
   

Ringkasan Eksekutif 

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah berhasil meningkatkan beberapa indikator 
kesehatan penting, namun untuk mencapai tujuan perbaikan status kesehatan masyarakat 
dalam lima tahun ke depan, berbagai tantangan harus diatasi. Ini mencakup beban penyakit 
tidak menular (PTM) yang semakin bertambah, angka kematian ibu yang masih tinggi dan 
cenderung stagnan, beban penyakit tuberkulosis (TB) yang tinggi dan masih banyaknya kasus 
malnutrisi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–
2024 Indonesia menjadikan penguatan layanan kesehatan primer dan cakupan kesehatan 
semesta sebagai prioritas pembangunan kesehatan. Untuk itu, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), bersama proyek Health Policy Plus (HP+) dengan 
dukungan dana United States Agency for International Development (USAID) melakukan 
analisis perhitungan biaya dan dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan 
kesehatan di layanan kesehatan primer. Laporan ini menyajikan temuan analisis, dan memberi 
rekomendasi untuk perencanaan siklus anggaran berikutnya dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan kesehatan di tahun 2024. 

Studi ini dilakukan menggunakan Perangkat OneHealth, sebuah alat bantu perencanaan 
anggaran kesehatan strategis multitahun yang dikembangkan oleh Kelompok Kerja antar -
Lembaga (IAWG) PBB bidang pembiayaan yang telah dikenal pada tingkat global. Perangkat ini 
telah dipakai di lebih dari 25 negara dan HP+ menggunakan perangkat OneHealth untuk 
menghitung biaya pelaksanaan tujuh program kesehatan prioritas (kesehatan reproduksi, ibu, 
bayi baru lahir dan anak [RMNCH]; imunisasi; malaria; TB; HIV; gizi; dan PTM) untuk empat 
kategori komponen biaya yaitu obat-obatan, vaksin dan persediaan kesehatan; sosialisasi; 
advokasi, dan bimbingan teknis; biaya operasional; dan sumber daya manusia. 

Studi ini menemukan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan 
kesehatan tahun 2020–2024 di tingkat layanan kesehatan primer mencapai Rp371,3 triliun. 
Biaya meningkat tiap tahun, mulai dari Rp62,4 triliun (2020) ke Rp68,4 triliun (2021), Rp74,7 
triliun (2022), Rp80,4 triliun (2023), dan Rp85,4 triliun  (2024). Sebagian besar biaya 
didominasi pada dua kategori (SDM; dan obat-obatan, vaksin dan persediaan kesehatan). 
Analisis juga menunjukkan bahwa target RPJMN untuk meningkatkan status gizi dan 
menurunkan angka kematian bayi kemungkinan akan dapat dicapai dengan cara memperluas 
cakupan intervensi di layanan kesehatan primer, tapi upaya tersebut tidak akan dapat 
menurunkan angka kematian ibu sebanyak yang diinginkan, karena untuk mencapai target 
tersebut perluasan intervensi juga harus mencakup layanan sekunder dan tersier disertai 
dengan peningkatan kualitas layanan. 

Mengingat defisit anggaran yang saat ini dialami Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 
keterbatasan anggaran kesehatan, dan kurangnya peran pemerintah daerah dalam pembiayaan 
kesehatan, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar untuk mendanai upaya 
pembangunan kesehatan. Untuk mencapai target pembangunan kesehatan 2020–2024, 
Pemerintah Indonesia perlu menjadikan pembiayaan bidang kesehatan sebagai prioritas, 
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meningkatkan anggaran dan meninjau ulang sumber daya yang dialokasikan ke berbagai 
program kesehatan. 

Pendahuluan 

Situasi kesehatan masyarakat Indonesia telah banyak 
meningkat dalam beberapa dekade terakhir berkat 
bertambahnya pendanaan kesehatan, pembangunan 
sosial ekonomi yang berkelanjutan, serta reformasi 
bidang kesehatan yang tepat sasaran. Saat ini beban 
utama penyakit di Indonesia beralih dari penyakit 
menular ke penyakit tidak menular (PTM). Lebih dari 
60 persen penyakit yang dialami penduduk Indonesia 
adalah penyakit tidak menular dan angka ini 
diperkirakan akan terus meningkat (Mboi et al., 2018). 
Selain itu, angka kematian ibu dan bayi baru lahir di 
Indonesia masih lebih tinggi dari angka rata-rata di 
Asia. Angka kematian ibu (AKI) Indonesia sebesar 305 
per 100.000 kelahiran hidup tidak banyak mengalami 
penurunan selama dekade terakhir, dan angka ini 
hampir tiga kali lipat lebih tinggi dari target Tujuan 
Pembangunan Milenium atau Millennium 
Development Goals (MDG) yang mencanangkan 
penurunan AKI menjadi 98 pada tahun 2015 
(Augustina et al., 2019). Angka kematian bayi telah 
menurun hingga 24 kematian per 1.000 lahir hidup, yaitu sedikit di atas target MDG sebesar 23 
kematian bayi per 1.000 lahir hidup (ASEAN, 2017; BKKBN, 2018). Kasus penyakit menular, 
malnutrisi dan stunting juga masih banyak ditemui dan untuk mengatasi itu diperlukan upaya 
penguatan layanan kesehatan primer yang berkesinambungan (Gani dan Budiharsana, 2019). 
Perencana program kesehatan menyadari perlunya pemerataan sumber daya manusia, 
infrastruktur kesehatan, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah serta sumber daya yang 
ada, serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi keragaman geografis dan situasi 
daerah yang ada di Indonesia. Akan tetapi ketidaksetaraan dalam cakupan asuransi kesehatan, 
akses ke layanan kesehatan berkualitas dan status kesehatan masih tetap menjadi kendala, 
terutama saat dilihat dari sisi sosioekonomi (Augustina et al., 2019; Gani dan Budiharsana, 
2019). 
 
Berbagai kemajuan signifikan yang telah dicapai, beserta kesenjangan yang ditemui dalam 
analisis ini menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam menyusun rencana 
teknis pembangunan kesehatan yang dipandu oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN). Untuk tahun 2020–2024, target pembangunan kesehatan adalah untuk 
meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan berkualitas demi memperbaiki status 
kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan semesta (Kotak 1). 
 
Informasi mengenai biaya yang diperlukan untuk mencapai target kesehatan nasional di tingkat 
layanan primer akan membantu perencana program kesehatan mengevaluasi kebutuhan 
pendanaan. Untuk itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bersama 
proyek Health Policy Plus (HP+), dengan dukungan dana USAID melakukan analisis biaya yang 
diperlukan untuk mencapai target pembangunan kesehatan dengan penguatan layanan primer. 
Analisis juga mencakup dampak dari pemenuhan target pada beberapa indikator kesehatan 
kunci. Laporan ini menyajikan hasil analisis dan mengusulkan beberapa rekomendasi untuk 

Kotak 1. Tujuan Pembangunan 

Kesehatan RPJMN 2020–2024 

1) Peningkatan kesehatan ibu dan 

anak, keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi. 

2) Percepatan perbaikan gizi 

masyarakat.  

3) Peningkatan pengendalian 

penyakit.  

4) Penguatan Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat (Germas). 

5) Peningkatan pelayanan kesehatan 

dan pengawasan obat dan makanan. 
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siklus perencanaan anggaran berikutnya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
tahun 2024. 
  
Berdasarkan hasil studi ini, perencana program kesehatan dapat membandingkan perkiraan 
biaya yang dibutuhkan dengan sumber daya yang tersedia. Analisis situasi yang menjadi dasar 
dari RPJMN menunjukkan bahwa Indonesia perlu beralih ke sistem layanan kesehatan tingkat 
primer yang lebih efektif biaya, untuk menurunkan beban penyakit secara keseluruhan 
sekaligus mengurangi pemanfaatan layanan sekunder dan tersier yang lebih memakan biaya. 
Hal ini turut mendukung upaya keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama 
ini terus mengalami defisit hingga Rp13,4 triliun pada 2017. Suntikan dana pemerintah 
sebanyak Rp3,6 triliun membantu menurunkan defisit menjadi Rp9,8 triliun (Katadata, 2018; 
BPJS Kesehatan, 2018) namun pada 2018 Kementerian Keuangan mencatat bahwa defisit JKN 
kembali naik ke Rp19 triliun sehingga defisit pada 2019 mencapai Rp32,4 triliun. Pada 
Desember 2019, pemerintah memberi tambahan dana sebesar Rp13,5 triliun untuk JKN 
sehingga defisit menurun menjadi Rp15,5 triliun (Anggraeni, 2020; Hartomo, 2020). Alokasi 
dana untuk layanan primer telah banyak meningkat melalui mekanisme pembayaran kapitasi, 
meskipun selama tahun 2014–2016, 80 persen dari dana JKN masih terserap untuk membiayai 
layanan di rumah sakit (Prabhakaran et al., 2019). Dana pemerintah pusat maupun daerah 
sesungguhnya perlu ditujukan untuk penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif, 
sekaligus perluasan layanan di tingkat primer. Akan tetapi, selama ini porsi belanja kesehatan 
yang dialokasikan untuk layanan preventif hanyalah 10 persen (2016) dan 11,1 persen (2017), 
sementara pembiayaan layanan kuratif mencapai 78 persen tahun 2016 (NHA, 2016) dan 72,8% 
tahun 2017 (NHA, 2018).  
 
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan 
fasilitas kesehatan siap memberi layanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum, 
yang dibiayai oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah. Menurut 
undang-undang, pemerintah pusat perlu mengalokasikan minimal lima persen dari belanja 
negara untuk anggaran kesehatan, sementara pemerintah daerah perlu mengalokasikan 
minimal 10 persen dari anggaran belanja daerah untuk pembangunan kesehatan. Akan tetapi 
saat ini sebagian besar dana kesehatan di daerah masih berasal dari dana alokasi khusus (DAK) 
dan bukti menunjukkan bahwa tidak satu pun kabupaten/kota memenuhi porsi anggaran 
kesehatan yang ditetapkan (World Bank, 2017). Mengingat defisit anggaran dan tantangan 
pendanaan kesehatan yang dialami, termasuk untuk penyediaan layanan kesehatan primer, 
maka data sangat dibutuhkan untuk menyusun anggaran kesehatan di masa mendatang. 
Analisis ini bertujuan memberi pengambil keputusan informasi tentang biaya yang dibutuhkan 
untuk mencapai target RPJMN pada tujuh program kesehatan prioritas di tingkat layanan 
primer. 
 

Metodologi 

Estimasi biaya untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan hasil yang diperoleh 
dilakukan menggunakan perangkat OneHealth, sebuah alat bantu perencanaan strategis 
multitahun yang menghitung estimasi biaya dan melakukan analisis dampak di bidang 
kesehatan. Perangkat ini telah digunakan untuk menghitung biaya layanan kesehatan di lebih 
dari 25 negara. Studi ini merupakan pengembangan dari studi terdahulu tentang pembiayaan 
layanan kesehatan primer, yang dilakukan dengan perangkat OneHealth, oleh Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan Indonesia dengan dukungan WHO (Thalagala, 2018). Data 
perangkat OneHealth yang berasal dari studi terdahulu juga dipakai dalam studi ini, dan 
diperbarui dengan angka cakupan layanan kesehatan yang berkaitan dengan RPJMN (data 
dasar maupun target); biaya satuan obat-obatan, vaksin, dan persediaan kesehatan di 
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Indonesia; biaya pengelolaan program; dan biaya komponen sistem kesehatan (SDM dan biaya 
operasional). 

Model yang dihasilkan dari data yang diperbarui tersebut dipakai untuk menghitung perkiraan 
biaya untuk mencapai target RPJMN 2020–2024, dan hasil yang diperoleh untuk tujuh 
program kesehatan prioritas di tingkat layanan primer yaitu—kesehatan reproduksi, ibu, bayi 
baru lahir dan anak (RMNCH); imunisasi; malaria; tuberkulosis (TB); HIV; gizi; dan PTM. 
Estimasi biaya dibagi menjadi beberapa komponen seperti diilustrasikan dalam Gambar 1: biaya 
pelaksanaan program (sosialisasi, advokasi dan bimbingan teknis; obat, vaksin dan persediaan 
kesehatan) serta biaya sistem kesehatan (SDM dan biaya operasional). Sesuai arahan Bappenas, 
biaya pelatihan dimasukkan ke dalam biaya SDM.  

Analisis ini terbatas pada estimasi biaya di sektor publik untuk tujuh program kesehatan yang 
dilaksanakan di fasilitas layanan primer, dan tidak mencakup biaya di fasilitas layanan sekunder 
dan tersier yang lebih besar, ataupun biaya kesehatan di sektor swasta. Dalam perhitungan 
biaya, sektor swasta mungkin memberi kontribusi dalam bentuk obat, vaksin, dan persediaan 
kesehatan, tapi perhitungan terperinci mengenai kontribusi sektor swasta terhadap biaya 
layanan tidak tercakup dalam analisis ini. 

Biaya Obat-obatan, Vaksin, dan Persediaan Kesehatan 

Estimasi biaya obat, vaksin, dan persediaan kesehatan didasarkan pada data OneHealth dari 
studi layanan kesehatan primer sebelumnya (Thalagala, 2018). Untuk analisis ini pemutakhiran 
data pengobatan dilakukan secara sistematis berdasarkan pedoman yang dikeluarkan 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), juga masukan dari staf kunci Kemenkes di masing-masing 
program, khususnya program keluarga berencana, imunisasi, dan malaria. Harga satuan juga 
disesuaikan dengan harga yang tercantum dalam e-katalog pemerintah, yang mencakup semua 
obat, vaksin, dan persediaan kesehatan yang ada dalam pengadaan sistem kesehatan publik. 
Untuk produk yang tersedia dalam beragam merek dengan beragam harga, maka harga yang 
dipilih adalah yang terendah untuk menghasilkan estimasi yang lebih konservatif. 

Perhitungan biaya yang dilakukan ini mencakup intervensi yang diberikan di puskesmas 
(tingkat layanan primer), termasuk beberapa intervensi PTM, selaras dengan intervensi yang 
ada dalam analisis Bank Dunia tentang kesiapan fasilitas kesehatan primer untuk menyediakan 
layanan kesehatan (World Bank et al., 2018). Validasi terkait dengan intervensi juga diperoleh 
dari staf Kemenkes dan Bappenas. Beberapa dari intervensi diberikan tidak hanya di fasilitas 
kesehatan primer tapi juga tersedia di fasilitas sekunder (rumah sakit), sementara data yang ada 
tidak memungkinkan analisis untuk menentukan porsi layanan yang diberikan di fasilitas 
kesehatan sekunder. Akan tetapi mengingat puskesmas lebih mudah diakses tanpa menempuh 
perjalanan yang terlalu lama, pasien diperkirakan akan lebih mungkin datang ke fasilitas primer 
daripada ke rumah sakit (World Bank et al., 2018).  

Analisis ini berfokus pada kebutuhan biaya di sektor publik dan oleh karena itu harga obat, 
informasi program, dan sistem kesehatan yang dipakai dalam analisis adalah data untuk sektor 
publik. Akan tetapi, data tentang cakupan layanan (yaitu persentase penduduk yang 
membutuhkan dan memperoleh layanan) adalah data gabungan layanan yang diberikan di 
sektor publik dan swasta dan pembagian porsi layanan di tiap sektor tersebut tidaklah 
memungkinkan. Cakupan pada masing-masing sektor publik dan swasta untuk semua 
intervensi tidak tersedia, begitu juga persentase dari komoditas yang dipakai di tiap intervensi 
yang didanai oleh sektor publik maupun sektor swasta. Akan tetapi, telah diketahui bahwa 
proporsi penduduk Indonesia yang memperoleh layanan kesehatan di sektor swasta cukup 
signifikan. Sebagai contoh, 48 persen persalinan terjadi di fasilitas kesehatan swasta, dan 48 
persen layanan keluarga berencana dengan metode kontrasepsi modern diberikan di fasilitas 
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swasta. Hampir 75 persen penderita TB pertama datang ke penyedia layanan swasta dan 40 
persen pasien TB memperoleh pengobatan di fasilitas swasta (BKKBN, 2018). Untuk analisis 
ini, sebagian biaya komoditas dikaitkan dengan sektor swasta berdasarkan data tentang ke 
mana penduduk umumnya datang untuk memperoleh layanan kesehatan dan informasi tentang 
apakah komoditas didanai sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah.  

Gambar 1. Rangkuman Metodologi Perhitungan Biaya (Costing) 

 

*Mencakup 3 persen biaya logistik untuk program imunisasi; 10 persen untuk program lainnya 

Catatan: Biaya obat dan persediaan kesehatan dihitung dengan mengalikan populasi sasaran dengan persentase 

penduduk yang membutuhkan layanan dengan persentase cakupan layanan di Indonesia (sektor publik dan swasta) 

dengan biaya satuan layanan di sektor publik. Gaji sumber daya manusia dihitung menggunakan gaji pokok tenaga 

kesehatan dengan lima persen kenaikan selama lima tahun, dikalikan jumlah awal tenaga kesehatan ditambah jumlah 

tenaga kesehatan tambahan yang diperlukan per tahun untuk mencapai standar ketenagaan puskesmas. Proporsi gaji 

petugas dan biaya operasional untuk tiap program kesehatan didasarkan pada alokasi waktu masing-masing tenaga 

kesehatan melakukan kegiatan di masing-masing program. 

Biaya Sosialisasi, Advokasi, dan Bimbingan Teknis 

Sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis (SATG) adalah kegiatan program kesehatan yang 
dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan. Tim studi 
mengumpulkan biaya SATG dari semua program Kemenkes yang mencakup kegiatan advokasi 
dan menciptakan kesadaran, supervisi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan, dan penelitian. 
Biaya pelatihan dimasukkan dalam biaya SDM sesuai arahan dari Bappenas. Biaya kegiatan 
SATG dihitung untuk tahun 2019; dengan asumsi bahwa biaya ini tetap konstan untuk seluruh 
periode perhitungan biaya (2020–2024). Biaya manajemen program di sektor swasta tidak 
tersedia dan tidak dimasukkan dalam analisis ini.  

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Biaya SDM diperkirakan untuk masing-masing sembilan tipe pekerja kesehatan1 (kecuali dokter 
gigi) berdasarkan kebutuhan puskesmas untuk mencapai target-target staffing normal mereka2, 
dan diagregatkan untuk memberikan total biaya. Biaya SDM untuk sektor swasta tidak tersedia 
dan tidak disertakan.  

 
1 Dokter medis, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pejabat kesehatan masyarakat, petugas kesehatan 
lingkungan, ahli gizi, analis laboratorium. 
2 Baseline: 21%, 2020: 35%, 2021: 47%, 2022: 59%, 2023: 71%, 2024: 83% 

Total Biaya Program Kesehatan 

Biaya sosialisasi, 

advokasi dan 

bimbingan teknis 

Biaya Obat, 
vaksin, dan 
persediaan* 

Biaya SDM 
Biaya 

Operasional 

Pelatihan Upah Biaya khusus 

kegiatan 

program 

kesehatan 

Biaya pelatihan khusus 

per program kesehatan 

dipindahkan untuk 

disertakan di biaya SDM 

Biaya Khusus Intervensi Kesehatan Biaya Sistem Kesehatan 
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Biaya operasional 

Biaya operasional untuk puskesmas dikumpulkan dari Kemenkes tetapi biaya operasional untuk 
klinik swasta tidak termasuk. Kami tidak memasukkan biaya pembangunan fasilitas baru atau 
rehabilitasi puskesmas. Sebagai gantinya, kami memasukkan biaya operasional untuk fasilitas 
termasuk utilitas, pemeliharaan, perbaikan fasilitas kecil, bahan bakar kendaraan, dan 
pengemudi. Kami mengasumsikan biaya operasi tetap konstan pada tingkat harga tahun 2019, 
kecuali untuk kenaikan gaji pengemudi sebesar lima persen dari 2020–2024. Ketika 
menghitung total biaya untuk suatu program, SDM dan biaya operasional ini dialokasikan 
untuk sebuah program berdasarkan porsi waktu dari pekerja kesehatan yang dihabiskan untuk 
program di fasilitas kesehatan. Biaya distribusi SDM mempertimbangkan jenis tenaga 
kesehatan yang mendukung setiap program. Misalnya, biaya ahli gizi dialokasikan secara 
eksklusif untuk program gizi dan biaya bidan dialokasikan secara eksklusif untuk program 
RMNH.  

Metode Permodelan Dampak 

Perangkat OneHealth telah mengintegrasikan serangkaian modul dampak untuk berbagai 
program kesehatan. Studi ini menggunakan Perangkat Jumlah Jiwa yang Diselamatkan (Lives 
Saved Tool - LiST) dan Model Dampak AIDS (AIDS Impact Model - AIM). LiST menghasilkan 
estimasi dampak dari penguatan intervensi kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (MNCH) 
serta intervensi gizi. Model AIM membuat proyeksi tentang konsekuensi dari epidemi HIV, 
termasuk jumlah orang yang hidup dengan HIV, angka infeksi baru, dan kematian yang 
disebabkan oleh AIDS. 

Keterbatasan 

Analisis ini memiliki beberapa keterbatasan. Kendala pertama berkaitan dengan ketersediaan 
data; sebagai contoh, data cakupan dan target intervensi tidak selalu tersedia untuk ketujuh 
program kesehatan. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi 
aktual, tim studi bertemu dengan staf Kemenkes dan/atau para ahli program dan mengkaji 
pedoman Kemenkes, pedoman organisasi profesi, dan data berbagai studi yang ada, termasuk 
studi pembiayaan layanan kesehatan primer yang dilakukan dengan dukungan WHO 
(Thalagala, 2018). Sebagaimana disampaikan sebelumnya, dalam analisis ini tidak 
memungkinkan untuk memisahkan porsi sektor publik dan sektor swasta dalam data biaya 
obat, vaksin, dan persediaan kesehatan yang dikumpulkan.  

Perangkat OneHealth sendiri juga memiliki keterbatasan di mana untuk memperkirakan 
dampak dari pelaksanaan program kesehatan, perangkat ini mengandalkan data penduduk, 
prevalensi penyakit, cakupan intervensi, dan biaya satuan. Tanpa data-data ini, perangkat 
OneHealth tidak dapat menghitung estimasi dampak; juga tidak dapat memperkirakan biaya 
yang dibutuhkan untuk mencapai satu target tertentu seperti menurunkan angka kematian ibu 
atau anak. 

Modul dampak yang ada dalam perangkat OneHealth juga memiliki keterbatasan. Tidak semua 
intervensi RMNCH tercakup dalam model dampak yang dilakukan LiST, karena data efektivitas 
dari beberapa intervensi tersebut belum tersedia. Banyak input data seperti data cakupan awal 
intervensi, struktur penyebab kematian, dan AKI nasional bukan merupakan data pasti karena 
sumber data yang mutakhir tidak tersedia. Modul AIM memperkirakan dampak dari 
pengobatan HIV terhadap kematian karena AIDS dan penularan vertikal, tapi tidak mencakup 
perkiraan dampak pengobatan HIV pada penularan HIV melalui hubungan seksual atau melalui 
penggunaan napza suntik. 
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Hasil Analisis Biaya 

Total biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target RPJMN 2020–2024 di fasilitas layanan 
primer diperkirakan mencapai Rp371,3 triliun (Gambar 2). Biaya ini meningkat tiap tahun 
seiring dengan perluasan cakupan intervensi dan penambahan SDM–mulai dari Rp62,4 triliun 
(2020) atau Rp228.628 per kapita ke Rp68,4 triliun (2021) atau Rp248.846 per kapita; Rp74,7 
triliun (2022) atau Rp269.398 per kapita; Rp80,4 triliun (2023) atau Rp288.081 per kapita; 
hingga Rp85,4 triliun (2024) atau Rp303.615 per kapita. Pendorong peningkatan biaya 
terutama adalah harga obat, vaksin dan persediaan kesehatan, yang menghabiskan hingga 43 
persen dari total biaya pada 2020 dan 56 persen tahun 2024, serta gaji tenaga kesehatan yang 
mencapai 48 persen dari total biaya tahun 2020 dan 38 persen pada 2024. 

Gambar 2. Total Biaya untuk Mencapai Target RPJMN  
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Bila biaya komponen sistem kesehatan (SDM dan biaya operasional) tidak diikutsertakan, maka 
biaya kegiatan program di fasilitas layanan primer (obat, vaksin, persediaan kesehatan, dan 
kegiatan SATG) naik dari Rp27,7 triliun (2020) menjadi Rp48,6 triliun (2024). Biaya SATG 
tahunan tetap sama (Rp909 miliar) sementara biaya obat, vaksin, dan persediaan kesehatan 
naik dari Rp26,7 triliun (2020) menjadi Rp47,7 triliun (2024). Gambar 3 menunjukkan bahwa 
biaya obat, vaksin dan persediaan kesehatan tertinggi adalah untuk program PTM. Akan tetapi, 
dana untuk PTM disediakan oleh pemerintah dan juga oleh BPJS Kesehatan melalui program 
pengelolaan penyakit kronis (prolanis)  dan rujukan (untuk memperoleh obat bagi pasien PTM 
yang stabil). Tabel 1 memerinci pemicu biaya untuk komponen obat, vaksin, dan persediaan 
kesehatan per program.  
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Gambar 3. Total Biaya Obat, Vaksin, Perbekalan Kesehatan dan Kegiatan SATG untuk  

Tujuh Program Kesehatan 

 

6 6 6 6 6 

3 5 7 8 8 
1 

1 
1 

1 1 1 
1 

1 
1 1 

4 
5 

6 
7 8 

2 
2 

2 
2 

2 
12 

14 

17 

20 

23 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

2020 2021 2022 2023 2024

T
ri

li
u

n
 R

u
p

ia
h

RMNCH Immunization Malaria TB HIV Nutrition NCDImunisasi Gizi PTM

Gambar 4. Persentase Biaya Kegiatan SATG untuk Tujuh Program Kesehatan  

(selama lima tahun) 
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Tabel 1. Penggerak Biaya Obat, Vaksin, dan Persediaan Kesehatan 

Program Intervensi 

Persentase Biaya Obat, 

Vaksin dan Persediaan 

Kesehatan (2020–2024) 

PTM Standar kontrol glikemik pada pasien diabetes 65% 

PTM Pengobatan tekanan darah tinggi 14% 

RMNCH Layanan antenatal dasar 36% 

RMNCH Kontrasepsi Oral 24% 

Imunisasi Vaksin Human Papillomavirus (HPV) 25% 

Imunisasi Vaksin Rotavirus 22% 

Imunisasi Vaksin PCV untuk pneumonia 20% 

HIV Konseling dan tes sukarela 43% 

HIV Kondom 27% 

Dari komponen kegiatan SATG di semua program, biaya SATG terbesar adalah pada program 
gizi, yaitu 81 persen dari total biaya SATG (Rp736 miliar). Program gizi menganggarkan Rp720 
miliar untuk kegiatan advokasi dan peningkatan kesadaran.  

Untuk komponen sistem kesehatan, biaya logistik meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan 
biaya obat, vaksin, dan persediaan kesehatan, dan mencapai Rp15,2 triliun dari 2020–2024. 
Biaya operasional keseluruhan mencapai Rp23,5 triliun—rata-rata Rp4,7 triliun per tahun. 
Biaya sumber daya manusia mencakup biaya pelatihan dan gaji, dan dalam analisis 
diasumsikan tidak terjadi kenaikan gaji yang berarti seiring waktu. Biaya pelatihan juga 
dianggap sama seperti biayapada tahun 2019—Rp39 miliar per tahun (Rp195 miliar dari tahun 
2020–2024). Sekitar 61 persen dari biaya pelatihan adalah untuk program RMNCH (Rp13,7 
miliar) dan PTM (Rp10 miliar). Biaya pelatihan untuk program imunisasi dan gizi masing-
masing adalah 16 persen dan 12 persen dari total biaya pelatihan. Gaji personel naik dari Rp30 
triliun pada 2020 menjadi Rp32 triliun  tahun 2024. Sebanyak 77 persen dari tenaga kesehatan 
puskesmas tahun 2018 adalah 
perawat dan bidan, jadi 72 persen 
dari biaya gaji pada 2020 dan 71 
persen tahun 2024 adalah gaji 
perawat dan bidan. Bila jumlah 
tenaga sesuai dengan yang 
diinginkan, maka gaji ahli gizi naik 
sebesar 17 persen dan gaji analis 
laboratorium naik sebanyak 15 
persen.  

Tabel 2 memerinci jumlah tenaga 
tambahan yang perlu direkrut 
untuk mencapai target RPJMN 
yaitu 83 persen dari puskesmas 
mencapai standar ketenagaan.  

Gambar 5 menunjukkan bahwa 
porsi terbesar dari biaya layanan 
kesehatan primer adalah untuk 
program RMNCH dan PTM (secara 

Tabel 2. Penambahan SDM yang Dibutuhkan untuk 

Mencapai Target RPJMN yaitu 83% dari Puskesmas 

Mencapai Standar Ketenagaan Tahun 2024 

Tenaga Kesehatan  

Tambahan Tenaga 

Kesehatan yang 

Dibutuhkan per Tahun 

2020–2024 

Dokter 319 

Perawat 417 

Bidan 217 

Apoteker 206 

Petugas Kesehatan Masyarakat 328 

Petugas Kesehatan Lingkungan 248 

Ahli Gizi 542 

Analis Laboratorium 356 
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berurutan 42 persen dan 20 persen [2020]; 48 persen dan 12 persen [2024]). Ini sejalan dengan 
kebutuhan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan serta tenaga kesehatan untuk kedua program 
ini yang juga cukup besar. 

Sebagaimana disampaikan di bagian metodologi, analisis biaya ini tidak mencakup biaya untuk 
sektor swasta karena dari data yang tersedia tidaklah memungkinkan untuk memisahkan porsi 
publik dan swasta dalam tiap intervensi. Oleh karena itu, estimasi proporsi swasta dalam biaya 
obat, vaksin, dan persediaan kesehatan menggunakan proksi berdasarkan literatur tentang 
persentase layanan yang diberikan di fasilitas swasta. Secara keseluruhan, tim memperkirakan 
bahwa rata-rata 46 persen dari biaya layanan kesehatan primer yang tercakup dalam analisis ini 
diberikan di fasilitas kesehatan swasta dari tahun 2020–2024. Biaya yang terjadi di fasilitas 
swasta selama tahun 2020–2024 diperkirakan mencapai Rp85,7 triliun yaitu: Rp12,6 triliun 
(2020); Rp14,7 triliun (2021); Rp17,2 triliun (2022); Rp19,5 triliun (2023); dan Rp21,7 triliun 
(2024). Bila estimasi biaya sektor swasta ini dikeluarkan dari total biaya RPJMN, maka total 
biaya di sektor publik antara tahun 2020–2024 berkurang dari Rp371,3 triliun menjadi 
Rp285,6 triliun. Bila diperinci per tahun menjadi Rp49,8 triliun pada 2020; Rp53,7 triliun 
(2021); Rp57,5 triliun (2022); Rp61 triliun (2023); dan Rp 63,6 triliun (2024).  

Dalam satu skenario alternatif, di mana obat, vaksin, dan persediaan kesehatan untuk layanan 
HIV, malaria, TB, imunisasi, dan persalinan seluruhnya didanai oleh sektor publik (termasuk 
layanan yang diberikan di fasilitas swasta), maka studi memperkirakan bahwa hanya sekitar 33 
persen dari biaya layanan kesehatan primer terjadi di fasilitas swasta, yaitu sekitar Rp61,4 
triliun dari tahun 2020–2024 (termasuk pembayaran oleh dana pasien mandiri atau out-of-
pocket). Rincian per tahun adalah Rp9,1 triliun (2020); Rp10,6 triliun (2021); Rp12,2 triliun 
(2022); Rp13,9 triliun (2023); dan Rp15,6 triliun (2024). Bila biaya sektor swasta ini 
dikeluarkan dari total biaya RPJMN, maka total biaya sektor swasta diperkirakan menjadi 
Rp309,9 triliun untuk tahun 2020–2024. Rincian per tahun adalah Rp53,3 triliun (2020); 
Rp57,8 triliun (2021); Rp62,4 triliun (2022); Rp66,6 triliun (2023); dan Rp69,8 triliun (2024).  

Biaya penyediaan layanan kesehatan primer dari tahun 2020–2024 cukup besar. Tahun 2017, 
6,1 persen dari total belanja kesehatan adalah pengeluaran pemerintah pusat, dan 25,5 persen 
pengeluaran pemerintah daerah (Kemenkes, 2019). Pada 2018, anggaran Kemenkes berjumlah 
Rp61,9 triliun, dan kurang dari 20 persen dialokasikan untuk tingkat layanan primer 
(Kemenkes, 2019; WHO, 2017). Sejak tahun 2016, anggaran Kemenkes relatif sama, yaitu 
Rp65,7 triliun (2016) menjadi Rp59,1 triliun (2017) dan Rp61,9 triliun (2018). Seperti dijelaskan 
sebelumnya, walaupun 33 persen dari biaya obat, vaksin, dan persediaan kesehatan ditanggung 
oleh sektor swasta, biaya layanan primer sektor publik pada 2020 masih mencapai sekitar 
Rp53,3 triliun, atau 86 persen dari keseluruhan anggaran Kemenkes tahun 2018. Selama tahun 
2017 dan 2018, dana yang dialokasikan JKN untuk layanan di tingkat primer hanyalah sebesar 
16 persen dari anggaran (Rp13,9 triliun [2017] dan Rp15,1 triliun [2018]) (BPJS Kesehatan, 
2018). Gabungan kontribusi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan JKN mencakup 45 
persen dari belanja kesehatan tahun 2016 (Rp175 triliun). Sekitar 35 persen dari jumlah ini 
dibutuhkan untuk membiayai layanan kesehatan primer tahun 2020 (perkiraan berdasarkan 
analisis ini adalah Rp62 triliun). Data ini menunjukkan kemungkinan adanya kesenjangan 
dalam pembiayaan layanan kesehatan primer untuk mencapai target pembangunan kesehatan 
yang ditetapkan dalam RPJMN. 
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Gambar 5. Total Biaya per Program Kesehatan yang Mencakup Komponen Sistem 

Kesehatan per Tahun 
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Gambar 6. Persentase Biaya per Program Kesehatan Tahun 2020 dan 2024  
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layanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) di tingkat primer dan layanan obstetri 
dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK) di fasilitas layanan sekunder, maka AKI 
diperkirakan akan menurun ke 224 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2024. Upaya ini 
menunjukkan penurunan sebesar empat persen dibandingkan dengan skenario yang hanya 
melibatkan perbaikan layanan primer, meskipun perbaikan ini juga masih belum mampu 
mencapai target AKI yang ingin dicapai Indonesia yaitu 183 kematian ibu per 100.000 kelahiran 
hidup pada 2024. Untuk dapat mencapai target, layanan perlu diperluas secara signifikan. Bila 
pada 2024 semua layanan antenatal, persalinan, dan nifas diperluas hingga mencakup minimal 
90 persen dari kebutuhan (tanpa melihat tingkat layanan), Indonesia mungkin mampu 
mencapai target AKI yang diinginkan. Perluasan ini perlu didukung dengan penetapan 
intervensi prioritas secara tegas, disertai dukungan keuangan dan sistem kesehatan termasuk 
sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, dana perlu dialokasikan dan digunakan secara 
efisien dan efektif agar layanan dapat disediakan secara luas dengan kualitas yang terus terjaga. 
Sektor publik dan swasta juga perlu bekerja bersama sebagai mitra dan membangun kerja sama 
dan koordinasi yang erat. 
 

Gambar 7. Proyeksi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dalam Skema RPJMN 

 

Catatan: Baseline AKI yang tercatat oleh Pemerintah Indonesia adalah 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup. 
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per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015 (World Health Organization, 2019) Akan tetapi, perhitungan AKI dari studi ini 
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dipakai tepat untuk Indonesia. 
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(menghasilkan penurunan sebesar 87 persen), diikuti dengan vaksinasi rotavirus (enam 
persen). 

Antara tahun 2019 dan 2024, sekitar 81.653 jiwa akan dapat diselamatkan dengan memperluas 
layanan kesehatan primer seperti layanan antenatal; layanan persalinan; layanan nifas dan 
postnatal; imunisasi; intervensi gizi; dan pengobatan diare, pneumonia, dan penyakit lainnya. 
Sebagian besar dari individu yang diselamatkan ini (63 persen) adalah balita (tidak mencakup 
bayi baru lahir). Tahun 2024, intervensi yang diproyeksikan dapat mencegah kematian balita 
terbanyak adalah vaksin PCV untuk mencegah pneumonia, manajemen bayi lahir prematur, 
pengobatan malnutrisi akut sedang, dan antibiotik oral untuk pneumonia. Perluasan intervensi 
ini telah masuk dalam RPJMN (contoh pada 2024, 95 persen bayi akan menerima vaksin PCV 
untuk mencegah pneumonia) dan intervensi ini efektif mengatasi penyebab mendasar dari 
kematian anak.  

Jumlah kematian ibu yang dapat dihindari diperkirakan naik dari 533 tahun 2020 menjadi 
3.017 pada 2024, terutama karena perluasan cakupan layanan antenatal dan PONED. Intervensi 
yang paling mampu menyelamatkan nyawa ibu tahun 2024 adalah pemberian obat uterotonika 
secara parenteral (16 persen), manajemen preeklampsi dengan magnesium sulfat (15 persen), 
manajemen kasus hipertensi (11 persen), dan pemberian obat antikonvulsan secara parenteral 
(10 persen). Gambar 8 menunjukkan kontribusi berbagai kategori intervensi terhadap 
penurunan angka kematian ibu selama periode RPJMN (2020–2024). 

Gambar 8. Kontribusi Berbagai Intervensi terhadap Penurunan AKI, 2020–2024 
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manusia, infrastruktur, dan biaya lain di sektor swasta. Biaya yang dibutuhkan di layanan 
kesehatan primer tahun 2020 diperkirakan mencapai 32 persen dari seluruh pengeluaran untuk 
layanan preventif dan rawat jalan (termasuk layanan rawat jalan rumah sakit) yang tercatat dari 
National Health Accounts (NHA) tahun 2018, dan untuk tahun 2024 meningkat menjadi 43 
persen (Kemenkes, 2018). Mengingat porsi dana transfer yang semakin bertambah, termasuk 
dana dari cukai rokok yang diperuntukkan khusus untuk kesehatan, pemerintah daerah 
memegang peran utama dalam pembiayaan layanan kesehatan primer. Peran pemerintah 
daerah terutama penting karena dana kapitasi dan mekanisme pembayaran fee-for-service dari 
JKN ke layanan primer kemungkinan tidak akan meningkat secara signifikan sementara peran 
Kementerian Kesehatan dalam mendanai layanan primer terbatas pada pengadaan beberapa 
komoditas khusus dan manajemen program. 

Untuk memastikan pembangunan kesehatan terus bergerak ke arah pencapaian target RPJMN, 
pemerintah pusat perlu melakukan advokasi agar pemerintah daerah menjadikan kesehatan 
sebagai prioritas dalam proses penyusunan anggaran daerah, terutama untuk memberi layanan 
kesehatan sesuai standar minimal. Tambahan alokasi dana daerah— sebab yang ada saat ini—
tidak akan memadai untuk mencapai target RPJMN. Dana yang dialokasikan perlu 
didistribusikan secara merata untuk menjangkau penduduk yang paling membutuhkan. 
Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali bagaimana melakukan alokasi dan memberi 
insentif serta mengupayakan penyebaran sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas 
secara merata di seluruh Indonesia untuk memperbaiki indikator kesehatan secara cepat. 
Terakhir, menurut National Health Accounts 2018, 31,8 persen dari total belanja kesehatan 
masih berupa pembayaran out-of-pocket. Seiring dengan tujuan Indonesia mencapai cakupan 
kesehatan semesta, pemerintah perlu mengupayakan perlindungan finansial tambahan dan 
menurunkan pengeluaran masyarakat untuk semua layanan kesehatan (pengeluaran out-of-
pocket), terutama untuk layanan kesehatan primer. 
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