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PENDAHULUAN 

Pembiayaan kesehatan oleh pemerintah pusat di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 
ini melonjak  sangat  drastis.  Dari  sekitar  7  Triliun  di  tahun  2005 menjadi  hampir  21  Triliun 
ditahun  2011  ini.  Kenaikan  ini  dipicu  oleh  adanya  berbagai  kebijakan  pemerintah  untuk 
meningkatkan  proporsi  pembiayaan  untuk  kesehatan.  Kaitan  lainnya  adalah  untuk mengejar 
ketertinggalan  Indonesia  dalam  pencapaian  target  indicator  MDG.  Kenaikan  anggaran 
kesehatan  ini diharapkan akan meningkatan  status/derajat kesehatan serta untuk melindungi 
masayarakat akibat dampak pembiayaan kesehatan. 
 
Berbagai  kebijakan  dikeluarkan  pemerintah melalui  Kementrian  Kesehatan,  seperti  Jaminan 
Persalinan (JAMPERSAL) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang sampai saat ini masih 
belum ada kajian analisis akademis tentang pembiayaan kedua program tersebut. Diharapkan 
jangan  sampai,  berbagai  macam  program  tersebut  hanya  mengejar  prosentasi  angka 
pembiayaan  kesehatan dari  sekitar 1,7%  (tahun 2010)  ini menjadi 5% dalam  kurun waktu 4‐
5tahun mendatang. 
 
Pertanyaan  penting  lainnya  adalah  fund‐chanelling,  dimana  adanya  kenaikan  pembiayaan 
pemerintah  pusat  dalam  kurun  waktu  5  tahun  belakangan  ini,  apakah  membawa  dampak 
terhadap  komposisi  pembiayaan  kesehatan  di  daerah?  Jangan‐jangan  akan  memanjakan 
pembiayaan  kesehatan  di  daerah,  dan  mereka  akan  semakin  tidak  perduli  dengan 
penganggaran  kesehatannya. Ada  indikasi bahwa penganggaran  kesehatan di daerah melalui 
APBD  menjadi  semakin  sulit  karena  ada  anggapan  bahwa  kesehatan  telah  kembali  “ter‐
desentralisasi” secara keuangan oleh pemerintah pusat. Perlu strategi khusus yang menjamin 
in‐lining pembiayaan pusat‐propinsi dan kabupaten kota.   
 
TUJUAN SEMINAR: 
 
1. Mereview anggaran kesehatan kementrian kesehatan beberapa tahun terakhir 
2. Membahas strategi perencanaan dan anggaran Kementrian Kesehatan 4 tahun mendatang  
    (2011 – 2014) 



 
MATERI SEMINAR: 
 

1. Sesi 1. Review Umum Kebijakan Anggaran Kesehatan Kemkes Saat Ini (Yenny Sucipto, 
FITRA) 

2. Sesi 2. Arah Kebijakan Anggaran Kesehatan Indonesia 5 tahun mendatang; Apakah perlu 
ditingkatkan atau diefisiensikan? (Prof Dr Laksono Trisnantoro, PMPK FK UGM) 

3. Diskusi umum arah kebijakan pembiayaan dan penganggaran kesehatan di masa 
mendatang 

 

PENGANTAR  

Bu Yenny: 

Peningkatan  anggaran  kesehatan  yang  saat  ini mencapai  27T  belum memenuhi  amanah UU 
yang harus 5% dari APBN, jika 5 persen harus berarti sekitar >50Triliun pertahun. Perlu direview 
apakah jumlah 27 ini kurang tetapi kenapa ada sisa anggaran? Anggaran kesehatan saat ini baik 
dilevel pusat maupun daerah (propinsi dan kabupaten kota) menunjukkan kenaikan tapi dilihat 
dari proporsi terhadap total anggaran daerah justru turun. Selain itu juga saat ini makin banyak 
temuan di lapangan yang mengarah kepada penundaan pengerjaan proyek, atau membatalkan 
perencanaan. Temuan BPK dilapangan, baik di  tingkat pusat dan daerah, menemukan bahwa 
regulasi  yang  ada  saat  ini  justru  menimbulkan  ketidak‐nyamanan  di  tingkat  perencanaan. 
Anggaran terlambat turun masih menjadiu kendala utama. Sehingga banyak yang tidak terserap 
karena,  dinas  kesehatan/RS  lebih  aman  jika  mengembalikan  anggaran,  daripada  proses 
pelaksanaan anggaran  terkendala oleh waktu, dan bisa  terkena  sanksi hukum  jika melanggar 
ketentuan perencanaan. 

Prof Laksono 

Pada diskusi kali  ini, kita akan mencoba model berpikir sense making dari kebijakan anggaran 
kesehatan  nasional  Indonesia  kurun  waktu  beberapa  waktu  kebelakang,  dan  mencoba 
memprediksi  tentang masa mendatang model  penganggaran  yang  sesuai.    Banyak  kalangan 
yang  menyatakan  sesuai  dengan  amanah  UU  1945,  yang  menyatakan  bahwa  anggaran 
kesehatan nasional  Indonesia diharapkan minimal 5% dari total Anggaran dan Belanja Negara. 
Jika dihitung dari APBN tahun 2011  ini yang sebesar 1200 Triliun, maka 5%‐nya adalah sekitar 
60Triliun rupiah. Sebuah nilai uang untuk anggaran kemenkes yang cukup fantastis, mengingat 
anggaran  tahun  ini  hanya  berkisar  27  Triliun  rupiah.  Sehingga muncul  pertanyaan,  apakah 
anggaran kesehatan harus naik tetapi dengan konsekuensi tidak terserap? Atau perlu efisiensi 
anggaran sehingga tidak ada sisa yang tidak terserap? Selain itu juga terlohat bahwa anggaran 
ini dikejar di kuartal akhir. Terlihat dari penyerapn di tengah tahun anggaran hanya sekitar 30%, 



menjadi  90  persen  di  akhir  tahun  anggaran.  Sehingga  anggaran  yang  terserap‐pun  patut 
ditanyakan efisiensinya. 

Bagaimana efisiensinya?   Secara matematis pasti terjadi  in‐efisiensi kegiatan. Dimana terliihat 
anggaran menumpuk di kuartal terakhir dan banyak kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan atau 
dilaksanakan  tetapi  tidak  terserap.    Pertanyaan  penting  in‐efisiensi  ini  apakah  masalah 
manajemen  kegiatan? Atau  jumlah  SDM  yang  kurang?, Ada usulan  sebelum hal  ini dibenahi, 
maka  kebijakan  yang  sesuai  adalah  jangan menambah  anggaran  terlebih  dahulu,  asumsinya 
pasti  akan  semakin  besar  efisiensinya  dan  sisa  dananya,  jika  problem  utama  belum 
terpecahkan, tetapi anggaran kesehatan tiap tahun terus meningkat.  

Saat  ini ada  tambahan program baru di  kemenkes, misalnya Bantuan Operasional Kesehatan 
atau  BOK,  yang  saat  ini  penganggarannya masuk  ke  dana  Tugas  Pembantuan,  tetapi  sesuai 
dengan undang‐undang, TP ini lebih banyak digunakan untuk melengkapi kebutuhan peralatan 
dan atau berupa fisik, tetapi BOK itu sendiri, settingannya digunakan untuk Operasional Petugas 
Kesehatan di  level Puskesmas. Bagaimana pertanggungjawabannya? Jangan sampai nanti akan 
banyak Nakes yang di penjara, hanya gara‐gara salah mengisi mata anggaran. 

Seperti diketahui bahwa penggunaaan Dana Tugas Pembantuan untuk kegiatan yang bersifat 
operasional akan menemui banyak kendala dan bisa bermasalah dengan hukum. Masalah BOK 
ini  sangat menarik,  tetapi baru diluncurkan  tahun  ini dan belum dapat dilihat evaluasinya di 
tahun ini. 

Pembiayaan yang  lebih besar untuk kesehatan adalah yang berasal dari DAK, dimana DAK  ini 
berbasis  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  prioritas  Negara.  DAK  ini  besarannya 
ditentukan  melalui  formulasi  yang  dikeluarkan  oleh  Kemenkeu,  Bapenas  dan  melalui 
persetujuan  DPR.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  unsure  politis  dalam  alokasi  dan 
pelaksanaannya. Berkaitan dengan ini, Kemenkes mengharapkan bahwa ada bantuan akademisi 
dan LSM yang membantu dalam pola advokasi dan negosiasi ke dewan. Saat ini belum ada LSM 
yang membantu advokasi anggaran kesehatan. 

PEMBAHASAN 

Pak dr. Bayu, Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kemenkes. 

Dari presentasi yang disajikan masih perlu  lagi klarifikasi data anggaran, karena walopun data 
akhir  tahun  tetap  ada  beberapa  data  yang  setelah  verifikasi  akhir muncul  perubahan  yang 
bermakna. Misalnya  serapan  dana  yang  terlambat  dan  sebagainya.  Temuan  BPK  belum  bisa 
dijadikan acuan untuk data akhir, karena setelah temuan tersebut ada klarifikasi dan verifikasi 
data, yang kemudian muncul sebagai revisi anggaran, misalnya dana dibagi berdasarkan tupoksi 



masing masing satker,  jadi hasil akhir setelah ada temuan BPK, dikembalikan ke masing masing 
satker untuk dilakukamn klarifikasi dan verifikasi. 

Dana  Tugas  Pembantuan  hanya  untuk  stimulus  di  daerah.  Bukan  sebagai  dana  utama  bagi 
pembangunan  utama  di  daerah.  Sehingga  diharapkan  daerah  tidak  terpancing  untuk 
menggunakan dana TP sebagai sumber dana utama. Dana TP yang menurut UU akan dialihkan 
ke DAK, mempunyai makna bahwa, dimasa mendatang, TP  ini hanya stimulus untuk program 
inovasi  dan  kemudian  daerah  harus  bisa  mengalihkan  dana  ini  ke  sumber  dana  yang  lain 
(terutama berasal dari DAK). 

Secara Perundang, Dana Dekonsentrasi tidak turun ke kabupaten, harus memalui propinsi, bisa 
sampai ke kabupaten dengan cara memanggil orang kabupaten ke propinsi. Dana Tugas belajar 
dinkes kab bisa menggunakan Dana Dekon  ini. Dana  ini juga bisa digunakan untuk operasional 
kegiatan  yang  bersifat  adiminstrasi  misalnya  administrasi  keuangan  di  dinas  kesehatan  dan 
verifikasi  Jamkesmas.  Dana  Dekonsentrasi  ini menunya  sudah  ditentukan  oleh  pusat,  tetapi 
penyalurannya tetap dikembalikan ke Pemerintah Propinsi. 

Selama  ini distribusi DAK berdasarkan 3  kriteria,  yaitu  kriteria umum berdasarkan data  fiscal 
Kemkeu,  criteria  khusus  (daerah  terpencil,  bencana,  dsb),  dan  criteria  teknis  dengan 
menggunakan  formula.  Selama  ini  ada mis‐persepsi  tentang  dana  Bantuan  social,  kesalahan 
yang  sering  terjadi  adalah  pada  pencatatan  jenis  belanja  yang  sesuai  dengan  kode  mata 
anggaran,  dan  ini  semata masih  ada  kesalahan  sdm  (human  error  factor)  karena  kurangnya 
sosialisasi dalam pencatatan system akuntasi keuangan yang baru  (SAI). Seperti misalnya BOK 
yang  digunakan  untuk  operasional  petugas  dilapangan  dan  bukan  untuk  pelayanan  ke 
masyarakat,  tidak cocok menggunakan mata anggaran untuk bansos, BOK  ini sifatnya belanja 
barang untuk petugas dan harus sampai ke puskesmas, jika pakai dekon hanya berhenti sampai 
propinsi. Dana TP bisa untuk belanja  fisik  lainnya,  sedangkan DAK masuk  ke APBD dan  akan 
susah dikontrol dari kementrian. 

Isu Penyerapan sangat terkait dengan masalah efisiensi, banyak kasus di kementrian kesehatan, 
yang menunjukkan bahwa  tidak  terserapnya  anggaran  karena  salah  satunya, masalah  tender 
yang  tidak  terserap  (tidak  jadi  program),  ada  juga  masalah  inefisiensi  dalam  pelaksanaan 
program terkendala waktu disbursementnya.   

Dilapangan  juga  diakui  bahwa  dana  TP  jadi  sumber  penyimpangan,  fisik  bangunan  dan  alat 
dalam rangka meningkatan fasilitas RS, ini difasilitasi dengan harga standar pengadaan alat dan 
obat. Belum ada daftar harga alat dan obat yang jelas. 

Sebagai penutup pembahasan, mulai tahun 2011 ini tambahan anggaran yang ada  untuk 
kemenkes digunakan untuk pelayanan langsung ke masyarakat, dan tidak lagi untuk belanja 
aparatur.  



DISKUSI 

Adi Sasongko 

Kebijakan Kesehatan merupakan kebijakan yang bersifat politis, jadi ketika ada masalah seperti 
penyerapan anggaran ini harus ditelusuri, permasalahanya apa, dan solusinya mau dimulai dari 
mana??  Diranah kebijakan ada pendangan dilematis antara anggaran kuratif dan promotif, hal 
ini  dirasakan  sangat  tidak  tepat,  karena  keduanya  saling  terkait,  bagaimana  ada  kuratif  kalo 
tidak ada preventif, demikian sebaliknya. Masalah In‐efisiensi dalam SDM dapat menggunakan 
pola inovasi Contracting out. Ini menjadi salah satu solusi baru  karena selama ini ada LSM yang 
tidak hanya advokasi, tetapi juga membantu pelayanan.  

Yenny Sucipto 

Kesulitan  kain  di  daerah  adalah  dengan  adanya  dana  pendamping,  karena  dirasa  berat  bagi 
pemerintah  kab/kota.  Yang  diusulkan  adalah  tambahan  10%  dari  daerah  untuk mensupport 
program  dana  tersebut,  dan  sifatnya  progressif.  Tambahan  anggaran  baru  bagi  kesehatan 
misalnya Dana Bagi Hasil dari Pajak Bea Cukai, yang di‐earmark 10% untuk kesehatan. 

LSM  

LSM untuk pelayanan sudah banyak bekerja di  Indonesia timur, misalnya ada contoh bantuan 
LSM  dari  luar  untuk  Kab.Flores  dimana  sudah menggunakan  pola  dengan  Performance  Base 
Financing, dalam  rangka peningkatan kinerja  staf dinas, dengan pemberian  insentif atas hasil 
kerjanya. Tantangan  LSM  karena  ada  insentif untuk pegawai negeri  ini menyalahi peraturan. 
Bagaimana ini bisa langgeng. NTT harus dibantu. 

Hadi Pratomo, FKM UI  

Kita tidak disiplin atas undang‐undang karena dari system 12 bulan anggaran hanya menjadi 3‐
4bulan anggaran. Mohon nanti undang LSM masyarakat madani untuk dapt memberikan 
bantuan advokasi kepada pemerintah, bagaimana bisa menyelesaikan masalah bulan anggaran 
yang Cuma 3‐4bulan ini.  

 Farida, UMM  

Adanya sisa anggaran memberikan pertanyaan besar, bukankah anggaran kita sudah anggaran 
berbasis  kinerja?  Bagaimana  aturan  main  ABK,  kenapa  baru  akan  diterapkan  tahun  ini  di 
kementrian, sedankan daerah sudah menggunakannya beberapa tahun yang lalu? Jika memang 
kendala di SDM maka perlu ditambah atau jika memang tidak efektif, perlu diefisiensikan.  



Mardiati, FKM UI  

Apakah  anggaran  sudah  cukup?  Selama  ini  Kemenkes  sudah  memotret  secara  umum 
pembiayaan  kesehatan antara pusat dan daerah, dan  sudah ada NHA. Dimana untuk  tingkat 
nasional sudah dipotret, dari hasil nasional menunjukkan untuk kuratif relative besar. Selain itu 
juga ada gambaran bahwa pola pembiayaan kesehatan di daerah sangat‐sangat beragam. Ada 
daerah  yang  tidak mampu  ada  yang mampu,  sehingga  kebijakan  jangan  seragam,  harus  di 
secure‐dari atas tetapi hal ini justru jadi boomerang bagi desentrasllisasi. 

Bu Astrina, Perdhaki  

Berbagai macam aturan anggaran  ,sedikit banyak membuat kesulitan di  lapangan, pelayanan 
kesehatan  juga  terhambat  oleh  birokrasi  anggaran.    Misalnya  untuk  dekonsentrasi  sangat 
tergantung oleh Propinsi sehingga kurang dapat leluasa bagi daerah untuk menggunakannya. 

Pak Sigit  

Usulan dan  advokasi  LSM mendapat perhatian  lebih dibanding oleh dinas  kesehatan  kepada 
pemimpin daerah, seperti Walikota dan Bupati serta Gubernur. Sehingga akan lebih mudah jika 
dinkes  bekerja  sama  dengan  Swasta  dan  LSM  untuk  advokasi  anggaran,  ini  juga  untuk 
memudahkan dalam serapan anggaran. Jangan sampai terjebak kuratif‐preventif tapi berbasis 
kebutuhan.  

Ariyani, Dinkes Prop DKI Jakarta  

Soal  proporsi  anggaran  mendukung  apa  yang  sudah  dikemukakan  oleh  pak  adi  sasongko, 
dimana  pemda  dalam  hal  ini  dinas  kesehatan  jangan  alergi  dengan  LSM,  justru  ini  akan 
membantu  pemecahan masalah  di  SDM.  Dari  Seminar  ini  depkes  harus  ada  regulasi  untuk 
memfasilitasi LSM LSM ini sehingga mereka menjadi partner dalam pelaksanaan program. 

Ariyanto, Kemendagri  

Jangan melihat dari penyerapannya saja, harus dilihat dari indicator kinerja, dan dilihat manfaat 
dari masing‐masing indicator apakah menunjukkan pencapaian out comes sesuai dengan target 
indicator  kinerja?  Diakui  bahwa  Anggaran  Berbasis  Kinerja  di  pusat  belum  sebaik  daerah. 
Diusulkan bahwa DAK yang minimal 10% harus dengan pendamping dirubah menjadi  system 
progresif, dimana daerah yang kaya harus lebih dari 10%. Selain itu persiapan DAK harus lebih 
bagus, karena sering terlambat juknis dari kementrian teknisnya hal ini sangat membingungkan 
teman teman di daerah. DAK  ini sendiri dari tahun ke tahun kenaikannya tidak signifikan, dan 
alokasinya  sendiri merupakan  kebijakan  politis.  Secara  structural,  dinkes  dibawah  perangkat 
daerah dibawah bupati/walikota dan gubernur  jadi harus  lebih sistematis. Formula DAK harus 



secara  sistematis,  jangan  matematis  karena  banyak  alokasi  daerah  yang  tidak masuk  akal.  
Sedangkan sosialisasi dan pemantapan Dasar Hukum serta Perundangan tentang Anggaran  ini 
menjadi sangat penting untuk menghindari sanksi hukum.  

Wakil ARSADA  

Diperlukan pembagian peran  dalam  perencanaan  yaitu  dengan merencanakan  sisi  hulu  (non 
kesehatan)  dan  sisi  hilir  (dinas  kesehatan  dan  RS)  sehingga  tercapai  integritas  dalam 
pembangunan kesehatan. Akhirnya  tercapai prioritas pembangunan kesehatan akan  tercapai.  
Serta  harus  komprehensif  perencanaan  lintas  sektor.  Kontrak  keluar/Contracting Out  sangat 
bisa dilakukan dan akan mencapai efisiensi. 

Penutup: 

Anggaran  Kesehatan  masih  harus  nambah  tetapi  ini  diperlukan  jika  ada  inovasi  baru  dan 
penambahan  strategi,  tetapi harus diingat  tentang perlunya perhatian  lebih dalam masalah2 
berikut:  

1. masalah kontrol anggaran, 
2. masalah kapasitas SDM, 
3. masalah hukum dan regulasi, 
4. masalah efisiensi perencanaan anggaran sampai monitoring dan evaluasi 

 

 

 

 

 


