatan ART dimana pasien TB juga harus mempunyai 
kesempatan yang sama. Sistem surveilans HIV untuk pasien TB dan adanya akses yang 
tinggi untuk VCT merupakan awal dari kerja sama TB/HIV yang efektif. 
 
Dalam pedoman ini diuraikan tiga metoda surveilans HIV di antara pasien tuberkulosis: 

1. Data testing rutin HIV dari pasien tuberkulosis 
2. Sentinel surveilans 
3. Berkala / Survei khusus. 

 
Pemilihan strategi yang cocok untuk surveilans HIV di antara pasien tuberkulosis akan 
tergantung kepada sistem surveilans yang sudah ada, keadaan epidemi HIV suatu negara, 
status pelaksanaan terapi antiretroviral dan keadaan tuberculosis umum. Dalam pedoman 
ini diberikan prinsip-prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan oleh suatu negara dalam 
memperkuat sistem surveilans yang sudah ada atau mengembangkan sistem baru, dan 
meningkatkan kegunaannya.  
 
Pada semua tingkat epidemi HIV (low-level, concentrated, generalised), jika terdapat 
data testing rutin HIV, hal ini sebaiknya digunakan untuk keperluan surveilans. Data rutin 
ini dapat diuji secara periodik (khusus) atau melalui survei sentinel. 
 
Pada negara dimana prevalensi HIV di antara pasien tuberkulosis tidak diketahui, maka 
survei sero-prevalensi dapat dilaksanakan sebagai bagian dari penilaian keadaan awal.  
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WHO merekomendasikan beberapa metoda surveilans HIV yang berbeda, tergantung 
pada tingkat epidemi HIV yang ada :  
 
1. Semua negara dengan keadaan epidemi HIV meluas atau generalised (secara 

konsisten prevalensi HIV lebih dari 1% pada ibu hamil) harus mempunyai tujuan 
untuk menjamin konseling dan testing HIV secara aktif disosialisasikan dan 
ditawarkan kepada semua pasien tuberkulosis, dan jika mungkin berkaitan dengan 
ketentuan pemberian ARV.  

 
Data yang didapatkan dengan cara ini dapat merupakan dasar sistem surveilans yang 
dapat dipercaya dengan pencapaian cakupan testing yang tinggi (> 80%) di antara 
pasien tuberkulosis. Salah satu sistem terbaik untuk mendapatkan informasi ini adalah 
dengan komputerisasi sistem pencatatan tuberkulosis beserta status HIV nya.  
 
Survei secara periodik (khusus) atau sentinel survey juga direkomendasikan untuk 
menguji hasil dari tes secara rutin. 
 

2. Pada negara-negara dengan status epidemi terkonsentrasi atau concentrated (secara 
konsisten prevalensi HIV lebih dari 5% pada paling sedikit satu sub-populasi tertentu, 
misalnya pengguna NAPZA suntik), pekerja seks komersial (PSK), MSM dan ibu 
hamil < 1 % didaerah perkotaan. Konseling dan testing HIV pada semua pasien 
tuberkulosis dapat merupakan dasar surveilans. Jika sistem ini belum ada, maka 
sebagai pilihan yang cocok adalah survei periodik (khusus) atau survei sentinel. 

   
 
3. Pada negara-negara dengan status epidemi HIV rendah atau low-level (secara 

konsisten prevalensi HIV tidak melebihi 5% pada sub-populasi tertentu, dimana 
testing HIV tidak ditawarkan secara rutin pada pasien tuberkulosis, maka survei 
periodik (khusus) secara berkala dengan selang waktu 2-3 tahun atau survei sentinel 
di antara pasien tuberkulosis dapat dilaksanakan. 
 

 
Pada umumnya serosurveilans sentinel untuk HIV dilaksanakan pada ibu hamil (sebagai 
perkiraaan untuk populasi umum) atau kelompok  populasi dengan perilaku risiko tinggi 
tergantung kepada tingkat epidemik. Surveilans ini sangat berguna untuk monitoring 
kecenderungan prevalensi HIV dan dapat mengetahui secara dini daerah-daerah dimana  
konseling dan testing HIV pada pasien tuberculosis harus dilakukan secara rutin. 
  
Saat ini sedang dikembangkan tes HIV selain pada serum atau darah yaitu pada sekresi 
gingival (misalnya tes pada dahak). WHO merekomendasikan untuk terus meningkatkan 
sensitifitas dan spesifitas serta angka  prediksi positif dari tes HIV pada dahak. Sebelum 
hal tersebut dapat dicapai, maka test HIV pada dahak hanya dapat dilaksanakan bila 
prevalensi HIV pada pasien TB sekitar 10 %. 
 
Pedoman ini sebaiknya diuji cobakan diberbagai tempat  di dunia pada tahun 2004, 
sehingga akan dapat dievaluasi kemungkinan pelaksanaannya dan menjawab pertanyaan 
mengenai tes HIV pada dahak pada berbagai situasi.
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1. Pendahuluan 
 
1.1. Latar belakang 

 
Epidemi HIV telah meningkatkan beban TB didunia dan telah menjadi perhatian 
perlunya memperkuat hubungan antara program TB dan HIV/AIDS, agar dapat 
mengatasi kedaruratan kesehatan masyarakat ini lebih efektif. Dalam hal ini, World 
Health Organization (WHO) telah membuat strategi yang diperluas yang bertujuan 
menurunkan beban HIV yang berkaitan dengan TB melalui kerjasama yang erat 
antara program tuberkulosis dan HIV/AIDS.1 Target dari strategi ini adalah TB, 
termasuk intensifikasi penemuan kasus dan terapi pencegahan, serta intervensi 
terhadap HIV, yaitu konseling, ketentuan penyediaan kondom dan ART.  
 
Dengan meningkatnya epidemi HIV/AIDS dan TB, maka disadari bahwa surveilans 
merupakan kegiatan penting untuk mengetahui kecenderungan epidemi dan 
memungkinkan dibuatnya strategi untuk mengatasinya. 6 Surveilans HIV di antara 
pasien TB telah menjadi semakin penting, karena epidemi HIV telah terus menerus 
meningkatkan masalah tuberkulosis dan telah ada cara pemecahan masalah yang baru.   

 
Pedoman surveilans HIV di antara pasien tuberkulosis diterbitkan pertama kali oleh 
WHO pada tahun 1994, yang berisi pendekatan spesifik untuk menentukan angka 
prevalensi HIV di antara kelompok populasi ini.2 Pedoman tersebut dibuat oleh 
kelompok pakar dari seluruh dunia berdasarkan pengalaman sistem surveilans yang 
telah berhasil di Afrika sub-Sahara. Pedoman tersebut menguraikan metodologi yang 
dilakukan melalui survei sero-prevalensi infeksi HIV di antara pasien orang dewasa 
dengan kasus baru tuberkulosis secara unlinked anonymous.  
 
Beberapa negara telah melakukan survei berdasarkan pedoman tahun 1994 tersebut, 
yang secara umum dikatakan bahwa pedoman tersebut bermanfaat. Metode yang 
diuraikan dalam pedoman tahun 1994 tersebut hanya menggunakan satu pendekatan 
secara spesifik, sehingga  saat ini banyak negara melaksanakan surveilans dengan 
berbagai metode alternatif. Khususnya, data prevalensi HIV pada pasien tuberkulosis 
semakin banyak terdapat pada sarana layanan kesehatan, dimana testing HIV secara 
rutin disosialisasikan dan ditawarkan.  
 
Perubahan situasi epidemiologi ditambah dengan munculnya pengetahuan, teknologi, 
pengobatan dan strategi baru untuk menanggulangi masalah TB/HIV, telah mendesak 
perlunya untuk memperbaharui dan memperluas pedoman yang mencerminkan 
perubahan tersebut.  
 
1.2 Dasar pemikiran surveilans 

 
Surveilans adalah ‘sistem pengumpulan informasi yang diperlukan untuk advokasi, 
mendisain, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan kesehatan masyarakat’.3 Tujuan 
umum setiap sistem surveilans penyakit menular adalah untuk mengumpulkan, 
menganalisis dan menyebar luaskan data epidemiologi yang akurat.4 Surveilans harus 
berperan untuk pengertian yang lebih baik mengenai besarnya masalah dan 
menyediakan informasi yang dapat dipercaya, tepat waktu dan tepat guna untuk 
melakukan tindakan.   
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Kegiatan surveilans HIV biasanya dilaksanakan melalui pengumpulan data untuk 
maksud tertentu. Diketahui pula bahwa sistem surveilans dapat juga menggunakan 
data yang berasal dari kegiatan lain, misalnya data program PMCTC  semakin banyak 
digunakan untuk keperluan surveilans, meskipun kemungkinan terjadinya bias cukup 
besar, misalnya mereka yang kemungkinan besar terinfeksi menolak untuk di tes. 
Data dari VCT atau bank darah dapat juga berguna dalam kondisi tertentu, walaupun 
kemungkinan terjadinya bias lebih besar, misalnya yang datang ke klinik VCT 
biasanya adalah mereka yang mempunyai risiko terkena infeksi HIV, sedangkan pada 
bank darah terjadi sebaliknya. 
 
Sistem surveilans untuk mengukur prevalensi HIV di antara pasien tuberkulosis 
mempunyai berbagai tujuan, yang mungkin berbeda antar negara, sesuai dengan 
kebutuhan yang berbeda. (Kotak 1).  

 
Kotak 1: Tujuan surveilans prevalensi HIV di antara pasien tuberkulosis pada 
keadaan prevalensi HIV yang berlainan 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Digolongkan Klasifikasi menurut definisi WHO (low level: secara konsisten prevalensi HIV tidak 
melebihi 5% pada sub-populasi tertentu; concentrated: secara konsisten prevalensi HIV lebih dari 5% 
pada paling sedikit satu sub-populasi tertentu dan Prevalensi HIV kurang dari 1% pada ibu hamil di 
daerah pedesaan perkotaan; Generalised: secara konsisten prevalensi HIV lebih dari 1% pada ibu 
hamil). Definisi diuraikan pada World Health Organization/UNAIDS. sebagai ringakasan dari 
Guidelines for second generation HIV surveillance. (Geneva:  World Health Organization and the 
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 2000. Pedoman WHO: WHO/CDS/CSR/EDC/2000.5 
& UNAIDS/00.03E).  

Pada semua keadaan prevalensi HIV 
• Untuk menginformasikan target kebutuhan sumber daya dan rencana kegiatan bagi orang dengan 

HIV dan tuberkulosis serta monitoring efektifitas kegiatan tersebut 
• Untuk meningkatkan kesadaran para politikus, profesional dan masyarakat umum terhadap situasi 

tersebut 
• Untuk menilai perlunya kerja sama antara program HIV/AIDS dan tuberkulosis yang meliputi 

perumusan dan pelaksanaan strategi TB/HIV secara bersama  
• Untuk memberikan informasi tentang epidemi HIV/AIDS dan dampaknya pada pasien TB 
• Untuk mengetahui besarnya kebutuhan pasien TB akan ART  
 

Keadaan epidemi HIV concentrated atau generalised (terkonsentrasi atau meluas) 
• Untuk menilai dampak epidemi HIV pada situasi tuberkulosis   
• Untuk memonitor efektifitas strategi bersama yang ditujukan untuk mengurangi beban HIV/TB 
 
 

Keadaan epidemi HIV low-level (rendah) 
• Untuk mengingatkan program TB dan HIV/AIDS terhadap besarnya masalah HIV sehingga dapat 

melakukan perubahan yang tepat untuk program, seperti membangun metoda surveilans yang 
lebih sistematik atau membuat strategi bersama. 
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1.3 Tantangan bagi surveilans 
 
Tantangan utama setiap jenis surveilans HIV terdiri dari masalah etika, organisasi dan 
atau pendanaan. 

 
 

 Masalah etika 
 
Tantangan utama setiap sistem surveilans HIV adalah masalah etika sehubungan 
dengan testing HIV yang telah secara luas dibicarakan dalam berbagai kepustakaan 
dan bersifat kompleks. Masalah etika utama sehubungan dengan surveilans HIV di 
antara pasien tuberkulosis berkisar mengenai penggunaan metoda unlinked 
anonymous atau blinded, tertutama dalam hal meningkatkan akses ART. Testing 
unlinked anonymous adalah pemeriksaan spesimen darah atau lainnya yang dilakukan 
untuk kepentingan lain dan mengambil sisa dari spesimen dan ditiadakan semua  
identifikasinya untuk dilakukan tes HIV tanpa persetujuan individu tersebut.5 Cara 
unlinked anonymous digunakan dalam survei berkala dan sentinel untuk membantu 
mengendalikan bias partisipasi yang dapat terjadi bila orang menolak untuk dilakukan 
tes pada darahnya.  
 
Testing tanpa informed consent (surat persetujuan), untuk kepentingan surveilans, 
pada umumnya dapat dianggap memenuhi etika, bila tidak hanya anonymous (tanpa 
nama) tetapi juga unlinked (tidak dikaitkan), dimana semua identitas dihilangkan dari 
spesimen, yang membuat hasil pemeriksaan tidak dapat dikaitkan dengan seseorang. 
Tetapi, survei prevalensi HIV secara blinded selalu menimbulkan perdebatan,6 
terutama di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Belanda. 
  
Tingginya angka infeksi HIV di antara pasien tuberkulosis di banyak negara dan 
meningkatnya kemungkinan perawatan HIV telah menantang keabsahan etika metoda 
unlinked anonymous. Masalah lain mengenai penggunaan metoda ini pada pasien 
tuberkulosis berkaitan dengan pengumpulan sampel. Biasanya metoda unlinked 
anonymous pada surveilans HIV mengandalkan sampel darah, yang diambil untuk 
kepentingan lain, misalnya tes sifilis di antara ibu hamil. Masalah survei sero-
prevalensi blinded di antara pasien tuberkulosis adalah darah sering tidak secara rutin 
diambil dan harus diambil secara khusus untuk kepentingan survei. Sehingga timbul 
pertentangan, apakah metoda ini harus dilakukan pada keadaan tersebut7, dan telah 
mempertimbangkan akan kemungkinan pemeriksaan dahak pada keadaan tersebut.  
 
Masalah etika utama pada surveilans HIV diantara pasien TB ialah bahwa pada 
prinsipnya jika darah diambil secara khusus untuk kepentingan surveilans unlinked 
anonymous, maka surat persetujuan (informed consent) masing-masing individu harus 
dibuat, meskipun jumlah yang menolak dapat mempengaruhi pemikiran awal metoda 
tersebut yang menghilangkan bias partisipasi. Selanjutnya, semua orang yang 
diikutkan dalam survey sero prevalensi dengan unlinked anonymous harus 
mempunyai akses mendapatkan konseling dan testing sukarela untuk infeksi HIV. 
 
Pasal yang dijelaskan di atas dari pedoman WHO/UNAIDS tentang etika testing 
unlinked anonymous mungkin untuk membantu menjernihkan situasi etis. Tetapi, tiap 
Setiap negara harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menggunakan 
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testing unlinked anonymous sesuai dengan situasi lokal dan adanya pedoman etika 
dari WHO yang saat ini sedang dalam perbaikan.   

 
 Pengorganisasian dan/atau pendanaan 

 
Sistem surveilans penyakit menular saat ini sangat bervariasi antar negara, sistem 
yang berhasil di beberapa negara dapat gagal memenuhi kebutuhan negara lain dan 
sebaliknya. Pengertian akan kebutuhan dan permintaan khusus suatu negara adalah 
penting dan oleh sebab itu sistem surveilans harus disesuaikan.  
 
Sering terdapat kurangnya pengertian umum di antara pembuat kebijakan bidang 
kesehatan di tingkat atas mengenai pentingnya surveilans sebagai alat perencanaan 
dan evaluasi, yang berakibat diberikannya prioritas yang rendah untuk kegiatan 
surveilans dan kurangnya investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk sistem 
surveilans yang efektif. Masalah spesifik dari sistem surveilans untuk monitoring 
prevalensi HIV di antara pasien TB ialah bahwa sebagai kegiatan yang menjembatani 
program HIV/AIDS dan TB, hal tersebut dapat menimbulkan masalah pada kedua 
program tersebut, dengan tidak satu pun program yang sadar sepenuhnya tentang 
kepentingannya atau mau mendanai atau menerima tanggung jawab untuk surveilans 
tersebut. 
 
Tantangan yang dihadapi dalam membentuk dan mempertahankan sistem surveilans 
penyakit menular di banyak negara adalah kurangnya tenaga epidemiologi yang 
terampil. Petugas yang bekerja di bidang tersebut sering kurang memperoleh 
pelatihan dan kurangnya informasi mengenai maksud dari kegiatan surveilans. Umpan 
balik kepada petugas yang terlibat pada kegiatan surveilans sering tidak memadai 
sehingga petugas menjadi kurang termotivasi dan sistem surveilans kurang berfungsi.  
 
Masalah pada banyak sistem surveilans HIV di antara pasien TB saat ini ialah 
mencerminkan akses pasien yang lebih banyak ke sarana layanan kesehatan daripada 
kejadian sebenarnya HIV pada keseluruhan populasi TB. Bias yang terjadi dengan 
adanya akses yang berbeda dan keengganan pasien untuk dilakukan tes HIV, mungkin 
merupakan masalah khusus untuk sistem surveilans yang mengandalkan data dari 
layanan rutin testing HIV. Masalah juga sering terdapat seputar pengumpulan data 
dari sektor swasta, data dari layanan swasta sering diabaikan dalam sistem surveilans 
sehingga menghasilkan rendahnya penggunaan fasilitas tersebut8. 
 
 
2. Metoda surveilans HIV di antara pasien tuberkulosis 
 
Bagian ini menggambarkan metoda utama yang sebaiknya digunakan dalam 
surveilans HIV di antara pasien tuberkulosis dan merekomendasikan metoda 
campuran yang cocok untuk tiap negara tergantung kepada status epidemi HIVnya. 
 
 
2.1 Ikhtisar macam-macam metoda surveilans  

 
Ringkasan dari tiga metoda surveilans untuk mengukur prevalensi infeksi HIV di 
antara pasien tuberkulosis terdapat pada Kotak 2.   
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Kotak 2: Macam-macam metoda surveilans untuk mengukur prevalensi infeksi HIV di antara pasien tuberkulosis 
Metoda 
surveilans 

Survei periodik (khusus) Metoda sentinel Data dari layanan rutin 

Deskripsi Survei sero-prevalensi HIV cross-sectional 
di antara sampel pasien TB dalam suatu 
negara. Survei harus mengikut sertakan 
semua kasus baru TB yang tercatat dalam 
buku register, tetapi untuk kemudahannya 
negara dapat memilih untuk memusatkan 
pada sub-kelompok pasien, seperti kasus 
orang dewasa dengan BTA positif. 

Mengikut sertakan pasien TB dalam 
kelompok sentinel sebagai bagian dari 
sistem surveilans sentinel HIV secara 
umum. Jumlah pasien TB yang sudah 
ditetapkan sebelumnya secara rutin dites 
pada lokasi sentinel yang dipilih, dan 
testing dilakukan secara konsisten dan 
teratur. Dalam survei, seharusnya semua 
kasus tuberkulosis diikut sertakan, tetapi 
untuk kemudahannya negara dapat 
memilih untuk memusatkan perhatian 
pada sub-kelompok pasien, seperti kasus 
orang dewasa dengan BTA positif. 

Data dikumpulkan dari layanan rutin 
pasien tuberkulosis yang dites HIV secara 
sukarela dan rahasia. Jika kasus HIV 
meningkat pada populasi umum, negara 
harus melakukan tes HIV pada semua 
pasien tuberkulosis. Negara dengan 
keadaan epidemi HIV generalised harus 
menjamin bahwa tes HIV secara aktif 
dipromosikan dan ditawarkan kepada 
semua pasien tuberkulosis. 

Tujuan pokok • Metoda ini sebaiknya digunakan jika 
prevalensi sebelumnya tidak diketahui. 
Tujuannya untuk memberikan estimasi 
point prevalence secara kasar bagi 
program TB mengenai tingkat infeksi 
HIV di antara pasien tuberkulosis, 
sebagai bagian dari penilaian situasi 
awal.  

• Informasi ini dapat mengingatkan 
program TB akan masalah HIV yang 
potensial agar memungkinkan 
perubahan yang tepat untuk program, 
yang meliputi pembuatan metoda 
surveilans yang lebih sistematik. 

• Sistem ini juga dapat digunakan di 
negara yang sudah ada sistem 
surveilansnya berdasarkan data dari 
layanan rutin pasien, untuk 

• Metoda surveilans ini bertujuan 
memberikan informasi yang lebih 
sistematik yang mampu memberikan 
estimasi point prevalensi HIV di 
antara pasien TB dan juga 
kecenderungannya (trend).  

• Informasi ini berguna dalam 
merencanakan, melaksanakan dan 
memantau program kesehatan 
masyarakat untuk pencegahan dan 
pengendalian TB. 

• Estimasi prevalensi secara rutin juga 
dapat digunakan untuk, identifikasi 
secara dini daerah dimana program 
testing HIV harus dilaksanakan.  

• Tujuan utama adalah memberikan 
informasi yang bermanfaat untuk 
perencanaan, pelaksanaan dan 
monitoring program pencegahan dan 
pengendalian tuberkulosis 
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menguatkan estimasi prevalensi.   
• Sistem ini juga dapat digunakan di 

negara dengan sumber daya terbatas 
yang sistem surveilansnya belum 
berkembang dimana prevalensi HIV di 
populasi umum mungkin tinggi tetapi 
tidak mungkin membuat metoda 
surveilans yang lebih sistematik. 

Keuntungan • Sederhana 
• Tidak perlu investasi besar dalam 

infrastruktur 
• Metodanya sudah ada 
• Dengan sampel yang representatif 

dapat memberikan estimasi HIV di 
antara pasien TB  

• Dapat membantu menunjukkan 
kemungkinan sumber bias dalam 
surveilans berdasarkan metoda sentinel 
atau data dari layanan rutin pasien  

 

• Metoda yang cukup sederhana dan 
tidak mahal 

• Informasi yang baik untuk trend 
• Berpusat pada akses pasien yang 

mudah 
• Sering sebagai bagian dari sistem 

sentinel HIV yang baik 

• Testing dan pelaporan HIV di antara 
pasien tuberkulosis penting dalam 
manajemen kasus secara individu dan 
memberikan kesempatan bagi pasien 
ko-infeksi untuk mendapatkan 
keuntungan dari kerjasama program 
pencegahan dan perawatan 

• Keuntungan segi kesehatan 
masyarakat diawali dari kegiatan 
pencegahan HIV yang dapat 
dihubungkan dengan program 
konseling dan testing HIV dalam 
skala besar 

• Sistem yang paling bermanfaat bagi 
pasien  

• Memberikan bukti nyata adanya 
epidemi HIV, tergantung kepada 
kelengkapan pelaporan, dapat 
memberikan estimasi dasar beban dari 
penyakit terkait HIV dan kebutuhan 
pelayanan kesehatan 

• Jika testing tersedia secara luas 
dengan kunjungan yang tinggi, data 
dapat memberikan estimasi prevalensi 
HIV di antara pasien TB yang dapat 
dipercaya 
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Kerugian • Memberikan informasi yang buruk 
mengenai kecenderungan (trend) jika 
jarang dilaksanakan  

• Mungkin biayanya mahal dan 
membutuhkan banyak waktu 

• Timbulnya masalah dengan 
dimasukkannya pasien TB dengan 
BTA negatif yang mempunyai alur 
diagnostik lebih sulit 

• Masalah dalam memperoleh sampel 
untuk testing jika tidak dilaksanakan 
secara rutin.  

• Masalah etika dari metoda unlinked 
anonymous 

• Besar sampel mungkin terlalu sedikit 
untuk analisis yang lebih rinci 

• Keabsahan sampel sering 
dipertanyakan, kemungkinan 
didapatkan bias seleksi 

• Telah diketahui memberikan hasil 
yang tidak konsisten di negara dengan 
prosedur testing yang buruk dan 
kendali mutu yang tidak memadai 

• Jumlah lokasi sentinel kurang 
• Kurang konsistennya kerangka 

sampling dapat menimbulkan bias 
dalam estimasi trend 

• Timbulnya masalah dengan 
dimasukkannya pasien TB dengan 
BTA negatif yang mempunyai alur 
diagnostik lebih sulit 

• Masalah etika dari metoda unlinked 
anonymous 

• Masalah siapa yang bertanggung 
jawab  

• Telah diketahui memberikan hasil 
yang tidak konsisten pada negara 
dengan prosedur testing yang buruk 
dan kendali mutu yang tidak 
memadai  

• Membutuhkan infrastruktur sistem 
surveilans yang rumit dan 
membutuhkan waktu serta mahal 
untuk kesinambungannya  

• Dapat memberikan bias jika rate 
testing HIV sedikit   

• Kelengkapannya sering dipengaruhi 
oleh mutu pelaporan itu sendiri, 
perilaku mencari pertolongan 
kesehatan  dan tersedianya testing. 

• Mencerminkan lebih banyak akses ke 
layanan kesehatan daripada kejadian 
HIV sendiri di antara pasien TB  

• Telah diketahui memberikan hasil 
yang tidak konsisten pada negara 
dengan prosedur testing yang buruk 
dan kendali mutu yang tidak memadai  
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 Survei periodik (khusus) 
 

Survei sero-prevalensi periodik (khusus) telah menjadi metoda surveilans yang utama 
dalam mengukur prevalensi HIV di antara pasien tuberkulosis bagi banyak negara di 
dunia.9, , , , , ,10 11 12 13 14 15 Survei sero-prevalensi cross-sectional yang dikerjakan dengan 
baik dapat memberikan estimasi point prevalensi HIV di antara pasien tuberkulosis 
yang cukup tepat bagi program tuberkulosis 38,39. Survei tersebut berguna pada 
keadaan dimana prevalensi sebelumnya tidak diketahui dan berguna sebagai kajian 
situasi awal. Survei ini juga bermanfaat pada negara dengan sumber daya yang sangat 
kurang dan sistem surveilans yang tidak berkembang dimana prevalensi HIV pada 
populasi umum mungkin tinggi tetapi tidak mungkin membangun metoda surveilans 
yang lebih sistematik. Survei periodik (khusus) juga dapat digunakan untuk 
membenarkan metoda surveilans lain. 
 
Survei prevalensi merupakan metoda surveilans yang baik dan dapat dilakukan relatif 
sederhana dibandingkan dengan metoda surveilans lain. Survei ini tidak memerlukan 
investasi besar dalam infrastruktur yang dibutuhkan oleh  metoda surveilans lain. 
Tetapi, masih tetap membutukan waktu lama dan mahal, dan jika tidak dilakukan 
dengan metoda yang tepat, hasilnya akan dipengaruhi bias. Jika mungkin, harus 
melakukan survei dengan menggunakan testing unlinked anonymous dan metoda yang 
tepat untuk sampling dan perhitungan besar sampel. 
 
Dibanyak negara hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapat sisa 
darah sampel yang dapat digunakan untuk testing unlinked anonymous. Bila unlinked 
anonymous tidak dapat dilaksanakan apapun alasannya, informed consent tetap harus 
dilakukan9. 
 
Sebagai alternatif, survei dapat dilakukan dengan testing linked anonymous. Dalam 
hal ini spesimen darah pasien TB dilakukan  tes HIV dan dihilangkan semua 
identitasnya serta sebagai gantinya diberi kode, sehingga hanya pasien yang 
bersangkutan bisa memperoleh hasil test HIV sesuai dengan kode spesimen yang 
dipunyainya2.  
   
Pada prinsipnya, sampel untuk survei ini harus diambil dari kasus baru TB, survei 
dilakukan dalam waktu singkat, yaitu 2-3 bulan, untuk menghindari pengambilan 
sampel dari orang yang sama lebih dari satu kali sehingga akan memberikan estimasi 
point prevalence. Survei ini memberikan gambaran situasi yang berguna bagi 
program setempat dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kajian masalah awal. Pada 
beberapa keadaan hal ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan 
sampel yang cukup besar agar memberikan hasil statistik yang bermakna. Untuk itu 
maka estimasi yang diperoleh adalah period prevalence, yang diukur berdasarkan 
periode waktu tertentu.   
 
Survei periodik (khusus) harus diulang setelah 2 – 3 tahun. Terdapat sedikit 
perbedaan antara survei prevalensi, yang menggunakan sampel pasien dari unit 
kesehatan spesifik dan dilakukan secara teratur serta konsisten menurut waktu, 
metoda surveilans sentinel akan diuraikan pada bagian berikutnya. 
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 Surveilans sentinel  
 

Banyak negara melaksanakan surveilans HIV di antara pasien tuberkulosis 
menggunakan metoda surveilans sentinel sebagimana diuraikan pada pedoman WHO 
mengenai surveilans HIV 9,16 Tetapi, hasil yang dilaporkan dengan menggunakan 
metoda ini sangat sedikit di kepustakaan..17  
Sistem surveilans sentinel telah dibuat secara spesifik untuk mengumpulkan informasi 
mengenai prevalensi HIV, berdasarkan pengukuran infeksi HIV pada ibu hamil dan 
kelompok lain yang diambil darahnya untuk keperluan lain di luar testing HIV. 
Pedoman WHO menggambarkan surveilans sentinel sebagai sistem dimana “dipilih 
lokasi dan kelompok populasi yang spesifik; ditentukan jumlah orang yang dites 
secara rutin, dan testing dilakukan secara rutin dan konsisten”.9,16

 
Jika dilakukan sebagaimana mestinya, surveilans sentinel harus sepenuhnya 
diintegrasikan kepada kegiatan sarana layanan kesehatan yang sudah ada dan tidak 
mengganggu kegiatan sehari-hari pada tempat tersebut.18 Tentu saja, testing pasien 
tuberkulosis untuk surveilans pada “lokasi sentinel” harus dilakukan sebagai bagian 
kerja rutin pada lokasi tersebut dan prosedur yang serupa harus diikuti tiap survei 
untuk menjamin konsistensinya. 9,16 Sebagaimana surveilans khusus, sistem surveilans 
sentinel berdasarkan metoda unlinked anonymous, yaitu menggunakan spesimen 
darah yang telah dikumpulkan untuk keperluan lain dan dihilangkan semua identitas.. 
Dibanyak Negara, sebagaimana dengan survei periodic (khusus), hal ini tidak 
memungkinkan  akibat tidak adanya sisa sampel darah. Dinegara-negara dimana 
testing unlinked anonymous tanpa informed consent tidak dapat dilaksanakan, tetap 
harus diupayakan dengan informed consent. Alternatif lain adalah dengan survei 
linked anonymous testing seperti telah dijelaskan pada survei periodik. 
 
Lokasi sentinel pada umumnya dipilih “karena mereka memberikan akses kepada 
populasi tertentu sebagai sasaran atau karena mereka dipertimbangkan mewakili 
populasi yang lebih besar. Tetapi salah satu masalah metoda surveilans sentinel 
adalah menentukan seberapa besar lokasi sentinel tersebut dapat mewakili. Dalam 
menafsirkan hasil dari metoda sentinel, penting untuk pertama-tama memperkirakan 
sejauh mana orang yang dites mewakili populasi sentinel. Kedua, sejauh mana 
populasi sentinel mewakili populasi TB secara umum.  
 
Jika lokasi sentinel tidak dipilih melalui metoda sampling berdasarkan probabilitas, 
hasilnya dapat dipastikan hanya bisa diterapkan pada populasi yang dipilih dan lokasi 
survei saja. Tetapi, jika data dari berbagai populasi dan lokasi sentinel yang berlainan 
dipertimbangkan bersama-sama, mereka dapat memberikan gambaran yang layak 
mengenai situasi di negara tertentu. 

 
 Data dari layanan pasien rutin 

 
Pada beberapa negara, yang mempunyai prevalensi HIV tinggi pada populasi umum, 
testing HIV pada pasien TB untuk keperluan diagnosis dilakukan lebih rutin. Karena 
pilihan pengobatan dan perawatan infeksi HIV meningkat, maka testing diagnosis 
HIV pada pasien tuberkulosis dengan cara ‘opt out’ (misalnya secara rutin dilakukan 
testing HIV pada pasien TB kecuali jika mereka menolak dites) akan meningkat. 
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Data dari layanan rutin pasien TB merupakan informasi dasar untuk surveilans di 
beberapa negara. Meskipun sistem pencatatan di kebanyakan negara masih kurang, 
kemajuan yang lebih sistematis mengenai pengumpulan data mengurangi perlunya 
data dari survei khusus atau metoda sentinel. Sebagai contoh, di Côte d’Ivoire, 
Program Nasional TB telah membuat dan melaksanakan program konseling dan 
testing HIV secara sukarela dan rahasia untuk semua pasien baru TB dengan gratis, 
sehingga dapat memberikan data sero-surveilans terus menerus.19 Pelaksanaan testing 
berjalan baik, dengan 92% dari yang dikonseling setuju untuk dites, dan meskipun 
belum dapat mencakup  seluruh negara, namun telah dapat diperoleh data yang sangat 
berguna. 
 
Data status HIV dikumpulkan dari register TB atau formulir pencatatan kasus TB 
hanya pada beberapa Negara saja. Sebagai contoh, di Amerika Serikat dimana telah 
digunakan pelaporan kasus TB perorangan secara elektronik sejak tahun 1993, 
pelaporan kasus TB telah dikembangkan untuk juga mencatumkan informasi 
tambahan mengenai faktor risiko termasuk status HIV.20

 
Pencocokan silang (cross-match) dengan menggunakan kombinasi identitas seperti 
tanggal lahir dan jenis kelamin bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan dari kedua 
system dan penilaian yang lebih sahih dari tumpang tindihnya dua epidemi yang 
saling terkait’.Error! Bookmark not defined.Meskipun terdapat masalah perbedaan dalam 
definisi kasus TB aktif, pada pokoknya perbedaan ini tidak mengurangi kecocokan. 
Beberapa usaha untuk melakukan pencocokan silang (cross-match) antar sistem 
secara manual telah dilakukan, dengan relatif sedikitnya data dasar yang ada, pada 
umumnya pencocokan secara elektronik digunakan untuk kebutuhan logistik dengan 
menggunakan secara hati-hati parameter yang dipilih untuk menjamin pencocokan 
yang baik.  
 
Data dari layanan rutin pasien dapat dikumpulkan melalui berbagai metoda yang 
berlainan. Gambaran dari metoda yang berlainan ini dan kekuatan serta kelemahannya 
diuraikan pada Lampiran III. Pada umunmya, metoda yang digunakan untuk 
mendapatkan data dari layanan rutin sebagian besar akan tergantung kepada program 
tuberkulosis dan HIV/AIDS yang ada di suatu negara serta sumber daya yang ada 
untuk kegiatan surveilans. Sebaiknya data didasarkan pada pelaporan rutin dari semua 
orang HIV positif dengan TB serta juga mengikut sertakan pasien TB yang di tes HIV 
untuk alasan diagnostik sebagaimana klien dari layanan VCT lainnya. Salah satu 
sistem terbaik untuk memperoleh informasi ini ialah melalui sistem pencatatan 
komputerisasi TB, yang juga mencatat informasi status HIV. Data yang diperoleh 
melalui metoda lain, seperti register VCT mungkin memberikan estimasi prevalensi 
HIV di antara pasien TB yang menyimpang karena hanya sebagian kecil dari pasien 
TB dating ke klinik VCT, umumnya mereka yang masih muda dan sakitnya belum 
parah.  
 

 Studi khusus 
 

Data yang dikumpulkan dari studi khusus dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat untuk menambah data surveilans umum dari sumber lain. Studi demikian 
biasanya dipusatkan pada sub kelompok populasi. Contoh studi demikian adalah studi 
patologi yang dilakukan di Zambia, yang ditujukan pada anak-anak yang meninggal 
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dunia akibat infeksi saluran pernapasan akut.21 Penelitian pada jenazah anak-anak 
tersebut diantaranya mencari adanya infeksi HIV dan TB. Banyak studi yang serupa 
telah dilakukan di negara Afrika lain termasuk Pantai Gading (Côte d’Ivoire).22

 
Sedikit studi telah dilakukan untuk meneliti hubungan antara infeksi HIV dan dampak 
pengobatan tuberkulosis, seperti terjadinya resistensi obat.9, ,23 24 Beberapa studi ini 
telah menggunakan metoda survei kohort. 

  
2.2 Metoda surveilans pada keadaan prevalensi HIV yang berlainan 

 
Kerangka kerja yang disarankan pada Kotak 1, 2 dan Tabel 1 bersifat fleksibel agar 
mudah disesuaikan dalam mengidentifikasi sistem yang cocok untuk negara tertentu. 
Negara-negara harus dipacu untuk membuat sistem yang paling sesuai dengan 
kebutuhan dan permintaan negaranya dengan memperhatikan kekuatan dalam 
program HIV/AIDS dan TB serta sistem surveilans penyakit menularnya. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka kerja, metoda yang digunakan untuk 
memperkirakan jumlah orang dengan TB yang ko-infeksi dengan HIV bervariasi 
sesuai dengan situasi epidemi HIV dan jenis serta kualitas sistem surveilans yang 
ada.  

 
Tabel 1: Tabel alur untuk memilih metoda surveilans: 

 
 

KRITERIA 
METODA SURVEILANS 

YANG DIANJURKAN 
 
I. Keadaan epidemi HIV generalised 
(Prevalensi HIV lebih dari 1% secara 
konsisten pada ibu hamil). 

 
Data dari tes HIV rutin pada pasien 
tuberkulosis. 
                               dan   
Survei sentinel atau periodik (khusus) 
untuk mengkalibrasi data dari testing HIV 
rutin.  

 
II. Keadaan epidemi HIV 
concentrated (Secara konsisten 
prevalensi HIV lebih dari 5% pada 
paling sedikit satu kelompok populasi 
tertentu, misalnya IDUs, PSK. 
Prevalensi HIV kurang dari 1% pada 
ibu hamil ) 

 
Data dari tes HIV rutin pada pasien 
tuberkulosis. 
                              atau   
Survei sentinel atau periodik (khusus) 
didaerah pelaksanaan dimana tingkat HIV 
tidak diketahui (data rutin belum ada). Survei 
ini dapat dipakai untuk mengkalibrasi data 
dari testing HIV rutin.       
 

 
III. Keadaan epidemi HIV low level 
(Secara konsisten prevalensi HIV tidak 
lebih dari 5% pada kelompok populasi 
tertentu, misalnya IDUs, PSK) 

       
 
Survei sentinel atau periodik (khusus)  

 
i. Surveilans di negara dengan keadaan epidemi HIV generalised 

 
Semua negara dengan keadaan epidemi HIV generalised harus menjamin bahwa 
testing HIV secara aktif dipromosikan dan ditawarkan kepada semua pasien TB. Data 
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dari prakarsa ini dapat menjadi dasar sistem surveilans yang dipercaya, dimana 
dicapai cakupan tinggi (>80%) testing di antara pasien TB. 
 
Kekuatan data dari sistem ini tergantung kepada metoda yang digunakan untuk 
mendapatkan data serta pengambilan testing di antara pasien tuberkulosis. Jika 
pengambilan testing jelek dan data dari sistem ini tidak lengkap atau tidak mewakili, 
negara-negara mungkin berkeinginan membenarkan data ini dengan informasi 
surveilans yang dikumpulkan melalui survei periodik (khusus) yang dilakukan setiap 
2-3 tahun atau survei sentinel. 
 
Di negara dengan sumber daya terbatas, dimana beban HIV dan tuberkulosis pada 
populasi umum mungkin tinggi tetapi pelaksanaan metoda surveilans yang lebih 
sistematik tidak mungkin, maka harus dilakukan survei sentinel atau periodik 
(khusus) yang disesuaikan. Hasil survei tersebut yang memberikan estimasi prevalensi 
HIV di antara pasien tuberkulosis harus mendorong konseling dan testing HIV 
ditawarkan secara rutin untuk semua pasien tuberkulosis. 
Pada keadaan tersebut, survei kecil dan khusus dari kasus baru TB orang dewasa 
harus dilakukan menggunakan metoda sampling yang tepat (lihat bagian 3.4)Untuk 
mempermudah, survei dapat memilih dengan memusatkan pada  kasus paru dengan 
BTA positif.  

 
ii. Surveilans di negara dengan keadaan epidemi concentrated 
 
Di negara dengan epidemi HIV concentrated, konseling dan testing kepada semua 
pasien TB harus menjadi dasar surveilans. Jika hal ini belum dilakukan, sebagai 
pilihan lain adalah melaksanakan survei sentinel atau periodik (khusus). 
Metoda surveilans sentinel terutama berguna untuk monitoring trend secara nasional, 
yang sangat penting jika situasi epidemi HIV berkembang sangat cepat. Pada keadaan 
tersebut, metoda sentinel dapat mengidentifikasi, pada tahap dini, daerah dimana 
testing HIV dan program skrining TB harus dikembangkan. 
 
iii. Surveilans di negara dengan keadaan epidemi HIV low level 
 
Baik survei periodik (khusus) maupun survei sentinel dapat digunakan di negara 
dengan keadaan epidemi low level. 
Survei khusus mempunyai peranan specifik di semua negara yang prevalensi HIV di 
antara pasien TB belum ada estimasi sebelumnya. Survei berdasarkan metodologi 
seperti yang diuraikan dalam pedoman WHO tahun 1994, yang menggunakan metoda 
sampling yang representatif dan besar sampel yang tepat, dapat memberikan perkiraan 
beban HIV terhadap epidemi tuberkulosis yang akurat dan merupakan bagian penting 
dari kajian situasi awal. Informasi ini dapat mengingatkan program tuberkulosis 
mengenai masalah HIV yang potensial dan memungkinkan perubahan program, yang 
meliputi pelembagaan sistem surveilans yang sistematik. Survei periodik (khusus) 
harus diulang dengan interval 2-3 tahun.  
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iv. Metoda surveilans tambahan  
 
Selain sistem tersebut di atas, metoda tambahan juga dapat bermanfaat dalam 
mendapatkan informasi mengenai prevalensi HIV di antara pasien TB. Pertama, 
banyak studi dilakukan menggunakan pasien TB untuk maksud penelitian dan 
perencanaan, dimana darah sering diambil. Studi ini memberikan kesempatan sampel 
untuk juga digunakan dalam testing HIV secara unlinked anonymous. Yang ideal, jika 
mungkin hasil testing tersebut harus dapat dihubungkan dengan data atau hasil dari 
lokasi sentinel atau lokasi survei prevalensi sehingga data-data dapat dibandingkan. 
Kedua, di negara dengan sistem registrasi vital yang sudah berjalan baik, serifikat 
kematian dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang kematian pada pasien ko-
infeksi, yang dapat digunakan sebagai data tambahan dari data yang dikumpulkan 
dengan metoda surveilans lain. Akhirnya, beberapa negara juga dapat 
mempertimbangkan pembuktian data yang diperoleh melalui metoda standar dengan 
data yang dikumpulkan dari data rumah sakit, data laboratorium dan daftar orang 
yang menerima pengobatan.

 
3. Masalah metodologi 

 
 

3.1 Awal asesmen situasi  
 
Sebelum formulasi dari protokol surveilans dilakukan, maka analisa situasi  secara 
rinci harus dilaksanakan. Termasuk beberapa pertanyaan sbb.: 
 

• Analisa dari sistem surveilans HIV dan TB saat ini – apakah ada sistem 
monitoring untuk prevalensi HIV diantara pasien TB dan atau TB diantara 
orang dengan HIV positif? 
Bila ada, sitem apa yang dipakai? 

• Apakah ada atau memungkinkan adanya sistem yang menghubungkan 
pelaporan data dasar HIV dan TB? 

• Berapa prevalensi infeksi HIV dimasyarakat umum dan atau pada kelompok 
risiko (IDU’s, PSK, MSM, narapidana)? 

• Berapa prevalensi TB secara umum dan atau diantara kelompok risiko 
(misalnya IDU’s, narapidana) dan apakah informasi tersebut dapat dipercaya? 

• Bagaimana kemampuan laboratorium yang ada saat ini untuk diagnosis TB 
dan HIV? 

• Sejauh mana pelayanan untuk mereka yang membutuhkan konseling dan tes 
HIV tersedia? 

• Sejauh mana pelayanan bagi pasien TB yang membutuhkan konseling dan tes 
HIV tersedia? 

• Sejauh mana kesiapan tenaga terlatih untuk melaksanakan surveilans? 
 
 

 Indikator yang digunakan untuk surveilans dan informasi yang diperlukan 
untuk indikator. 
 

Point atau period prevalence infeksi HIV di antara pasien tuberkulosis (lihat definisi 
kasus, Kotak 3) merupakan indikator utama yang harus diukur melalui metoda 
surveilans yang sudah diterangkan.  
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Kotak 3:Definisi kasus untuk tuberkulosis dan infeksi HIV rekomendasi WHO
 
Infeksi HIV 
• Gambaran klinis: Tidak ada gambaran klinis; diagnosis berdasarkan kriteria 

laboratorium 
• Kasus pasti: Kasus yang sudah dipastikan oleh laboratorium 

Kriteria laboratorium:  
1) untuk kepentingan surveilans – serologi HIV positif (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay {ELISA}); kepastian melalui tes serologi kedua (ELISA 
atau tes rapid/sederhana berdasarkan reagen dengan antigen berlainan dan/atau 
prinsip tes yang berlainan) diperlukan hanya pada keadaan dimana estimasi 
prevalensi HIV diketahui < 10%  
2) untuk kepentingan diagnostik – di negara low level (secara konsisten 
prevalensi HIV tidak lebih dari 5% secara konsisten pada kelompok populasi tertentu) 
tes ketiga atau tes konfirmasi (Western blot) mungkin dibutuhkan jika hasil 
ELISA yang kedua adalah indeterminate.  

 
Tuberkulosis 
• Kasus tuberkulosis: pasien yang tuberkulosisnya telah dipastikan secara 

bakteriologik, atau telah didiagnosis oleh seorang dokter.  
Catatan: Setiap orang yang diberikan terapi tuberkulosis harus dicatat. 

• Kasus pasti tuberkulosis: pasien dengan hasil biakan positif untuk 
Mycobacterium tuberculosis complex (di negara dimana biakan tidak rutin 
tersedia, pasien dengan hasil BTA positif  juga dipertimbangkan sebagai kasus 
‘pasti’).  

 
Apa yang harus diukur: Proporsi pasien tuberkulosis yang teregistrasi dengan HIV 
positif. Orang yang bertanggung jawab akan sistem surveilans di tingkat nasional 
harus menetapkan pembilang dan penyebut serta skala waktu dari surveilans menurut 
metoda yang digunakan (Kotak 2). 
 
- Proporsi tuberkulosis yang didiagnosis di antara orang dengan HIV harus diukur 

di negara yang sistem surveilansnya berdasarkan pada pengambilan data yang 
diperoleh dari layanan rutin  HIV/AIDS (Lampiran III). 

 
 
 
3.2 Definisi kasus 

 
Definisi kasus bagi pasien tuberkulosis yang mengalami ko-infeksi dengan HIV harus 
menyatukan dua kriteria pelaporan standar tuberkulosis dan infeksi HIV yang sudah 
ada. Definisi kasus standar untuk infeksi HIV telah diuraikan dalam “WHO 
Recommended Surveillance Standards”25 dan definisi kasus secara internasional 
untuk TB dalam “Treatment of tuberculosis: guidelines for National programmes, 
2003”.26Ringkasan terdapat dalam kotak 3 
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3.3 Populasi yang ikut surveilans 
 

3.3.1 Kriteria yang memenuhi syarat 
 
Yang ideal adalah semua pasien baru tuberkulosis yang teregistrasi, sesuai definisi 
kasus standar secara internasional (lihat di atas), harus dipertimbangkan untuk ikut 
surveilans. Tetapi, jika metoda survei periodik (khusus) atau sentinel digunakan dan 
sumber daya terbatas, negara-negara dapat memilih untuk memusatkan hanya pada 
pasien paru orang dewasa dengan BTA positif, karena diagnosis pada kelompok 
pasien ini pada umumya lebih mudah dan lebih cepat untuk memastikannya dan alur 
diagnosis pasien lebih sederhana. Tentu saja, untuk alasan ini kebanyakan survei yang 
diterbitkan hanya meliputi kasus BTA positif dan di kepustakaan yang diterbitkan 
hanya sedikit informasi mengenai angka infeksi HIV di antara anak-anak dengan 
tuberkulosis. Negara-negara dengan sumber daya yang terbatas dimana keadaan 
epidemi HIV low atau concentrated juga dapat memilih hanya memasukkan pasien 
yang berumur antara 15 – 59 tahun. 

 
3.3.2 Kriteria yang dikeluarkan 
 
Jika mungkin kasus kambuh harus dikeluarkan dari sistem surveilans, karena risiko 
untuk mensurvei pasien yang sama dua kali, kecuali jika mereka telah diidentifikasi 
dan hasilnya dianalisis secara terpisah. Tetapi, kasus kambuh dapat dimasukkan dan 
tidak perlu diidentifikasi, jika surveilans berdasarkan metoda survei dan survei 
tersebut dilakukan dalam jangka waktu pendek, yang ideal adalah kurang dari 2-3 
bulan.   
 
3.4 Sampling 
 
Sampling sebagai metoda statistik untuk membentuk kelompok pasien untuk dites 
harus digunakan hanya untuk survei periodik (khusus) atau sentinel. Jika konseling 
dan testing HIV secara rutin ditawarkan kepada semua pasien tuberkulosis maka tidak 
perlu metoda sampling. Dalam hal ini sample terpakai seluruhnya. 
 
3.4.1 Besar sampel 
 
Besar sampel yang diperlukan untuk memberikan estimasi prevalensi yang tepat dan 
beralasan harus dihitung sebelum melakukan setiap survei. Penghitungan ini  harus 
menggunakan teknik standar, berdasarkan dugaan prevalensi dan menggunakan 
tingkat ketepatan yang sesuai. Lampiran 5 menguraikan langkah utama yang harus 
dilakukan dalam menghitung besar sampel untuk survei. STATCALC pada perangkat 
lunak Epi-Info  juga menyediakan penghitungan besar sampel yang mudah 
dipergunakan untuk menghitung besar sampel secara khusus, yang mungkin lebih 
mudah untuk diterapkan.  
 
Besar sampel minimal untuk setiap survei harus lebih dari 150 pasien. Akan tetapi, 
survei yang dilakukan pada keadaan sumber daya yang kurang memadai, dengan 
prevalensi tuberkulosis yang tinggi, cukup menggunakan besar sampel 150 pasien 
orang dewasa (prevalensi yang diharapkan adalah antara 10 - 20% dengan batas 
kesalahan 5%). Pada keadaan tersebut, kasus baru TB harus dipilih berdasarkan 
urutan, dari berbagai unit pelayanan yang melaksanakan pengobatan pasien TB 
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(didaerah pedesaan dan perkotaan); dalam suatu periode waktu tertentu untuk 
mencapai besar sampel.  
 
3.4.2 Prosedur sampling 
 
Yang terbaik adalah menggunakan metoda sampling yang representatif (mewakili)  
jika sampel populasi digunakan untuk membuat estimasi prevalensi pada populasi 
yang lebih luas. Tiga metoda sampling utama yang digunakan untuk memilih individu 
yang termasuk dalam sampel tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:  

 
• Simple random sampling (Sampling acak): Dengan menggunakan metoda ini, 

setiap pasien tuberkulosis dalam populasi mempunyai kesempatan sama besar 
untuk terpilih. Metoda ini memerlukan tabel angka secara acak atau beberapa 
metoda lain agar menghasilkan angka acak untuk mengidentifikasi pasien yang 
termasuk dalam sampel. 

• Systematic sampling (Sampling sistematik): Pada metoda sampling ini dimulai 
dengan memilih pasien yang memenuhi syarat dan selanjutnya dipilih setiap 
kelipatan tertentu (misalnya kelipatan 5) sampai tercapai jumlah sampel yang 
sudah ditentukan. 

• Consecutive sampling (Sampling berurutan): Dalam metoda sampling ini 
dipilih setiap pasien yang memenuhi syarat pada lokasi tertentu dan dilanjutkan 
sampai tercapai jumlah sampel yang diperlukan atau sampai masa survei berakhir. 
 

Pada prakteknya, metoda sampling acak atau sistematik dapat lebih rumit atau mahal, 
dan kebanyakan survei menggunakan sampling berurutan pada beberapa lokasi yang 
terpilih. Jika prosedur pemilihan secara acak tidak dapat dilakukan, dan akan 
digunakan metoda sampling yang lebih nyaman, pasien harus diperiksa dengan 
kondisi standar dan jika hanya sedikit  pusat diagnostik yang dilibatkan, harus hati-
hati dalam ekstrapolasi hasil bila menggunakan populasi yang lebih luas. 
 
Estimasi prevalensi populasi yang lebih dapat dipercaya dapat diperoleh jika 
menggunakan metoda sampling “cluster”, dimana “cluster” pasien dari pusat 
diagnostik yang berlainan di suatu negara dapat dipilih secara acak, jadi, dilakukan 
sampling pada unitnya daripada melakukan sampling perorangan. Metodologi ini, 
sebagaimana dijelaskan pada pedoman tahun 1994, lebih sederhana daripada 
menggunakan metoda pemilihan acak untuk pasien perorangan. Disini diperiksa 
semua pasien yang memenuhi syarat berdasarkan urutan pada masing-masing cluster 
yang terpilih secara acak hingga dicapai jumlah cluster yang diperlukan.  
 
Jika menggunakan metoda surveilans sentinel, setelah besar sampel dihitung, lokasi 
sentinel harus ditetapkan. Disini pemilihan  lokasi berdasarkan pertimbangan cakupan 
geografi, jenis populasi (perkotaaan dan pedesaan) dan jumlah pasien TB yang 
terdapat pada setiap lokasi. Kriteria lain yang dipertimbangkan termasuk keinginan 
petugas disetiap lokasi mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dan bekerja sama 
dalam kegiatan surveilans serta akses laboratorium yang dapat dipercaya dan mampu 
melakukan tes HIV.  
 
Pengalaman dari lapangan menunjukkan bahwa survei atau surveilans sentinel sering 
bermanfaat dengan memusatkan sumber daya pada beberapa lokasi tertentu dimana 
sudah tersedia kemampuan teknis dan manajerial minimal untuk menghasilkan data 
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yang dapat dipercaya. Tujuan akhir untuk memperluas jumlah lokasi tergantung 
kepada tersedianya petugas, dana dan logistik.  
 
Pada survei dan surveilans sentinel, pengalaman juga menunjukkan bahwa lebih baik 
jika konsentrasi petugas hanya pada beberapa lokasi yang membutuhkan manajemen 
dan kemampuan teknis minimal untuk memperoleh data yang dapat dipercaya.  
Ahirnya, dalam mencapai tujuan dibutuhkan penambahan jumlah lokasi agar dapat 
mencakup distribusi secara geografis, tergantung dari tersedianya sumber daya dan 
dana serta logistik.  
Dalam survei dan sentinel surveilans, pengalaman juga telah menunjukkan bahwa 
akan lebih memudahkan pelaksanaan apabila petugas/staf diinstruksikan untuk mulai 
dan mengahiri kegiatan surveilans pada waktu yang telah ditetapkan. Lamanya 
sampling akan bervariasi tergantung kepada jumlah klinik dan jumlah pasien di klinik 
yang memenuhi syarat. Lamanya sampling yang terbaik adalah sekitar 8 minggu, dan 
tidak melebihi 12 minggu. Survei tidak boleh diulang lebih dari satu kali setiap tahun 
agar cukup waktu untuk memeriksa, analisis, interpretasi data dan menulis laporan 
serta menyebar luaskan hasilnya. 18  

 
 
 
 

3.5 Pemilihan spesimen 
 
3.5.1 Keuntungan dan kerugian dari spesimen yang berlainan 
 
Banyak jenis spesimen yang dapat digunakan untuk surveilans biologi HIV: darah 
lengkap, plasma, serum, air liur, dahak, dan air seni. Dengan ditemukannya 
tekniknologi baru untuk tes HIV, sejumlah survei prevalensi didunia dilakukan 
dengan mengunakan teknologi baru tersebut, seperti tes Oraquick, yang menyediakan 
tes cepat untuk air liur. Pemilihan spesimen untuk tes HIV tergantung kepada 
beberapa faktor, termasuk kesahihan tes secara keseluruhan untuk tiap-tiap spesimen, 
tersedianya sumber daya dan logistik untuk melaksanakan kegiatan surveilans. 
Pemilihan juga tergantung kepada faktor kontekstual yang mendasarinya seperti 
kebijakan pemerintah dan keadaan epidemi HIV. ,4018

 
Keuntungan dan kerugian menggunakan jenis spesimen yang berlainan sudah 
diuraikan dengan jelas pada pedoman teknis tes HIV yang diterbitkan oleh WHO dan 
the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) pada tahun 2001. 
Terdapat dua masalah penting yang berkaitan dengan test HIV diantara pasien TB 
untuk surveilans.  
 
Yang pertama, keuntungan menggunakan spesimen dahak ialah bahwa pada 
kebanyakan negara dahak secara rutin diambil sebagai bagian dari pemeriksaan 
pendahuluan untuk diagnostik pada semua pasien TB. Hal ini mungkin lebih disukai 
pada beberapa tempat dibandingkan dengan sampel darah, terutama jika dilaksanakan 
metoda unlinked anonymous. Namun, masalah kedua ialah bahwa jika testing HIV 
dilakukan untuk alasan diagnostik (misalnya tes HIV dapat dikaitkan dengan pasien 
atau linked), sensitifitas dan spesifisitas tes HIV yang lebih disukai ialah tes darah 
dibandingkan tes dahak.27 Bahkan jika digunakan metoda unlinked, sensitifitas dan 
spesifisitas (93,5-97,1 dan 99,7-100%) metoda tes dahak yang ada saat ini tidak cukup 
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tinggi untuk menghindari didapatnya nilai positif palsu rendah  (71,9% low positive 
predictive value) dinegara-negara dengan prevalensi HIV rendah (5%).  
 
Untuk itu tes yang menggunakan spesimen dahak hanya akan berguna dilaksanakan 
bila prevalensi HIV pada pasien TB sudah 10 % atau lebih. Bagaimanapun juga bila 
tes HIV dengan dahak dilakukan dengan maksud untuk menghindari pernyataan 
bersedia (consent) dari pasien dimana spesimen tidak diambil khusus untuk maksud 
tes HIV, akan meningkatkan bias pada tes HIV yang menggunakan serum dimana 
pasien harus dimintakan pernyataan kesediaannya. 
 
WHO merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam upaya 
meningkatkan sensitifitas dan spesifisitas berkaitan dengan nilai prediksi positif tes 
HIV dengan menggunakan dahak. Hasil penelitian harus dilaporkan secara rinci agar 
dapat dilakukan oleh orang lain dengan tepat sesuai dengan prosedur yang sama. 
 
 
3.5.2 Pendekatan testing HIV 

 
Ikhtisar rinci mengenai teknnologi dan strategi testing HIV telah diuraikan pada 
pedoman yang dibuat oleh WHO dan the Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS. Negara-negara yang melakukan surveilans HIV pada pasien TB, tanpa 
memandang metoda surveilans yang digunakan, harus memastikan bahwa pedoman 
ini harus diikuti dengan ketat.  
 
3.5.3 Masalah laboratorium 
 
Kendali mutu laboratorium sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan testing HIV   
Sistem pemantapan mutu eksternal dan internal dari prosedur laboratorium harus 
dibuat mendahului setiap kegiatan surveilans dan harus berdasarkan pedoman terakhir 
WHO mengenai testing HIV.  
 
Informasi tentang pengumpulan sampel dahak dari pasien TB dan transportasi sampel 
telah diringkas dengan jelas oleh WHO dalam pedoman surveilans resistensi obat 
pada tuberkulosis.28

  
3.6 Manajemen data 
 
3.6.1 Hal umum 
 
Petugas yang terlibat dalam manajemen data penting untuk diperintahkan dan 
dimotivasi dalam hal pengumpulan, pemeriksaan dan analisis data, serta kepada 
mereka diberikan fasilitas dan bahan seperlunya yang memungkinkan mereka 
melakukan kegiatan tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa mutu informasi yang 
diperoleh dari system surveilans ergantung kepada pengertian petugas kesehatan akan 
maksud dan prosedur pengumpulan data dan ketentuan memberikan umpan balik 
yang teratur.3
 
Pelatihan yang baik untuk petugas harus dilaksanakan sebelum memulai setiap 
kegiatan surveilans. Pelatihan ini harus selalu mencakup gambaran yang jelas 
mengenai alasan surveilans. Kunjungan follow-up ke tiap lokasi yang termasuk dalam 
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kegiatan surveilans harus dilakukan untuk memantau kemajuan dan menjamin 
prosedur yang sesuai diikuti dan bahwa data yang diperoleh adalah benar.  
 
Prinsip umum mengenai manajemen dan analisis data sebagaimana diuraikan dalan 
pedoman edisi pertama masih berlaku untuk sistem surveilans yang berdasarkan 
survei periodik dan metoda sentinel.
  
3.6.2 Unsur data 
 
Kualitas data lebih diutamakan daripada kuantitas data ketika merencanakan studi 
prevalensi. Manajemen data, yang pada banyak negara mengandalkan jumlah orang 
yang sedikit, harus berpusat pada penggunaan formulir pelaporan yang sederhana 
yang tidak membutuhkan pemindahan data berulang untuk mengurangi kemungkinan 
kesalahan dan laporan yang tidak lengkap.3
 
Negara yang mengumpulkan data HIV dari layanan rutin pasien TB harus membuat 
formulir pelaporan standar untuk memasukkan data pada sistem surveilans nasional 
(lihat Lampiran I).  Metoda sentinel dan survei periodik harus mempunyai tujuan 
untuk mengumpulkan data secara sederhana, contoh formulir pengumpulan data yang 
dapat digunakan oleh kedua sistem tersebut terdapat pada Lampiran II.  
 
3.6.3 Kerahasiaan 
 
Dalam pemindahan informasi kerahasiaan sangat penting untuk dijaga. Kebijakan dan 
prosedur keamanan dan kerahasiaan di suatu negara harus konsisten dengan standar 
keamanan data surveilans HIV yang sudah ada.29 Secara umum standar mengenai 
penggunaan data HIV/AIDS lebih ketat dibandingkan dengan data TB. Pedoman 
kerahasiaan ini menekankan kepada pentingnya mengurangi penyimpanan dan 
penahanan laporan elektronik atau manual yang berlebihan atau yang tidak perlu. 
Nama juga harus dihilangkan dari catatan data surveilans jika sudah tidak diperlukan.  
Catatan data harus disimpan pada tempat yang aman dan data elektronik harus 
diproteksi dengan password terutama ketika sedang melakukan pemindahan data.  
 
3.6.4 Kualitas 
 
Pengalaman surveilans telah memperlihatkan bahwa kapasitas dasar untuk melakukan 
surveilans dapat diperkuat dan dipertahankan melalui kendali mutu yang sistematis 
dari prosedur pengumpulan data dan testing laboratorium. 3  Untuk mencapai hal ini 
salah satunya adalah melalui penguatan kapasitas manajer pusat dan laboratorium 
rujukan dalam melakukan supervisi secara rutin, kendali mutu dan umpan balik.  
 
Pentingnya testing HIV yang dapat dipercaya dan dapat diulang kembali setiap waktu 
dengan cara yang sama merupakan komponen penting dari setiap kegiatan surveilans.   
Proses monitoring sistem laboratorium yang terus menerus melalui pemantapan mutu 
eksternal dan internal. sangat penting untuk dilakukan. Sudah ada beberapa pedoman 
yang jelas mengenai pemantapan mutu testing HIV yang harus diikuti, tanpa 
memandang metoda surveilans yang digunakan. 
 
Sistem surveilans juga harus membuat standar yang jelas mengenai kualitas data.  
Idealnya, kualitas data harus ditingkatkan dengan sistem komputerisasi yang dapat 
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memeriksa kesalahan melalui program yang sudah tersedia maupun menunjukkan 
adanya adanya data yang hilang.30 Tetapi, dengan tidak adanya sistem komputerisasi, 
kualitas data dapat diperiksa melalui pemeriksaan secara berkala pada tiap langkah 
dalam proses pengumpulan, pemeriksaan dan analisis data. 
 
3.6.5 Analisis dan penyebar luasan 
 
Apapun sistem surveilans yang dijalankan, penting bagi negara-negara untuk 
membuat perencanaan dalam analisis data yang mencakup frekuensi analisis data dan 
metoda penyebar luasan informasi. Hal ini harus dikembangkan secara teratur dan 
konsisten. Frekuensi analisis data akan tergantung kepada jenis kegiatan surveilans 
yang dilakukan. Dalam hal survei periodik dan metoda surveilans sentinel, data harus 
di analisis setelah periode survei selesai di bawah supervisi koordinator survei. Dalam 
hal sistem surveilans berdasarkan data dari layanan rutin, analisis data harus 
dilakukan paling sedikit setiap tahun dan tergantung kepada sumber daya suatu negara 
yang mungkin akan melakukan melakukan analisis data lebih sering, misalnya per 
triwulan.  
 
Harus didukung pengembangan ketrampilan dalam manajemen data dan paket 
sederhana untuk statistik dan presentasi data.  Idealnya, data surveilans sebaiknya 
dimasukkan dalam program komputer, seperti Epi-Info, yang dapat melakukan 
analisis data dasar. Metoda sederhana analisis data harus dilakukan untuk 
memperlihatkan distribusi dan hubungan antara variabel-variabel penting. Data yang 
dikumpulkan dari metoda surveilans sentinel harus dianalisis terpisah untuk masing-
masing lokasi sentinel.  
 
Penyebar luasan data surveilans ke klinisi, unit pelayanan kesehatan dan laboratorium 
yang telah melaporkan data, dapat membantu meningkatkan laporan yang tepat 
waktu, benar dan lengkap. Telah diketahui bahwa umpan balik ini harus ada dalam 
sistem surveilans. Umpan balik dapat diberikan melalui berbagai macam media dan   
cara pelaporan berikut ini harus dipertimbangkan dalam menyampaikan data 
surveilans: 25,37

 
• Laporan tahunan 

• Lembar fakta 

• Epi Map(Peta) 

• Laporan berkala 

• Buletin epidemiologi yang teratur dengan tabel dan grafik yang memperlihatkan 

trend dan kemajuan ke arah sasaran 

• Siaran pers 

 27 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2: Skema alur informasi untuk sistem surveilans  (Disadur dari WHO Recommended 
      Surveillance Standards WHO/CDS/CSR/IRS/99.2) 25   

 
 
Tingkat perifer 
 
 
 
 
 
 
 
Tingkat menengah 
 
 
 
 
 
           
        Media elektronik/buletin 
Tingkat pusat 
 
 
 
            
        Media elektronik/buletin 
Tingkat regional/internasional 

Segala upaya harus dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan 
digunakan pada semua tingkat. Pada tingkat nasional, manajer program TB dan 
HIV/AIDS harus menggunakan data surveilans untuk pedoman,  membuat target, 
evaluasi dan menentukan kebutuhan  program layanan dan pencegahan TB/HIV.  
 
3.7 Tanggung jawab program  
 
Program nasional tuberkulosis di tiap negara harus bertanggung jawab untuk 
menjamin dilaksanakannya surveilans HIV di antara pasien tuberkulosis. Tetapi, 
program yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan 
surveilans mungkin bervariasi antar negara dan pada beberapa keadaan program 
nasional AIDS dan program nasional tuberkulosis secara bersama-sama bertanggung 
jawab untuk melaksanakan kegiatan surveilans. Namun, program manapun yang 
melaksanakan kegiatan surveilans, interaksi antar program, dengan memperhatikan 
alur informasi, harus jelas pada tingkat nasional.  
 
3.8 Sumber daya 
 
Anggaran untuk surveilans akan bervariasi di tiap negara dan sebagian besar 
tergantung kepada bagaimana kegiatan surveilans tersebut sesuai dengan infrastruktur 
program TB dan HIV/AIDS yang sudah ada. Penting untuk mengetahui keterlibatan 
sumber daya dari sistem yang diusulkan. Beberapa kemungkinan biaya langsung dan 
tidak langsung diuraikan pada Kotak 4.  
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Kotak 4: Biaya langsung dan tidak langsung dari surveilans  
 
Langsung 

 Peralatan pengumpulan spesimen  
 Pengiriman spesimen (bahan pemeriksaan) 
 Perangkat testing spesimen  
 Honor petugas laboratorium 
 Biaya perjalanan petugas  
 Biaya pengetikan (entry) data dan analisa 
 Penyebar luasan informasi (pencetakan laporan, pengiriman lewat pos, 

presentasi/penyajian dll.) 
Tidak langsung 

 Investasi honor petugas pada semua tingkatan dalam suatu kegiatan berkisar dari 
pengumpulan spesimen sampai kepada keseluruhan koordinasi kegiatan 
surveilans. 

 
3.9 Evaluasi 

 
Sistem surveilans yang berdasarkan layanan rutin pasien harus dievaluasi secara 
teratur dalam suatu kerangka kerja sesuai dengan protokol WHO untuk evaluasi 
sistem surveilans epidemiologi  (Kotak 5)31  
 
Setelah evaluasi, harus dibuat rencana untuk memperkuat surveilans, dengan 
mengetahui prioritas kerja dalam program nasional TB dan HIV/AIDS.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotak 5: Hal-hal penting untuk mengevaluasi sistem surveilans 30,31

 
• Evaluasi harus dimulai dengan penjelasan secara keseluruhan maksud dan 

tujuan sistem surveilans.  
• Semua kegiatan surveilans harus diketahui dan digolongkan menurut 

struktur sistem, proses dan dampak. 
• Kekuatan dan kelemahan masing-masing unsur dari sistem harus dikaji. 
• Rekomendasi harus dibuat demi perbaikan kinerja sistem, mengetahui 

komponen yang perlu diperkuat, perbedaan, daerah duplikasi dan kegiatan 
yang dapat dihentikan.  

 
4. Pelaksanaan 
 
Langkah pertama untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan surveilans dan 
untuk meningkatkan kegiatan tersebut adalah dengan memperoleh dukungan politik 
dan dana di tingkat nasional. Surveilans yang efektif hanya mungkin jika ada investasi 
yang mendukung infrastruktur, yaitu sumber daya manusia, dukungan laboratorium 
dan logistik.32 Sebagai langkah kedua, penting untuk membangun tim surveilans yang 
terdiri dari berbagai disiplin ilmu, setuju dengan tujuan dari sistem dan kejelasan 
peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim.  
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Sebelum membuat sistem surveilans untuk monitoring prevalensi HIV di antara 
pasien TB, atau memperluas yang sudah ada, berbagai hal perlu dipikirkan dalam 
rencana kerja strategis yang harus dimasukkan ke dalam protokol. Rencana tersebut 
harus dibuat dan disetujui oleh semua angota tim surveilans, termasuk anggaran untuk 
kegiatan yang diusulkan. Anggaran tersebut harus mencakup semua kebutuhan   
ketenagaan dan peralatan.  
 
Salah satu masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh tim pada tahap awal 
adalah meninjau kebutuhan surveilans. Kajian dari kegiatan surveilans yang sudah 
ada harus dilakukan dan keadaan epidemiologi HIV dan TB pada saat ini harus 
ditinjau. Persiapan latar belakang ini penting dan dapat membantu tim dalam 
mengenal sistem surveilans apa yang sesuai dengan kebutuhannya dan metoda apa 
yang harus digunakan. Apapun jenis sistem surveilans yang dipilih, perhatian yang 
cukup harus dibeikan bagi pelatihan dan supervisi semua bidang serta menjamin 
prosedur kendali mutu dalam memproses specimen, pengumpulan serta analisis data.  
 
Pedoman yang rinci langkah demi langkah untuk membangun sistem surveilans 
sentinel HIV telah dibuat oleh WHO regional Africa  bekerja sama dengan University 
of California dan United States Center for Disease Control and Prevention.  Pedoman 
ini mudah disesuaikan untuk negara yang melaksanakan survei periodik (khusus) HIV 
di antara pasien TB dan beberapa masalah umum yang ditemukan dalam pedoman 
tersebut sesuai untuk setiap sistem surveilans HIV. 
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Lampiran I: Kebutuhan data minimum dari layanan klinik TB dimana pasien 
secara rutin di tes untuk HIV†

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data minimal yang dibutuhkan untuk laporan tahunan dari layanan klinik 
TB ke tingkat nasional adalah: 
 
Unit Pelayanan Kesehatan : ………………………………………………………   
 
Kabupaten/Kota/Provinsi: ………………………………….. 
 
Pasien: 
 

• Jumlah total pasien tuberkulosis per tahun ……………………………. 
 
• Jumlah total pasien tuberkulosis yang dites HIV per tahun...…………. 

 
Umur:   Jumlah kasus tuberkulosis pada kelompok umur berikut:  
   
  [0 – 4] [5 - 14] [15 - 24] [25 - 34] [35 - 44] [45+] 
 
Jenis kelamin:  Jumlah perempuan:  ……………  Jumlah laki-laki:  …………………  
 
Secara klinis :  Jumlah kasus paru:  …………………………………………… 
 
  Jumlah kasus ekstra-paru:  ……………………………………… 
 
Hasil tes HIV: 
 
Laki-laki dewasa (≥ 
15) 

Perempuan dewasa 
(≥ 15) 

Anak laki-laki (0-14) Anak perempuan (0-14) 

n N % n N % n N % n N % 
            
 

  
Disadur dari Third generation HIV/AIDS surveillance guidelines. WHO 
Caribbean, 2002.  
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Lampiran II: Formulir pengumpulan sampel data untuk digunakan dalam 
survei prevalensi atau surveilans sentinel HIV di antara pasien tuberkulosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulir data demografi* 
 
Tempat penelitian:    ………………………………….. 
 
Tanggal kunjungan pasien: ____ / ____ / ______ (hh/bb/tttt) 
  
Nomor identifikasi pasien: ………………………………….. 

 
Umur:    __________ (tahun) 
 
Jenis kelamin:   Laki-laki: [ ]    Perempuan:   [ ] 
 
Jenis  
tuberkulosis:   Paru:   [ ]    Ekstra-paru:   [ ] 
 
Jika paru:   BTA positif:   [ ]    BTA negatif:   [ ] 
 
(Jika dimasukkan kasus kambuh) 
   Baru:   [ ]    Kambuh:   [ ]     
……………………………………………………………………………………………….
Formulir laboratorium * 
 
Nomor identifikasi pasien: ………………………………….. 
 
Hasil tes 1:  Positif:   [ ]    Negatif:   [ ]    Meragukan:   [ ]    Tidak dilakukan:   [ ]     
 
Hasil tes 2:  Positif:   [ ]    Negatif:   [ ]    Meragukan:   [ ]    Tidak dilakukan:   [ ]     
(jika dilakukan) 

 

Disadur dari World Health Organization. Guidelines for HIV surveillance 
among tuberculosis patients. World Health Organization; 1994. WHO document 
WHO/TB/94.180.  

 

*Terdapat dua pilihan utama untuk memeriksa data demografi dan laboratorium. 
Pilihan pertama ialah bahwa rincian demografi dan laboratorium dicatat pada 
formulir yang terpisah dan data dari formulir tersebut dimasukkan ke dalam 
komputer dan selanjutnya dicocokkan dengan menggunakan nomor identifikasi 
khusus dan disatukan ke dalam satu catatan. Pilihan lain ialah bahwa data dicatat 
pada formulir yang sama. Metoda ini tidak baik jika menggunakan unlinked 
anonymous, karena identifikasi pasien dan kaitannya dengan hasil tes dapat dengan 
mudah diketahui.  
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Lampiran III: Pilihan untuk mengambil data dari layanan rutin mengenai prevalensi HIV di antara pasien tuberkulosis 
Pilihan Uraian Keuntungan Kerugian 
1. Register TB Register TB merupakan sistem yang sudah 

bekerja baik pada banyak negara sebagai 
bagian integral dari DOTS. Register dapat 
diubah dengan menambah baris tambahan 
untuk mencatat  apakah telah dilakukan tes 
HIV atau tidak, termasuk hasil tes yang 
dilakukan.  

• Sistem yang sudah bekerja baik di banyak 
negara. 

• Sistem yang sederhana 
 

• Masalah kerahasiaan jika status HIV dimasukkan ke 
dalam register dengan memasukkan nama pasien. 

• Mungkin sulit untuk mengubah sistem yang sudah 
ada. 

• Penggantian register membutuhkan biaya dan 
waktu.  

2. Formulir  
pencatatan TB 

Sistem serupa dengan register dimana 
informasi rinci tiap pasien dikumpulkan dan 
diperiksa di tingkat nasional melalui sistem 
pencatatan formal dan  wajib. Formulir 
pencatatan dapat dimodifikasi dengan 
memasukkan informasi status HIV. Jika 
mungkin menggunakan komputerisasi untuk 
memungkinkan pencocokan data secara 
silang dan memperbaiki informasi. 
Komputerisasi dapat terjadi pada tingkat 
input (memasukkan) data atau di tingkat 
nasional pada penyusunan/pemeriksaan dan 
analisis data. 

• Informasi rinci yang dikumpulkan dapat 
digunakan untuk bermacam-macam 
tujuan.  

• Data dapat dibenarkan dengan sistem 
surveilans HIV melalui pencocokan silang 
variabel penting.  

• Masalah kerahasiaan jika status HIV dimasukkan ke 
dalam sistem, termasuk nama pasien.  

• Jika pencatatan berdasarkan sistem manual, 
kesahihan sistem tergantung kepada hasil tes pasien 
yang diperoleh pada waktu pencatatan. 

• Pembuatan sistem komputerisasi, yang 
memungkinkan pengkaitan data memerlukan 
investasi.  

3. Register 
khusus untuk 
pasien 
tuberkulosis 
dengan HIV 

Membuat register baru di layanan klinik 
tuberkulosis untuk semua pasien yang 
didiagnosis dengan HIV. 

• Dapat memberikan estimasi prevalensi 
yang dapat dipercaya jika kebanyakan 
pasien dengan TB dites untuk HIV.  

• Mudah mengetahui kohort pasien dengan 
ART dan pengobatan infeksi oportunistik. 

• Mungkin sulit untuk mengetahui penyebut 
(denominator) karena pasien TB yang tidak dites 
untuk HIV untuk alasan apapun tidak dimasukkan 
ke dalam sistem.  

• Duplikasi register, akibat pengisian yang tidak benar 
oleh petugas karena tekanan. 
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Pilihan Uraian Keuntungan Kerugian 
4. Register 

kotrimoksasol 
Pembuatan register kotrimoksasol secara 
manual disamping register TB di layanan 
klinik TB untuk semua pasien TB yang 
didiagnosis HIV. Maksud utama register 
adalah untuk merekam pasien TB yang 
memenuhi syarat untuk kotrimoksasol. 

• Jika kebanyakan pasien tuberkulosis 
dirujuk untuk testing, sistem dapat 
memberikan estimasi prevalensi HIV 
yang dapat dipercaya pada pasien 
tersebut.  

• Sistem sederhana yang membutuhkan 
infrastruktur yang minimal. 

 

• Pasien tuberkulosis yang tidak dites akan tidak 
termasuk ke dalam sistem.  

• Masalah ‘kelelahan’ register dan meningkatkan 
beban kerja.   

• Membutuhkan kerja sama erat antara petugas VCT 
dan petugas klinik tuberkulosis.  

 

5. Register IPT Membuat register IPT disamping register 
VCT dengan maksud untuk mengetahui 
pasien yang diskrining negatif untuk TB dan 
yang memenuhi syarat untuk IPT. Register 
dapat berisi rincian semua yang diskrining 
untuk TB.  

• Sistem dapat bekerja baik jika 
kebanyakan pasien yang datang untuk 
VCT diskrining untuk TB.  

• Sistem yang sederhana.  
• Biaya rendah.  

• Tidak mencakup data pasien TB yang tidak datang 
ke VCT. 

• Membutuhkan kerja sama erat antara petugas VCT 
dan petugas klinik TB. 

• Masalah perolehan sampel yang tidak bias jika tidak 
semua pasien yang dites positif HIV menerima 
tawaran skrining.   

• Status TB ditentukan beberapa saat setelah pasien di 
tes HIV, yang menyulitkan dalam didapatnya data.  

• Masalah ‘kelelahan’ register dan meningkatkan 
beban kerja. 

6. Register VCT Membuat register VCT bagi setiap orang 
yang datang untuk testing HIV melalui 
layanan VCT. Informasi mengenai status 
TB dikumpulkan secara rutin.  

• Ini merupakan sistem yang ditawarkan 
pada kebanyakan negara yang memberi  
kesempatan membuat system untuk 
identifikasi  klien terinfeksi HIV dengan 
TB     

• Sistem yang sederhana.  
• Biaya rendah. 

• Status TB mungkin ditentukan beberapa saat setelah 
pasien di tes HIV, hal ini dapat menyulitkan dalam 
mendapatkan data. 

• Gagal untuk memasukkan pasien yang dites untuk 
HIV di luar sistem VCT.  

• Masalah perolehan data dari klinik VCT swasta.  
• Mengandalkan komitmen sistem yang utamanya 

dibuat untuk manfaat program HIV/AIDS.      
• Memerlukan kerja sama erat antara petugas VCT 

dan petugas klinik tuberkulosis.                                    
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Pilihan Uraian Keuntungan Kerugian 
7. Register VCT 

terpisah untuk 
pasien TB 

Membuat register terpisah disamping 
register VCT standar untuk pasien yang 
diketahui tuberkulosis.  
  

• Sistem dapat bekerja baik jika semua 
pasien TB dirujuk untuk VCT. 

• Sistem yang sederhana. 
• Biaya rendah. 

• Masalah ‘kelelahan’ register dan meningkatkan 
beban kerja.   

• Masalah memasukkan data orang yang pada 
awalnya bukan TB sedangkan mereka dites positif 
HIV melalui VCT tetapi kemudian berkembang 
menjadi TB.  

• Gagal untuk memasukkan pasien yang dites HIV di 
luar sistem VCT. 

• Memerlukan kerja sama erat antara petugas VCT 
dan petugas klinik TB.  

8. Formulir  
pencatatan 
kasus 
HIV/AIDS 

Formulir pencatatan: yang informasi rinci 
setiap pasien yang dikumpulkan dan 
diperiksa pada tingkat nasional melalui 
sistem pencatatan resmi dan wajib. Formulir 
pencatatan dapat disesuaikan dengan 
memasukkan informasi apakah pasien 
mendapat TB. Bila dikomputerisasi, sistem 
ini memungkinkan pencocokan data secara 
silang dan memperbaiki informasi.  

• Memasukkan semua orang dengan HIV 
positif, termasuk di luar sistem VCT.  

 

• Status TB ditentukan beberapa saat setelah pasien di 
tes HIV, yang menyulitkan dalam memasukkan 
data.  

• Tambahan beban kerja bagi petugas yang mengisi 
register dan mungkin gagal untuk melihat manfaat 
dari memasukkan data.  

• Mengandalkan komitmen sistem yang awalnya 
dibuat untuk manfaat program HIV/AIDS. 

9. Pencocokan 
silang dari 
sistem 
pencatatan 
HIV dan TB 

Jika ada sistem surveilans untuk pasien HIV 
dan TB, jumlah pasien yang mengalami ko-
infeksi dapat ditahui melalui variabel 
penting dari data yang berkaitan.   

• Menghindari perlunya membuat sistem 
baru.  

• Dapat dilakukan relatif cepat dan 
sederhana jika sumber daya yang tepat 
tersedia. 

• Rumit.  
• Membutukan paket database komputer yang 

canggih. 
• Penganalisis data mungkin harus dilatih. 
• Data dari dua sistem mungkin membutuhkan 

‘pembersihan’ sebelum melakukan proses 
pencocokan. 

• Data yang tidak dapat dipercaya dalam dua sistem 
dapat mengakibatkan masalah ketika dilakukan 
pencocokan.  
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Lampiran IV: 1994 WHO Guidelines for HIV surveillance among tuberculosis 
patients 
 
Penulis gabungan:  WHO Tuberculosis Programme. 

International Union against Tuberculosis and Lung Disease   
 
Info penerbitan:  Geneva: World Health Organization, 1994.    
 
Akses elektronik:  http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/WHO_TB_94.180.pdf 
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Lampiran V: Menentukan besar sampel 
 

Besar sampel yang dibutuhkan untuk mengetahui perubahan (penurunan atau 
peningkatan) seroprevalens rate pada klinik tertentu diantara dua serosurvei terlihat 
dalam tabel berikut dibawah ini. Misalnya, bila prevalensi dasar adalah 20%  
dibutuhkan sampel sebesar 197 untuk menemukan penurunan seroprevalens sebesar 50 
% (dari 20 % menjadi 10 %) diantara dua periode waktu. 
 
 
Besar sampel yang dibutuhkan untuk menentukan perubahan antara dua 
proporsi secara bermakna 
 

Besar sampel untuk perubahan persentasi secara spesifik Dasar 
prevalensi 
(%) 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

1 145800 34000 14000 7290 280 3000 2070 1459 1060
5 28000 6550 2800 1500 903 585 00 282 204
10 13000 3200 1350 718 432 280 190 135 97
15 8500 2030 850 457 275 178 122 86 62
20 6000 1425 612 326 197 128 87 61 44
25 4500 1090 463 247 149 97 66 46 33

 
Dengan kekuatan 80 % (beta = 0,80) dan level signifikan dari P < 0,05 
 
 

Untuk menghitung besar sampel bagi nilai yang tidak terdapat pada tabel, dapat 
digunakan formula berikut ini:  

N = PQ/(E/ Z*)² 
  

N = besar sampel minimal yang dibutuhkan 
P = maksimal angka prevalensi atau proporsi populasi yang diharapkan  
Q = 100 - P 
E = batas kesalahan sampel yang dapat ditoleransi (catatan: pada umumnya kesalahan 

sampling lebih besar dari 5% tidak dapat diterima)  
Z = centile dari distribusi normal standar 
 

Jika tingkat confidence yang dipilih adalah 95%, Z=1,96; jika tingkat confidence 
lainnya, misalnya 99%, maka Z=2,58. 

 
Contoh: Jika suatu negara melakukan survei prevalensi HIV di antara pasien TB  
dimana perkiraan angka prevalensi di antara pasien tersebut (P) adalah 20%, Q 
adalah 100 – 20 = 80; dan jika batas kesalahan dipilih 5; maka besar sampel minimum 
adalah = 80x20/(5/1.96)² = 246. 
 
Jika pada akhir survei tersebut, angka prevalensi HIV yang diamati adalah 18.5%, maka 
prevalensi sebenarnya di antara pasien TB adalah antara 14% (18.5% - 5%) dan 24 
(18.5% + 5%) dalam confidence interval 95%.  
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