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BAB 1PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berjanji membantu pencapaian target pengurangan 
angka kematian ibu yang merupakan prioritas utama pembangunan suatu negara. 
Monitoring dan penelusuran atas janji pemerintah tersebut perlu dilakukan, guna 
memastikan bahwa pemerintah telah memenuhi janji-janjinya. Kebijakan dan 
anggaran untuk kesehatan ibu diusulkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat 
kecil dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah mewujudkan janjinya.
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Pemerintah Indonesia telah berjanji membantu pencapaian target 
pengurangan angka kemati an ibu yang merupakan prioritas utama 
pembangunan suatu negara. Monitoring dan penelusuran atas janji 
pemerintah tersebut perlu dilakukan guna memasti kan bahwa pemerintah 
telah memenuhi janji-janjinya. Kebijakan dan anggaran untuk kesehatan 
ibu diusulkan sebagai bentuk parti sipasi masyarakat kecil dalam meminta 
pertanggungjawaban pemerintah mewujudkan janjinya.
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Kata Pengantar

K
esehatan Ibu adalah masalah pembangunan global. Di beberapa 

negara, khususnya negara berkembang dan negara belum berkembang, 

para ibu masih memiliki risiko ti nggi keti ka melahirkan. Situasi ini 

telah mendorong komunitas internasional untuk berkomitmen dalam 

mengatasi permasalahan kesehatan ibu. Komitmen ini diwujudkan dengan 

mencantumkan kesehatan ibu menjadi salah satu target dalam MDGs.. 

Di Indonesia, angka kemati an ibu menjadi salah satuyang terti nggi di kawasan 

Asia Tenggara. Menurut data UNESCAP, angka kemati an ibu di Indonesia 

sebesar 220/100.000 kelahiran hidup merupakan angka kemati an terti nggi 

keempat diantara negara-negara di Asia Tenggara . Angka tersebut lebih ti nggi 

dari rata-rata Angka kemati an ibu di negara-negara anggota ASEAN dan negara 

lainnya di Asia Tenggara.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan isu kesehatan ibu menjadi salah 

satu agenda prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 

Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target 

bahwa angka kemati an ibu seti daknya dapat berkurang menjadi 102/100.000 

kemati an hidup pada tahun 2015. 

Namun demikian, target pemerintah untuk menurunkan angkat kemati an 

ibu tersebut tampaknya sulit dicapai apabila dilihat dari pencapaiannya 

hingga saat ini. Pada Survey Demografi  dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2007, disebutkan bahwa Angka Kemati an Ibu di Indonesia telah mengalami 

penurunan secara bertahap dari 390/100.000 kelahiran hidup pada tahun 

1991 menjadi 228/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Angka tersebut 

masih tergolong ti nggi. Menyadari akan hal tersebut, pada UN Summit 2010 

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengakselerasi pencapaian target 

penurunan angka kemati an ibu. Komitmen tersebut diantaranya berupa 

mengalokasikan USD 556 juta pada tahun 2011 untuk digunakan membiayai 

proses rekrutmen dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan profesional.

Berdasarkan hal diatas, Perkumpulan INISIATIF sebagai salah satu anggota 

Internati onal Budget Partnership (IBP)- Indonesia Core Team memandang perlu 

untuk melakukan penelusuran dan memonitor atas komitmen Pemerintah 

Indonesia di di atas untuk mengakselerasi pencapaian target pengurangan 



8         INISIATIF - Insti tute for Innovati on, Parti cipatory Development & Governance

angka kemati an Ibu agar dapat memenuhi target MDGs pada tahun 2015. 

Dengan didukung oleh Partnership Initi ati ves-IBP, inisiati f ini diti ndaklanjuti  
melalui kegiatan studi yang hasilnya  kemudian dituliskan menjadi sebuah 

buku yang diberi judul “Monitoring Kebijakan dan Anggaran atas Komitmen 

Pemerintah Indonesia terhadap Kesehatan Ibu. Studi dilakukan di Propinsi 

Jawa Barat dengan mengambil sampel  Kabupaten Indramayu dan Kabupaten 

Bogoryang merupakan dua kabupaten yang memiliki angka kemati an ibu 

terti nggi di Jawa Barat. 

Buku ini mencoba menelurusi dan memasti kan komitmen pemerintah 

Indonesia dalam memenuhi janjinya untuk mengakselerasi pencapaian target 

pengurangan angka kemati an ibu sebagaimana disampaikan dalam UN Summit 

2010. Secara umum, buku ini terbagi dalam lima bagian; Bagian pertama berisi 

tentang latar belakang, tujuan dan lingkup studi. Bagian kedua berisi tentang 

kerangka monitoring yang digunakan dalam studi ini. Bagian ti ga berisi tentang 

uraian atas status kesehatan ibu serta penyebab ti ngginya angka kemati an ibu 

di Indonesia. Bagian empat berisi tentang analisis tentang kebijakan program 

dan anggaran pemerintah terkait kesehatan ibu. Bagian lima berisi tentang 

kesimpulan dan rekomendasi penulis atas hasil studi ini.  . 

Banyak pihak yang telah memberikan kontribusi selama penulisan buku ini. 

Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Seknas Fitra, Patti  ro, Lakpesdam 

NU dan IDEA selaku anggota Internati onal Budget Partnership – Indonesia 

Core Team, Jaringan masyarakat sipil di daerah serta para peneliti  atas 

kerjasama yang baik untuk mengawal kelancaran proses peneliti an. Ucapan 

terimakasih ini pun kami haturkan kepada para narasumber, para responden, 

pemerintahan daerah di lokasi sasaran peneliti an serta berbagai pihak yag 

telah memberikan kriti k serta masukan konstrukti f atas hasil peneliti an ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan 

kepada Debbie Budlender yang telah dengan sabar dan telaten senanti asa 

membimbing kami sejak persiapan pelaksanaan peneliti an hingga tersusunnya 

buku ini. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada Ravi Duggal, 

Warren Krafchik, Helena Hofb auer dan Manuela Garza dari IBP atas dukungan 

dan kerjasamanya selama ini. Selain itu, terima kasih juga kami sampaikan 

kepada perwakilan dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Masyarakat dan Kepala 

Sekretariat Nasional MDGs – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 

(Bappenas)atas kontribusi dan kerjasamanya.

Ucapan terima kasih terbesar kami sampaikan kepada Adenantera Dwicaksono 

sebagai peneliti  utama sekaligus penulis buku ini atas waktu, pemikiran dan 

kerja kerasnya selama pelaksanaan studi dan penulisan buku ini. Tidak lupa 

kami haturkan terima kasih kepada Panji Prasetyo yang telah membantu 
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proses analisis data selama pelaksanaan studi. Selain itu, terima kasih juga 

ti dak lupa kami sampaikan kepada Fauzi Ridwan, Rahmat dan Aang Kusmawan 

yang sangat membantu dalam proses pengumpulan data dari pemerintah 

daerah.

Terakhir, buku ini diharapkan dapat menjadi dasar argumentasi bagi para 

pelaku advokasi kesehatan khususnya terkait kesehatan ibu. Selain itu, 

kami berharap agar buku ini dapat memberikan sumbangsih nyata dalam 

mendorong tercapainya komitmen pemerintah untuk mengurangi angka 

kemati an ibu di Indonesia..

Maret 2013

Donny Seti awan

Executi ve Director

Perkumpulan INISIATIF
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BAB 1PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

BAB 1
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BAB 1 PENDAHULUAN

THE GOVERNMENT OF INDONESIA HAD PLEDGED 
COMMITMENTS TO CONTRIBUTE IN ACHIEVING THE TARGET 
AS THE TARGET OF REDUCING MATERNAL MORTALITY RATE IS 
ALSO A COUNTRY’S TOP DEVELOPMENT PRIORITIES.
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BAB 1PENDAHULUAN

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

K
esehatan ibu adalah masalah pembangunan global. Di beberapa negara, 

khususnya negara berkembang dan negara belum berkembang, para 

ibu masih memiliki resiko  ti nggi keti ka melahirkan. Situasi ini kemudian 

mengajak kalangan internasional untuk mengatasi permasalahan kesehatan 

ibu tersebut. Diantara target pencapaian MDG, target MDG nomor 5 adalah 

target yang memerlukan perhati an khusus dari komunitas global. Oleh karena 

itu, dalam KTT PBB tentang MDGs tahun 2010, Sekjen PBB menyerukan kepada 

tokoh-tokoh internasional untuk berparti sipasi akti f  dalam pencapaian 

sasaran MDG dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Komunitas global telah 

bersepakat bahwa seorang ibu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 

ibu yang berkualitas. Dalam KTT ini, negara, lembaga donor, dan mereka yang 

peduli dengan sesama di seluruh dunia berkomitmen untuk mencapai sasaran 

MDG pada kesehatan ibu dan anak, termasuk Indonesia .

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target tersebut karena 

target penurunan angka kemati an ibu telah menjadi prioritas pembangunan 

nasional. Berdasarkan laporan Survey Demografi  dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2007, angka kemati an ibu di Indonesia mengalami penurunan 

dari 390 kemati an per 100.000 kelahiran tahun 1991 menjadi 228 kemati an 

per 100.000 kelahiran tahun 2007. Sesuai dengan perkembangan global, 

pemerintah telah menetapkan target untuk terus mengurangi angka kemati an 

ibu menjadi hanya 102 kemati an per 100.000 kelahiran pada tahun 2015. Agar 

target ini tercapai, pemerintah berusaha memasti kan seti ap kelahiran akan 

dibantu oleh bidan-bidan yang terlati h pada tahun 2015 nanti . Pemerintah 

akan mendanai sekitar 1,5 juta perempuan miskin yang akan melahirkan. 

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan anggaran sebesar USD 556 juta 

pada tahun 2011 untuk mendukung tenaga medis profesional.
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BAB 1 PENDAHULUAN

Adalah penti ng untuk  memasti kan bahwa pemerintah memenuhi janjinya. 

Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan monitoring dan penelusuran atas 

pelaksanaan komitmen tersebut. Analisis Kebijakan dan anggaran untuk 

kesehatan ibu diusulkan sebagai salah bentuk parti sipasi masyarakat dalam 

menuntut akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi komitmen tersebut.

1.2. Tujuan Monitoring

Tujuan utama dari kegiatan monitoring ini untuk memantau kebijakan 

dan anggaran pemerintah Indonesia di ti ngkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten untuk menilai sejauh mana kegiatan pemerintah dalam memenuhi 

komitmennya kepada masyarakat global  dalam kesehatan ibu.

Tujuan khusus dari kegiatan monitoring ini adalah sebagai berikut:

1. Menilai sejauh mana komitmen pemerintah Indonesia dalam pengarus-

utamaan Strategi Global Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) 

ke dalam kerangka kebijakan pembangunan dan perencanaan pemerintah 

di ti ngkat nasional.

2. Menilai apakah pemerintah telah mengalokasikan sumberdaya keuangan 

yang memadai untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam memenuhi 

komitmen terhadap kesehatan ibu di ti ngkat nasional.

3. Menilai efekti vitas pelaksanaan anggaran pemerintah dalam memberikan 

program/proyek kepada penerima manfaat sesuai target.

1.3. Lingkup Monitoring

Lingkup monitoring dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fokus kegiatan ini ti dak hanya pada alokasi anggaran dan pelaksanaannya, 

tetapi juga pada kebijakan pemerintah dan rencana pembangunan yang 

terkait dengan kesehatan ibu. Untuk memasti kan bahwa komitmen 

pemerintah terhadap Strategi Global atas Kesehatan Ibu diwujudkan 

menjadi kegiatan nyata, komitmen ini harus diadopsi kedalam kebijakan 

pemerintah dan rencana pembangunannya. Berdasarkan beberapa 

kebijakan dan rencana, pemerintah mengusulkan anggaran untuk tujuan 

tertentu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui. Fokus kesehatan ibu 

ini berdasarkan pada komitmen dari Strategi Global yang dijanjikan oleh 

Pemerintah Indonesia, yang mencakup indikator kesehatan ibu. 

2. Kegiatan akan dilaksanakan di ti ngkat nasional. 

3. Monitoring/penelusuran ini dilaksanakan di ti ngkat nasional.
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BAB 1PENDAHULUAN

Skema lingkup monitoring disajikan dalam dalam tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1. 
Lingkup Monitoring Komitmen Pemerintah 

dalam Kesehatan Ibu

Tingkat Pemerintah Lingkup Monitoring

Pemerintah Pusat

Dokumen Kebijakan dan Perencanaan:

Untuk menelusuri apakah komitmen tersebut telah 
diadopsi dalam perencanaan dan dokumen kebijakan 
lainnya.

Untuk menelusuri apakah ada upaya yang cukup untuk 
mentransformasi komitmen negara ke pemerintah 
daerah.

Dokumen Anggaran: 

Untuk menelusuri komitmen pembiayaan kesehatan 
pemerintah pusat yang dialokasikan melalui fungsi yang 
bersamaan - BOK, Jamkesmas, Jampersal, Dana Alokasi 
Khusus (DAK) 

Untuk menelusuri dana kementerian kesehatan yang 
dialokasikan melalui:

� Tugas dekonsentrasi
� Tugas Perbantuan Lembaga Keuangan 
� Program/proyek Kementerian

Source : Team Analysis, 2013.
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BAB 1 PENDAHULUAN

THE POLICY AND BUDGET MONITORING FRAMEWORK IS 
ELABORATED BY A SET OF THE CRITERIA, INDICATOR AND 
PARAMETERS TO EXPLAIN THE PROCESS OF GOVERNMENT 
POLICY AND BUDGET ALLOCATION COMMITMENT TO 
ADDRESS MATERNAL HEALTH.
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BAB 1PENDAHULUAN

KERANGKA 
MONITORING

BAB 2
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BAB 1 PENDAHULUAN

THE BUDGET ANALYSIS WILL LOOK AT THE GENERAL 
MATERNAL HEALTH COMMITMENTS, PARTICULARLY RELATED 
TO THE EFFORTS TO REDUCE MATERNAL MORTALITY, AND 
THOSE THAT ARE RELATED TO MATERNAL HEALTH OUTPUTS 
COMMITMENTS.
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Bab 2

KERANGKA MONITORING

K
ebijakan dan monitoring anggaran untuk menilai kegiatan pemerintah 

dalam usaha untuk memenuhi komitmennya dalam kesehatan ibu 

difokuskan di ti ngkat nasional. Analisis Kebijakan dan anggaran 

pemerintah Indoneisa tersebut memperti mbangkan 2 (dua) aspek; Pertama, 

analisis anggaran memperhati kan komitmen kesehatan ibu secara umum, 

khususnya yang terkait dengan upaya penurunan angka kemati an ibu, dan 

orang-orang yang terkait dengan komitmen output kesehatan ibu. Kedua, 

aspek analisis ini terkait dengan pengkajian Komitmen Strategi Global 

Pemerintah Indonesia yang dijanjikan dalam Pertemuan MDG tahun 2010 yang 

memuat ti ga output1  dan satu outcome2. Laporan ini mengevaluasi kebijakan 

yang telah dilaksanakan di Indonesia untuk mendukung upaya yang berkaitan 

dengan kebijakan kesehatan ibu. Berikut ini adalah kerangka yang digunakan 

untuk melakukan analisis kebijakan dan analisis anggaran tersebut.

2.1. Kebijakan dan Kerangka Monitoring Anggaran

2.1.1. Pendekatan Monitoring

Penilaian komitmen pemerintah pada kesehatan ibu dilakukan melalui 

kegiatan monitoring kebijakan dan alokasi anggaran yang sedang berjalan 

untuk kesehatan ibu. Hal ini berdasarkan pemikiran, sampai sejauh mana 

pemerintah berkomitmen untuk memenuhi janjinya yang nilai dari dokumen 

kebijakan dan sampai sejauh mana kebijakan tersebut diwujudkan kedalam 

keputusan anggaran. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan monitoring pada 

proses pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki 

pelayanan kesehatan ibu akan didasarkan pada analisis kebijakan, kerangka 

peraturan dan alokasi anggaran kesehatan ibu.

1 Output pemerintah Indonesia:
� Memasti kan semua persalinan kelahiran akan dibantu oleh tenaga kesehatan terlati h  tahun 2015;
� Memasti kan sekitar 1.5 juta persalinan perempuan miskin akan didanai sepenuhnya oleh pemerintah, 

dan:
� Meningkatkan bantuan dana sebesar USD 556 juta tahun 2011 untuk mendukung tenaga kesehatan 

profesional.
2 Outcome pemerintah Indonesia adalah untuk mengurangi angka kemati an ibu dari 228 menjadi 102 tahun 

2015.
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Meskipun judul kegiatan ini adalah monitoring, tetapi pada dasarnya, kegiatan 

ini adalah sebuah evaluasi. Evaluasi yang dimaksud disini bisa didefi nisikan 

sebagai penafsiran yang terstruktur dan memberikan makna untuk diprediksi 

atau kegiatan sesungguhnya dan dampaknya berdasarkan sistem nilai tertentu. 

Sistem nilai dalam kegiatan evaluasi ini bisa direfl eksikan melalui serangkaian 

kriteria terpilih yang diturunkan kedalam beberapa indikator dan parameter 

dalam melaksanakan evaluasi. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini 

adalah pseudo-evaluasi (tersamar/tertutup), yakni semacam pendekatan yang 

menerapkan metode deskripti f untuk menghasilkan informasi yang terpercaya 

dan sahih mengenai dampak kebijakan, tanpa mempertanyakan makna atau 

nilai hasil tersebut kepada orang-orang, kelompok, atau masyarakat secara 

keseluruhan (Dunn, 2008). Hal ini berbanding terbalik dengan pendekatan 

evaluasi formal yang bertujuan mengkaji hasil-hasil kebijakan atas dasar 

tujuan yang telah resmi diumumkan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana 

program (Dunn, 2008).

Kerangka kebijakan dan monitoring anggaran diuraikan dalm sejumlah kriteria, 

indikator dan parameter untuk memberikan penjelasan mengenai proses 

pembuatan kebijakan pemerintah dan komitmen alokasi anggaran yang 

ditujukan bagi kesehatan ibu. Parameter indikator yang diberikan ditentukan 

oleh nilai kualitati f yang memperti mbangkan ti ngkat pemenuhan komitmen. 

Masing-masing nilai parameter yang ditentukan ditetapkan dengan skor ordinal 

yang menggambarkan peringkat atau urutan nilai. Keseluruhan nilai untuk 

masing-masing kategori evaluasi (kebijakan dan anggaran) akan dibandingkan 

berdasarkan kategori rentang nilai yang berasal dari nilai maksimal yang 

mendekati  dari masing-masing.

K
onvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan 
mengharuskan pihak Negara pihak 

untuk:

“menjamin pelayanan yang layak kepada 
perempuan berkaitan dengan kehamilan, 
persalinan dan periode pasca persalinan, 
memberikan pelayanan grati s bila perlu, 
dan gizi yang memadai selama masa 
kehamilan dan menyusui” (pasal 12.2).

Perjanjian Internasional tentang Hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya mensyaratkan 
pihak Negara untuk mengambil langkah-
langkah:

“pengurangan angka kemati an janin dan 

bayi, serta perkembangan anak sehat.”

Komite PBB tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya, badan yang bertanggungjawab 
untuk memonitoring perjanjian ini, telah 
menyatakan bahwa kewajiban perjanjian ini 
harus:

“Dipahami sebagai langkah-langkah yang 
diperlukan untuk meningkatkan kesehatan 
ibu dan anak, pelayanan kesehatan alat 
reproduksi dan seksualitas, termasuk akses 
untuk keluarga berencana, pelayanan 
pra dan pasca persalinan, pelayanan 
kebidanan darurat dan akses ke informasi, 
serta sumberdaya yang diperlukan 
untuk berti ndak atas informasi tersebut” 
(Komentar Umum 14, para.14)

Box 1. 
Kewajiban Negara Mewujudkan Hak
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2.1.2. Kebijakan dan Kriteria dan Monitoring Anggaran

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), komitmen Pemerintah 

Indonesia kepada komunitas global dapat dilihat sebagai bagian upaya 

memenuhi kewajiban dalam mewujudkan hak atas kesehatan, terutama 

kesehatan ibu. Masalah kesehatan ibu, khususnya yang berkaitan dengan 

kemati an ibu dan morbiditas (keti dakwajaran), telah diakui masyarakat luas 

sebagai persoalan hak asasi manusia. Hal ini terkait dengan beberapa hak asasi 

manusia, terutama hak atas standar kesehatan terti nggi. Masyarakat di dunia 

sudah berkomitmen bahwa hak ini harus dilindungi. Hak-hak ini dilindungi oleh 

perjanjian hak asasi manusia internasional, yang termaktub  dalam Conventi on 

on the Eliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women (CEDAW) 

atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 

dan Internati onal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 

atau Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Anggaran pemerintah berperan penti ng dalam mewujudkan hak atas kesehatan 

ibu sebagai upaya memenuhi komitmen. Ini merupakan instrumen kebijakan 

ekonomi yang paling terpenti ng yang dihasilkan pemerintah. Melalui anggaran, 

pemerintah mampu menghasilkan pendapatan dari pajak dan sumber-sumber 

lain untuk membiayai program-program  dan kegiatan pemerintah. Meskipun 

tak selalu membutuhkan dana untuk menjalankan kewajiban pemerintah guna 

mewujudkan hak asasi manusia, namun ketersediaan sumberdaya keuangan 

yang memadai seringkali menentukan bagaimana pemerintah secara tepat 

menjalankan tanggungjawab mereka sebagai negara.

Anggaran menggambarkan prioritas kebijakan sosial dan ekonomi 

pemerintah yang sebenarnya, terkadang memberi dukungan, namun 

seringkali berseberangan dengan tujuan, janji-janji, slogan dan kebijakan 

yang disuarakan para pemimpin politi k. Dengan demikian, janji pemerintah 

pada kesehatan ibu dapat dinilai melalui analisis mendalam dari anggaran 

pemerintah. Untuk mengkaji sejauh mana kegiatan Pemerintah Indonesia 

memenuhi komitmennya dalam kesehatan ibu sebagaimana dijanjikan dalam 

pertemuan PBB 2010 tentang MDGs, prinsip-prinsip analisis hak asasi manusia 

dapat diterapkan sebagai kerangka analisis anggaran.

Sejalan dengan pasal 2 dari Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya (ICESCR ), adalah menjadi kewajiban ekplisit bagi  sebuah 

negara untuk mengambil ti ndakan pasti  dalam mewujudkan hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya, arti nya bahwa negara seharusnya ti dak mundur dari ti ngkat 

pencapaian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kewajiban pemerintah yang 

penti ng lainnya adalah “pemanfaatan secara maksimal atas sumberdaya yang 

ada”:  Pemerintah harus menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memanfaatkan 
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sumberdaya yang ada secara maksimal untuk mencapai hak atas kesehatan. 

Mengacu pada  prinsip pemerintah sebagai pengemban tugas yang memegang 

kewajiban untuk menghormati , melindungi, dan memfasilitasi realisasi hak-

hak kesehatan ibu, maka analisis anggaran kesehatan ibu harus ditujukan pada 

penilaian kegiatan pemerintah untuk (1) mengambil ti ndakan tepat menuju 

kemajuan pencapaian hak kesehatan ibu, dan (2) Pemanfaatan sumberdaya 

yang ada secara maksimal. Alokasi anggaran pemerintah di bidang kesehatan 

ibu, terutama untuk mewujudkan janji pemerintah atas MDG5 dalam KTT PBB 

2010, harus menunjukkan kegiatan yang tersebut tadi.

Analisis anggaran untuk menilai kegiatan pemerintah dalam memenuhi 

janjinya pada kesehatan ibu ini difokuskan di ti ngkat nasional. Analisis 

anggaran untuk anggaran pemerintah pusat akan memperhati kan dua aspek. 

Analisis anggaran akan memperhati kan komitmen pada kesehatan ibu secara 

umum, sedangkan secara khusus terkait dengan upaya menurunkan angka 

kemati an ibu, dan orang-orang yang terkait dengan output dari komitmen 

terhadap kesehatan ibu. Kedua aspek Analisis ini berkaitan dengan komitmen 

dan  Strategi Global Pemerintah Indonesia pada pertemuan MDG tahun 2010 

yang mana pertemuan tersebut menghasilkan ti ga output 3  dan mencapai satu 

outcome4 . Laporan ini akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan 

di Indonesia untuk mendukung upaya yang berkaitan dengan kebijakan untuk 

kesehatan ibu. Berikut ini adalah kerangka yang digunakan untuk melakukan 

analisis kebijakan dan analisis anggaran tersebut.

2.2  Analisis Komitmen Kebijakan Pemerintah pada 
Kesehatan Ibu
Janji pemerintah bisa ditemukan pada petunjuk yang termuat dalam dokumen 

sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen sistem perencanaan 

pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi dokumen-dokumen 

perencanaan lainnya. Ada ti ga rencana kerja yang menjelaskan komitmen 

pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk dokumen strategis, yaitu dokumen 

wajib, dokumen tambahan dan rencana kerja peraturan terkait lainnya. 

Dokumen wajib dibagi menjadi dua ti ngkat, ti ngkat nasional dan provinsi/

kota dan dokumen itu hirarkis, serta mengacu satu sama lain. Dokumen-

dokumen tambahan adalah dokumen untuk mempercepat pencapaian 

3 Output pemerintah Indonesia adalah:
� untuk memasti kan semua persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan terlati h pada tahun 2015;
� untuk memasti kan sekitar 1,5 juta persalinan perempuan miskin akan didanai sepenuhnya oleh pemerin-

tah, dan;
� untuk meningkatkan bantuan dana sebesar USD 556 juta pada tahun 2011 untuk mendukung petugas 

kesehatan profesional.

4 Outcome pemerintah Indonesia adalah untuk mengurangi angka kemati an ibu (AKI) dari 228 menjadi 102 
tahun 2015
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target, sementara rencana kerja peraturan afi rmati f adalah dokumen untuk 

memperkuat dan menjelaskan target yang lebih detail. Semua dokumen 

tersebut saling memperkuat dan saling melengkapi. Diharapkan juga bahwa 

kebijakan yang ada dan kerangka peraturan memberikan persyaratan minimum 

untuk memasti kan ketersediaan sumberdaya buat kesehatan ibu. Pemerintah 

juga menggunakan dokumen perencanaan untuk mengalokasikan anggaran 

guna mengatasi masalah kesehatan ibu. Kerangka sistem perencanaan 

pembangunan nasional digambarkan seperti  dalam grafi k di bawah.
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Gambar 1. 
Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Catatan :
- RAN MDGs (Rencana Aksi Nasional – MDGs) : Nati onal Acti on Plan on MDGs
- SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) : Nati onal Strategy on Poverty 

Alleviati on
- UU (Undang-Undang) : Law
- PP (Peraturan Pemerintah) : Government Regulati on INPRES (Instruksi Presiden) : 

Presidenti al Instructi on
- RPJPN/D (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah) : Nati onal/

Regional Long Term Development Plan
- RPJMN/D (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah) : Nati onal/

Regional Medium Term Development Plan
- RKP (Rencana Kerja Pemerintah) : Nati onal Government Work Plan
- RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) : Regional Development Work Plan
- Renstra-KL (Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga) :  Ministerial Strategic 

Plan
- Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) : Regional 

Government Agency Strategic Plan
- Renja-KL (Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga) : Ministerial Work Plan
- Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) : Regional Government 

Agency Work Plan
- RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian danLembaga) : Ministerial Work 

Plan Budget
- RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) : Regional 

Government Agency Work Plan Budget
- RAPBN/D (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) : 

Nati onal/Regional Revenue and Expenditure Budget Draft 
- APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) : Nati onal/Regional 

Revenue and Expenditure Budget
- Rincian APBN/D : Detailed Nati onal/Regional Revenue and Expenditure Budget 
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Penilaian kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan ibu 

berdasarkan pada sistem perencanaan ini. Kerangka analisis kebijakan terdiri 

dari semua jenis dokumen perencanaan strategis. Kerangka analisis kebijakan 

dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 
Kriteria, Indikator and Parameter Analisis Kebijakan Kesehatan Ibu 

Kriteria Indikator Dasar Pemikiran Parameter Nilai

1)   Perkembangan 
pencapaian hak 
atas kesehatan 

Target 
komitmen 
pemerintah 
secara gamblang 
dinyatakan 
dalam dokumen 
kebijakan 
(document 
wajib)

Sebuah target di 
seti ap dokumen 
kebijakan dan 
perencanaan 
menguraikan 
prioritas dan 
arah pemerintah 
dalam 
meningkatkan 
kesehatan ibu

Tingkat kegiatan pemerintah nasional 
terhadap perkembangan pencapaian 
hak kesehatan dapat dinilai sebagai:

Tercapai jika target 
terkait dengan komitmen 
kesehatan ibu secara 
gamblang dinyatakan 
dalam SETIAP dokumen 
perencanaan (RPJP, 
RPJMN, RKP atau 
RKA/RKL) dan target 
tersebut kuanti tati f 
serta menunjukkan 
kecenderungan 
peningkatan dari tahun 
ke tahun selama periode 
perencanaan terhadap 
pencapaian target akhir.

5

On-track jika target 
terkait dengan komitmen 
kesehatan ibu secara 
eksplisit dinyatakan 
dalam SEMUA dokumen 
perencanaan yang ada 
(RPJP, RPJM, RKP dan 
RKA/RKL) DAN target 
ditunjukkan secara 
memadai

3

Off -track jika target 
terkait dengan komitmen 
kesehatan ibu ti dak 
eksplisit menyatakan 
di SEMUA dokumen 
perencanaan.

1
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Kriteria Indikator Dasar Pemikiran Parameter Nilai

Ketersediaan 
dokumen 
tambahan 
pemerintah 
untuk 
mendukung 
pencapaian 
target komitmen 
kesehatan ibu

Dokumen 
perencanaan 
tambahan bisa 
dilaksanakan 
sebagai bantuan 
teknis, dukungan, 
argumen 
yang dapat 
digunakan untuk 
mempercepat 
pencapaian 
target dalam 
proses 
perencanaan 
formal 

Tercapai jika pemerintah 
telah menghasilkan 
dokumen tambahan 
yang komprehensif 
yang berisi strategi 
eksplisit dan konkret 
untuk mempercepat 
pencapaian SEMUA target 
terkait dengan komitmen 
kesehatan ibu

5

On-track jika pemerintah 
telah menghasilkan 
dokumen tambahan 
yang diperlukan yang 
berisi strategi untuk 
mempercepat pencapaian 
BEBERAPA target terkait 
dengan komitmen 
kesehatan ibu.

3

Off -track jika pemerintah 
belum menghasilkan 
dokumen tambahan 
satupun yang berisi 
strategi untuk 
mempercepat pencapaian 
komitmen kesehatan ibu.

1

2) Pemanfaatan 
sumberdaya 
yang ada secara 
maksimal

Ketersediaan 
kerangka 
regulasi yang 
memberikan 
persyaratan 
minimum yang 
harus dipenuhi 
oleh pemerintah 
untuk mencapai 
target 
komitmen.

Ketentuan 
hukum 
persyaratan 
minimum dapat 
menjamin 
ketersediaan 
sumberdaya 
yang memadai 
untuk mencapai 
target komitmen 
kesehatan ibu

Tingkat kegiatan pemerintah nasional 
untuk sepenuhnya memanfaatkan 
sumberdaya yang ada dengan 
maksimal untuk mewujudkan hak atas 
kesehatan dapat dinilai sebagai:

Achieved jika ada 
peraturan yang secara 
eksplisit menyatakan 
persyaratan minimum 
yang harus dipenuhi 
oleh instansi pemerintah 
untuk mencapai target 
komitmen kesehatan ibu. 
Persyaratan minimum 
juga harus disertai 
dengan sanksi jika 
instansi pemerintah gagal 
memenuhi persyaratan.

5

On-track jika ada 
peraturan yang secara 
eksplisit menyatakan 
persyaratan minimum 
yang harus dipenuhi 
oleh instansi pemerintah 
untuk mencapai target 
komitmen kesehatan ibu

3

Off -track jika ti dak ada 
regulasi dan arahan 
informal yang menyatakan 
persyaratan minimum 
untuk mendukung 
pencapaian komitmen 
kesehatan ibu.

1

Sumber : Tim Analisis, 2013.
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2.3. Analisis Komitmen Anggaran Pemerintah 
Indonesia pada Kesehatan Ibu

Kerangka analisis anggaran digunakan untuk menilai alokasi anggaran 

pemerintah dalam pemenuhan komitmen pada kesehatan ibu. Analisis 

anggaran akan memperhati kan komitmen pada kesehatan ibu secara 

umum, dan secara khusus yang terkait dengan  upaya untuk mengurangi 

angka kemati an ibu dan orang-orang yang terkait dengan komitmen output 

kesehatan ibu. Ada dua kerangka analisis pada analisis anggaran, yakni analisis 

umum anggaran sektor kesehatan dan analisis anggaran program kesehatan 

ibu secara khusus.

2.1.3. Analisis Umum Anggaran Kesehatan

Kriteria, indikator, dasar pemikiran dan parameter untuk menilai sejauh 

mana keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal anggaran kesehatan umum 

menuju pencapaian komitmen kesehatan ibu dirangkum dalam tabel di bawah  

ini.

Tabel 3. 
Kriteria, Indikator, Parameter untuk Analisis Umum 

Anggaran Kesehatan

Kriteria Indikator Dasar 
Pemikiran Parameter Nilai

Perkembangan 
pencapaian hak 
atas kesehatan

Disesuaikan 
dengan infl asi 
kecenderungan 
pengeluaran 
sektor kesehatan 
dari 2010 - 2012

Infl asi disesuaikan 
pengeluaran 
memberikan 
indikator lebih 
akurat untuk 
mengisi nilai dari 
waktu ke waktu

Tingkat kegiatan pemerintah nasional 

menuju pencapaian progresif hak atas 

kesehatan dapat dinilai sebagai:

Tercapai jika infl asi 
yang disesuaikan 
dengan kecenderungan 
pengeluaran sektor 
kesehatan menunjukkan 
kecenderungan peningkatan 
dari tahun ke tahun

5

On-track jika keseluruhan 
infl asi yang disesuaikan 
dengan kecenderungan 
pengeluaran sektor 
kesehatan menunjukkan 
kecenderungan peningkatan 
dari waktu ke waktu

3

Off -track jika keseluruhan 
infl asi yang disesuaikan 
dengan kecenderungan 
pengeluaran sektor 
kesehatan menunjukkan 
kecenderungan penurunan 
dari waktu ke waktu

1
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Kriteria Indikator Dasar 
Pemikiran Parameter Nilai

Pemanfaatan 
penuh 
sumberdaya 
yang ada

Pengeluaran 
sektor 
kesehatan untuk 
kecenderungan 
rasio GDP dari 
waktu ke waktu

GDP adalah 
sebuah 
pengukuran 
moneter 
produkti vitas 
negara. Makin 
besar GDP, makin 
besar potensi 
sumberdaya 
ekonomi yang 
dapat dimobilisasi 
oleh pemerintah 
untuk program 
kesehatan

Pemanfaatan penuh sumberdaya 
maksimum yang ada dapat diindikasikan 
dengan dua kondisi sebagai berikut:

1. Pengeluaran rata-rata sektor 
kesehatan untuk GDP lebih besar 
atau setara dengan rata-rata global/
regional

2. Pengeluaran keseluruhan sektor 
kesehatan untuk GDP menunjukkan 
kecenderungan peningkatan dari 
waktu ke waktu

Tingkat kegiatan pemerintah nasional 
untuk memanfaatkan penuh sumberdaya 
maksimum yang ada untuk mewujudkan 
hak atas kesehatan dapat dikaji sebagai 
berikut:

Achieved jika kedua situasi 
(1) dan (2) terpenuhi

5

On-track jika satu dari 
kedua situasi terpenuhi 
(kondisi (1) atau kondisi (2))

3

Off -track jika kedua situasi 
(1) dan (2) ti dak terpenuhi

1

Perbandingan 
sektorkesehatan 
terhadap rasio 
total pengeluaran 
pemerintah 
dengan sektor 
lain terhadap 
rasio total 
pengeluaran 
pemerintah

Perbandingan 
antara rasio total 
pengeluaran 
pemerintah 
memberikan 
informasi penti ng 
tentang prioritas 
kebijakan sektoral 
pemerintah

Pemanfaatan penuh sumberdaya 
maksimum yang ada dapat diindikasikan 
dengan dua kondisi berikut:

1. Sektor rasio total pengeluaran 
pemerintah pada sektor kesehatan 
berada dalam lima besar sektor rasio 
total pengeluaran.

2. Dalam lima besar sektor rasio total 
pengeluaran, sektor kesehatan 
dengan rasio total pengeluaran ti dak 
terlampaui oleh sektor-sektor yang 
kurang penti ng

Tingkat kegiatan pemerintah nasional 
untuk pemanfaatan penuh sumberdaya 
maksimum yang ada untuk mewujudkan 
hak atas kesehatan dapat dikaji sebagai 
berikut:

Tercapai jika kedua situasi 
(1) dan (2) terpenuhi

5

On-track jika salah satu 
kondisi terpenuhi (kondisi 
(1) atau kondisi (2))

3

Off -track jika kedua kondisi 
(1) dan (2) ti dak terpenuhi

1

Source : Team Analysis, 2013
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2.1.4. Analisis Anggaran Program Kesehatan Ibu

Kriteria, indikator, dasar pemikiran dan parameter untuk menilai sejauh 

mana keseriusan pemerintah Indonesia dalam program kesehatan ibu dan 

anggarannya terhadap pemenuhan komitmen kesehatan ibu dirangkum dalam 

tabel berikut:

Tabel 4.
Kriteria, Indikator, Parameter untuk Program Kesehatan Ibu 

dan Analisis Anggaran

Kriteria Indikator Dasar Pemikiran Parameter Nilai

Pencapaian 

progresif 

hak atas 

kesehatan 

ibu

Kecenderungan 

pengeluaran program 

kesehatan ibu yang 

disesuaikan dengan 

infl asi 

Pengeluaran yang 

disesuaikan infl asi 

memberikan informasi 

nilai belanja yang lebih 

akurat 

Pencapaian progresif dapat 

diindikasikan dengan dua 

kondisi berikut:

� kecenderungan 

pengeluaran yang 

disesuaikan dengan 

infl asi program kesehatan 

ibu menunjukkan 

kecenderungan 

peningkatan dari tahun ke 

tahun 

� kecenderungan 

pengeluaran yang 

disesuaikan dengan 

infl asi program kesehatan 

ibu yang cocok dengan 

intervensi berbasis 

bukti  untuk kesehatan 

ibu menunjukkan 

kecenderungan 

peningkatan dari tahun ke 

tahun

Tingkat kegiatan pemerintah 

nasional menuju pencapaian 

progresif hak atas kesehatan 

ibu dapat dinilai sebagai 

berikut:

 Tercapai jika kondisi (1) dan 

kondisi (2) terpenuhi
5

 On-track jika salah satu 

kondisiterpenuhi (kondisi (1) 

atau kondisi (2)) 

3

 Off -track jika kedua kondisi 

(1) dan kondisi (2) ti dak 

terpenuhi

1
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Kriteria Indikator Dasar Pemikiran Parameter Nilai

Pencapaian 
progresif 
hak atas 
kesehatan 
ibu

Kecenderungan 
pengeluaran 
disesuaikan dengan 
infl asi kesehatan ibu 
yang ditransfer ke 
pemda (yaitu DAK/
hibah tujuan khusus, 
dana dekonsentrasi, 
tugas pengaturan, 
dan fungsi secara 
bersamaan)

Jumlah alokasi yang 
ditransfer ke daerah 
menunjukkan bahwa 
pemerintah nasional 
mengambil ti ndakan 
progresif untuk 
menanggung beban 
keuangan memenuhi 
komitmen di daerah 

Kemajuan pencapaian dapat 
diindikasikan dengan dua kondisi 
berikut:

1. kecenderungan pengeluaran program 
kesehatan ibu yang ditransfer ke 
pemda yang disesuaikan dengan 
infl asi menunjukkan kecenderungan 
umum peningkatan

2. pengeluaran proporsi kesehatan ibu 
sebagai transfer daerah terhadap 
total pengeluaran kesehatan ibu 
menunjukkan kecenderungan 
peningkatan umum 

Tingkat kegiatan pemerintah Indonesia 
menuju kemajuan  pencapaian  hak 
atas kesehatan ibu dapat dinilai sebagai 
berikut:

 Tercapai jika kondisi (1) dan 
kondisi (2) terpenuhi

5

 On-track jika salah satu 
kondisi terpenuhi (kondisi 
(1) atau kondisi (2)) 

3

 Off -track jika kedua kondisi 
(1) dan kondisi (2) ti dak 
terpenuhi

1

Pencapaian 
progresif 
hak atas 
kesehatan 
ibu

Kecenderungan 
pengeluaran yang 
disesuaikan dengan 
infl asi 
Program 
kesehatan ibu 
yang menargetkan 
perempuan miskin

 Pengeluaran yang 
disesuaikan infl asi 
menyediakan 
informasi yang lebih 
akurat tentang nilai 
pengeluaran dari 
waktu ke waktu

 Program kesehatan 
ibu menargetkan 
perempuan/
keluarga miskin 
dapat dilihat 
sebagai ti ndakan 
afi rmati f 
pemerintah 
untuk memenuhi 
kewajiban non-
diskriminati f 
dengan 
memberikan 
jaminan bagi 
masyarakat miskin 
untuk mengakses 
program kesehatan 
kesehatan ibu dan 
pelayanan yang 
penti ng

Tingkat kegiatan pemerintah nasional 
menuju pencapaian progresif hak atas 
kesehatan ibu dapat dinilai sebagai 
berikut:

 Tercapai jika kecenderungan 
belanja yang disesuaikan 
dengan infl asi di bidang 
kesehatan menunjukkan 
kecenderungan peningkatan 
dari tahun ke tahun 

5

 On-track jika kecenderungan 
belanja yang disesuaikan 
dengan infl asi di bidang 
kesehatan menunjukkan 
kecenderungan peningkatan 
dari waktu ke waktu

3

 Off -track jika 
kecenderungan belanja 
yang disesuaikan 
dengan infl asi sektor 
kesehatan menunjukkan 
kecenderungan penurunan 
dari waktu ke waktu

1
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Kriteria Indikator Dasar Pemikiran Parameter Nilai

Pemanfaatan 
penuh 
sumberdaya 
maksimum 
yang tersedia

Sejauh mana 
sumberdaya yang 
tersedia secara 
efekti f digunakan 
dan ti dak ada 
sumberdaya yang tak 
dimanfaatkan

Sumberdaya yang ada 
mungkin ti dak selalu 
dimanfaatkan secara 
efekti f karena berbagai 
faktor. Anggaran yang 
telah dialokasikan 
harus mencerminkan 
besarnya masalah 
yang ditangani dan 
juga digunakan secara 
efekti f dan efi sien. 

Maksimalisasi penggunaan sumberdaya 
yang tersedia dapat diindikasikan dari 
dua kondisi berikut:

� terdapat ukuran kuanti tati f apakah 
sumberdaya yang ada untuk program 
kesehatan ibu besar telah digunakan 
secara efekti f dan efi sien

� terdapat indikasi yang bisa diamati  
apakah program kesehatan ibu 
utama yang tersedia dialokasikan/
didistribusikan secara proporsional 
berdasarkan variasi besarnya 
masalah kesehatan ibu yang sedang 
ditangani.

Tingkat kegiatan pemerintah Indonesia 
menuju maksimalisasi  sumberdaya yang 
ada untuk kesehatan ibu dapat dinilai 
sebagai berikut:

 Tercapai, jika kondisi (1) dan 
kondisi (2) terpenuhi

5

 On-track, jika salah satu 
kondisi terpenuhi (kondisi 
(1) atau kondisi (2)) 

3

 Off -track jika kedua kondisi 
(1) dan kondisi (2) ti dak 
terpenuhi

1

Pemanfaatan 
penuh 
sumberdaya 
maksimum 
yang tersedia

Perbandingan 
program kesehatan 
ibu terhadap total 
rasio pengeluaran 
sektor kesehatan 
dengan program 
kesehatan yang lain 
terhadap total rasio 
pengeluaran sektor 
kesehatan

Perbandingan antara 
program dengan total 
rasio pengeluaran 
sektor kesehatan 
memberikan informasi 
penti ng tentang 
prioritas relati f 
pemerintah dalam 
sektor yang sedang 
dipelajari.

Maksimalisasi pemanfaatan sumberdaya 
yang tersedia untuk pengeluaran 
kesehatan dari dua kondisi berikut:

� program untuk total rasio 
pengeluaran bidang kesehatan 
untuk program ibu ada di lima 
besar program untuk total rasio 
pengeluaran sektor kesehatan

� dalam lima program untuk total 
rasio pengeluaran sektor kesehatan, 
program kesehatan ibu ti dak 
terlampaui oleh program kesehatan 
yang kurang penti ng (misalnya 
hanya bermanfaat buat sebagian 
penduduk, atau ti dak selaras dengan 
top nasional prioritas)

Tingkat kegiatan pemerintah 
nasional untuk memanfaatkan penuh 
sumberdaya maksimum yang tersedia 
untuk mewujudkan hak atas kesehatan 
dinilai sebagai berikut:

 Tercapai jika kondisi (1) dan 
kondisi (2) terpenuhi

5

 On-track jika salah satu 
kondisi terpenuhi (kondisi 
(1) atau kondisi (2)) 

3

 Off -track jika kedua kondisi 
(1) dan kondisi (2) ti dak 
terpenuhi

1
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Kriteria Indikator Dasar Pemikiran Parameter Nilai

Pemanfaatan 
penuh 
sumberdaya 
maksimum 
yang tersedia

Persentase program 
kesehatan ibu yang 
mengadopsi
Hasil berbasis 
intervensi 
untuk kesehatan ibu

Indikator ini 
memberikan informasi 
tentang sejauh 
mana pemerintah 
menggunakan 
segala sumberdaya 
yang tersedia 
untuk intervensi 
yang telah terbukti  
memberikan hasil 
dalam meningkatkan 
kesehatan ibu.

Maksimalisasi sumberdaya maksimum 
yang tersedia untuk pengeluaran 
kesehatan dapat dilihat dari dua kondisi 
berikut:

� sedikitnya 75% dari program 
kesehatan ibu mengadopsi intervensi 
berbasis bukti  untuk kesehatan ibu.

� rata-rata program kesehatan 
ibu yang mengadopsi intervensi 
berbasis bukti  untuk kesehatan 
ibu menyumbang sedikitnya 75% 
dari total pengeluaran program 
kesehatan ibu.

Tingkat kegiatan pemerintah 
Indonesiadalam maksimalisasi  
sumberdaya yang tersedia untuk 
mewujudkan hak atas kesehatan dapat 
dinilai sebagai:

 Tercapai jika kondisi (1) dan 
kondisi (2) terpenuhi

5

 On-track jika salah satu 
kondisi terpenuhi (kondisi 
(1) atau kondisi (2)) 

3

 Off -track jika kedua kondisi 
(1) dan kondisi (2) ti dak 
terpenuhi

1
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BAB 1 PENDAHULUAN

THE NATIONAL GOVERNMENT EFFORTS TO PROGRESSIVELY 
REDUCE MATERNAL MORTALITY RATE, WHICH IS INDICATED 
BY ITS EXPLICIT DECLARATION TO THE GLOBAL COMMUNITY, 
SHOULD BE APPRECIATED AND SUPPORTED.
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BAB 1PENDAHULUAN

STATUS KESEHATAN IBU 
DI INDONESIA

BAB 3
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BAB 1 PENDAHULUAN

BASED ON INDONESIA HOUSEHOLD HEALTH SURVEY (2001), 
BLEEDING AFTER DELIVERY (POSTPARTUM HEMORRHAGE), 
ECCLAMPSIA, INFECTIONS AFTER DELIVERY ARE AMONG THE 
MAIN CAUSES OF MATERNAL DEATHS IN INDONESIA.
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Bab 3

STATUS KESEHATAN IBU 
DI INDONESIA

3.1. Status Kesehatan Ibu di Indonesia

K
esehatan ibu adalah persoalan utama pembangunan di Indonesia. Namun 

faktanya, diantara banyak target pencapaian Millenium Development 

Goals di Indonesia, target  kesehatan ibu masih jauh terti nggal terti nggal 

dan perlu perhati an khusus. Meskipun Angka Kemati an Ibu di Indonesia 

telah mengalami penurunan secara bertahap dari 390 kemati an per 100.000 

kelahiran hidup tahun 1991 menjadi 228 tahun 2007, tapi angka tersebut masih 

tergolong ti nggi. Angka Kemati an Ibu di Indonesia masih dianggap sebagai 

salah satu yang terti nggi di kawasan Asia Tenggara. Menurut UNESCAP5, 

angka kemati an ibu di Indonesia adalah angka kemati an terti nggi keempat 

(220/100.000 kelahiran hidup) diantara beberapa negara di Asia Timur Selatan 

menyusul Kamboja, Timor-Leste dan Laos. Angka tersebut lebih ti nggi dari 

rata-rata Angka Kemati an Ibu di ASEAN dan Asia Tenggara. Selain itu, jumlah 

kemati an ibu di Indonesia adalah yang terti nggi diantara negara-negara Asia 

Timur dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Upaya pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemati an ibu secara 

perlahan, yang ditandai dengan pernyataan ekplisit kepada komunitas global, 

harus dihargai dan didukung. Namun demikian, target penurunan Angka 

Kemati an Ibu menjadi 102 kemati an per 100.000 kelahiran hidup tahun 

2015 tampaknya terlalu ambisius. Dengan menggunakan data terakhir Angka 

Kemati an Ibu, dan kemudian diproyeksikan untuk tahun 2015, kemungkinan 

terendah angka kemati an ibu adalah hanya 153. Bahkan target Angka Kemati an 

Ibu nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Tingkat Nasional tahun 2010-2014, yang lebih realisti s, seperti nya 

masih diluar jangkauan.

5 Database online UNESCAP (htt p://www.unescap.org/stat/data/statdb/DataExplorer.aspx), diakses tanggal 11 
Januari 2013
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Bagan 1.
Angka Kemati an Ibu di Wilayah Asia Tenggara (1990-2010)

Bagan 2. 
Capaian, Target, dan Proyeksi AKI di Indonesia 
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3.2. Penyebab Utama Kematian Ibu di Indonesia 

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (2001), 

pendarahan setelah melahirkan (postpartum hemorrhage), eklamsia, infeksi 

pasca melahirkan adalah salah satu penyebab utama kemati an ibu di Indonesia. 

Penyebab utama tersebut bisa diminimalisir dengan menjamin seti ap kelahiran 

dibantu oleh tenaga medis yang terlati h, semua perempuan hamil menerima 

perawatan tepat dan berkualitas sebelum melahirkan, dan perempuan yang 

melahirkan memiliki akses ke sarana perawatan kebidanan darurat secara 

tepat waktu (UNICEF, 2004). Pelayanan pra-persalinan diharapkan bisa 

mengobati  anemia selama kehamilan, sedangkan tenaga persalinan terlati h 

bisa mencegah atau mengobati  pendarahan dengan perawatan yang benar. 

Oleh karena itu, intervensi terhadap hal tersebut sangatlah penti ng untuk 

mencapai target penurunan Angka Kemati an Ibu.

Bagan 3. 
Penyebab Utama Kemati an Ibu di Indonesia
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3.3. Cakupan Pelayanan Persalinan Dibantu oleh 
Tenaga Kesehatan Terlatih

Kemajuan dalam cakupan persalinan yang dibantu oleh petugas kesehatan 

terlati h cukup menggembirakan, dengan kecenderungan peningkatan cakupan 

di angka nasional. Saat ini, 77,34% persalinan ditolong oleh tenaga medis 

terlati h (SUSENAS 2009). Angka ini terus meningkat, dari 66,7% pada tahun 

2002, dan mencapai 82,3% pada tahun 2010 (data sementara dari RISKESDAS 

2010).

Bagan 4. 
Cakupan Persalinan Dibantu Tenaga Kesehatan Terlati h 

per Wilayah Tahun 2010

Namun, pencapaian cakupan 100% dari seluruh persalinan yang dibantu oleh 

tenaga medis terlati h seperti nya masih menjadi tantangan besar. Salah satu 

masalah utama yang menghambat pencapaian target ini adalah kesenjangan 

antar wilayah di seluruh daerah di Indonesia. Bagan 4 menunjukkan variasi 

wilayah cakupan persentase persalinan yang dibantu oleh tenaga medis terlati h. 

Tiga cakupan pada masing-masing grafi k batang mewakili yang terti nggi, 

rata-rata keseluruhan, dan persentase cakupan terendah suatu wilayah6. 

Persentase terti nggi diambil dari cakupan provinsi yang memiliki persentase 

terti nggi diantara provinsi-provinsi di wilayah tersebut. Keseluruhan rata-rata 

dihitung dengan mengambil rata-rata semua persentase cakupan provinsi di 

6 Perlu diperhati kan bahwa seti ap wilayah terdiri dari sejumlah provinsi. Misalnya, wilayah Java terdiri dari 
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
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wilayah tersebut. Persentase cakupan terendah diambil dari cakupan provinsi 

yang memiliki persentase terendah diantara provinsi-provinsi di wilayah 

tersebut.

Angka persalinan terti nggi yang dibantu tenaga medis terlati h mencakup 

wilayah Sumatera dan Jawa, sedangkan persentase terendah ditemukan di 

wilayah Maluku (42,5%-47%) dan wilayah Papua (49,1%-60%). Peningkatan 

cakupan persalinan kelahiran yang dibantu tenaga medis terlati h menjadi 

suatu tantangan besar karena keterbatasan tenaga medis terlati h yang ada, 

keterbatasan akses sarana kesehatan akibat jalan dan prasarana transportasi 

yang kurang memadai.

3.4. Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Perawatan 
Pra Persalinan 

Cakupan dan kualitas pelayanan pra persalinan juga menentukan penurunan 

resiko selama proses persalinan. Menurut RISKESDAS 2010, meskipun cakupan 

pelayanan pra persalinan telah menunjukkan adanya peningkatan, hanya ada 

72,3% ibu hamil yang memeriksakan kehamilan mereka selama ti ga bulan 

pertama masa kehamilan, dan hanya ada sekitar 61,4% perempuan hamil yang 

menjalani perawatan pra persalinan lengkap sebagaimana direkomendasikan 

pemerintah.

Bagan 5. 
Cakupan Pelayanan Pra Persalinan di Indonesia (2005-2011) 
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Peneliti an oleh Titaley et al. (2010) menunjukkan bahwa wilayah dan ti pe 

penduduk, kondisi sosial ekonomi dan pendidikan ibu merupakan faktor yang 

berkaitan erat dengan kurangnya pemanfaatan pelayanan pra-persalinan di 

Indonesia. Wanita hamil di luar wilayah Jawa - Bali, khususnya dari daerah 

pedesaan cenderung kurang memanfaatkan pelayanan pra-persalinan. Hal ini 

mungkin disebabkan kurangnya pelayanan kesehatan dan keterbatasan akses 

di pulau-pulau di luar Jawa - Bali. Kondisi jalan yang buruk, jarak ke lokasi 

sarana kesehatan yang jauh, dan kurangnya sarana transportasi menghambat 

keinginan wanita hamil untuk memperoleh pelayanan pra-persalinan. 

Peneliti an juga menunjukkan bahwa pelayanan pra-persalinan yang belum 

dimanfaatkan berkaitan juga dengan status sosial ekonomi ibu hamil. Ibu hamil 

yang berasal dari keluarga miskin seringkali mengalami masalah keuangan 

yang pada akhirnya masalah tersebut menghalangi mereka untuk mengakses 

pelayanan pra-persalinan. Mereka nampaknya kurang pengetahuan, 

terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu, disebabkan oleh rendahnya 

ti ngkat pendidikan mereka. Peneliti an oleh Agus dan Huriuchi (2012) juga 

menegaskan bahwa ti ngkat pendidikan dan pengetahuan perempuan hamil 

tentang kehamilan adalah salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan pra-

persalinan, di daerah pedesaan, kurang dimanfaatkan.

Tingginya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan pra-persalinan 

lengkap dan ti ngginya cakupan persalinan kelahiran yang dibantu oleh tenaga 

medis terlati h masih belum menjadi jaminan dalam penurunan angka kemati an 

ibu. Ibu yang mengalami komplikasi selama proses persalinan memerlukan 

pelayanan kebidanan darurat yang tepat. Oleh karena itu, ketersediaan dan 

akses pelayanan kebidanan darurat  juga penti ng untuk menjamin kesehatan 

ibu yang menurun. Di Indonesia, pemerintah menyadari penti ngnya unit 

gawat-darurat kebidanan untuk mengurangi angka kemati an ibu dengan 

membangun lebih banyak sarana kesehatan lengkap dengan Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Komprehensif (PONEK).
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BAB 1PENDAHULUAN

ANALISIS KOMITMEN 
PEMERINTAH INDONESIA 

PADA KESEHATAN IBU

BAB 4
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BAB 1 PENDAHULUAN

THE LACK OF PROGRESS IN MATERNAL HEALTH TARGETS 
OF MDG HAD MOTIVATED THE LAUNCH OF THE GLOBAL 
STRATEGY FOR WOMEN’S AND CHILDREN’S HEALTH (GLOBAL 
STRATEGY) IN THE U.N. MDG SUMMIT IN SEPTEMBER 2010.
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Bab 4

ANALISIS KOMITMEN 
PEMERINTAH INDONESIA 

PADA KESEHATAN IBU

4.1. Analisis Kebijakan Kesehatan Ibu 

K
omitmen Indonesia untuk kesehatan ibu merupakan salah satu target 

MDGs. Usaha pencapaian target MDGs tersebut merupakan refl eksi 

atas komitmen negara untuk kesejahteraan rakyatnya, yang mana akan 

berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dalam hal ini, MDGs telah 

menjadi referensi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) untuk 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010- 2014, Rencana Kerja Tahunan (RKPs), 

dan dokumen APBN. Namun demikian, dalam menyikapi komitmen ini, 

Indonesia menghadapi banyak tantangan. Perdagangan bebas, ti ngginya harga 

minyak diikuti  dengan subsidi BBM yang terus meningkat, perubahan iklim 

dan pemanasan global, serta dampak beruntun terhadap harga pangan yang 

terus meninggi —semua itu mewarnai dinamika sosial dan ekonomi dalam 

pembangunan nasional Indonesia.

Prestasi Indonesia dalam pembangunan kesejahteraan telah diakui secara luas 

dalam skala global. Indonesia diundang oleh negara-negara industri untuk 

bergabung dengan Organizati on for Economic Cooperati on and Development 

(OECD) dan kelompok negara-negara maju. Melalui kesepakatan internasional 

dengan negara-negara industri, Indonesia menjadi bagian dari Forum G-20, 

kelompok 20 negara yang bersama-sama berkontribusi terhadap 85% dari 

Produk Domesti k Bruto (PDB) dunia. Peran Indonesia dalam pembuatan 

kebijakan dunia sangat penti ng. Kurangnya kemajuan dalam target kesehatan 

ibu MDG memoti vasi peluncuran Strategi Global untuk Kesehatan Anak dan 

Perempuan di Konferensi MDG - PBB pada bulan September 2010. Dengan 

Inisiati f Strategi Global “Seti ap Perempuan, Seti ap Anak”, 49 kepala negara-

negara termiskin di dunia telah berjanji untuk memaksimalkan upaya mereka 

untuk memperbaiki kesehatan perempuan dan anak-anak. Indonesia, sebagai 
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salah satu negara dengan beban ti nggi, juga bergabung dengan Inisiati f dan 

berjanji untuk mempercepat pencapaian target kesehatan ibu pada tahun 

2015.

Gambar 2. 

Kerangka Mencapai Komitmen Negara dalam Kesehatan Ibu

Janji Pemerintah Indonesia dalam kesehatan ibu terdiri dari komitmen pada 

outcome, output dan input kesehatan ibu. Dalam outcome kesehatan ibu, 

pemerintah berjanji untuk mengurangi angka kemati an ibu menjadi 102 

kemati an per 100.000 kelahiran pada tahun 2015. Dalam komitmen output 

kesehatan ibu, pemerintah memasti kan bahwa semua persalinan akan 

dibantu tenaga bidan terlati h tahun 2015 nanti  dan memasti kan bahwa 1,5 

juta persalinan perempuan miskin akan dibantu pendanaan sepenuhnya 

oleh pemerintah. Sementara itu, input kesehatan ibu, pemerintah berjanji 

meningkatkan bantuan pendanaan sebesar USD 556 juta tahun 2011 untuk 

mendukung adanya tenaga medis yang profesional.

Realisasi janji-janji ini membutuhkan upaya-upaya yang besar dan ti ndakan 

nyata dari instansi pemerintah. Untuk memasti kan realisasi output dari 

komitmen itu, diperlukan perubahan kebijakan dan anggaran. Perubahan 

kebijakan ini perlu untuk membentuk suatu kerangka normati f yang 

memberikan kewajiban kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk 

menyediakan pelayanan kelahiran dengan bidan terlati h berlaku untuk semua 
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persalinan. Perubahan kebijakan ini juga ditujukan agar  ibu bersalin yang 

berasal dari keluarga miskin mendapatkan hak untuk menerima bantuan 

keuangan dari pemerintah untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan persalinan. Alokasi anggaran itu merupakan konsekuensi langsung 

dari perubahan kebijakan dalam rangka memasti kan kegiatan pemerintah 

untuk mencapai target output tersebut didanai secara efekti f melalui anggaran 

pemerintah. Komitmen input lebih mudah karena menyatakan secara 

eksplisit jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan tenaga medis. 

Hal tersebut secara ti dak langsung menyatakan kebutuhan bagi pemerintah 

untuk mengalokasikan USD 556 juta pada tahun 2011 untuk bantuan tenaga 

medis. Meskipun begitu, pemerintah perlu menjelaskan tujuan spesifi k alokasi 

anggaran yang dijanjikan ini.

Meskipun perubahan kebijakan dan anggaran ini diharapkan cukup berperan 

dalam penurunan angka kemati an ibu, hal itu ti dak akan memberikan hasil 

atas outcome yang dicapai, yang menurunkan Angka Kemati an Ibu menjadi 

102 kemati an ibu per 100.000 kelahiran. Salah satu tantangan utama adalah 

kondisi desentralisasi dan variasi geografi s di Indonesia yang membuat 

kesenjangan antar daerah dalam pembangunan yang berlangsung, termasuk 

kesehatan ibu. Oleh karena itu perhati an khusus juga dibutuhkan untuk 

mengatasi masalah yang disebabkan oleh desentralisasi dan variasi geografi s 

yang luas di seluruh wilayah.

Kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah 

untuk mengatasi masalah kesehatan ibu masih menjadi sebuah persoalan 

karena pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia telah memulai sistem 

desentralisasi besar-besaran sejak tahun 2000 setelah runtuhnya rezim Orde 

Baru tahun 1998. Kerangka desentralisasi telah mengalami serangkaian revisi 

(Budlender dan Satriyo, 2008). Undang-undang desentralisasi pertama dalam 

rezim setelah Orde Baru adalah UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah, 

yang berlaku tahun 2000. Tahun 2004, pemerintah merevisi UU No.32/2004 

sebagai respon terhadap dampak yang diti mbulkan oleh hukum sebelumnya. 

Namun demikian, dalam sistem desentralisasi ini, tanggungjawab pemerintah, 

termasuk sektor kesehatan ibu dibagi pada ti ngkat pemerintah nasional, 

provinsi dan kabupaten.

Sejauh mana kegiatan pemerintah nasional mewujudkan janjinya dalam 

bidang kesehatan, khususnya kesehatan ibu, terlebih dulu dapat dinilai dari 

kerangka kebijakan nasional yang berkaitan dengan kesehatan ibu. Hal ini 

merupakan batu loncatan awal bagi pemerintah untuk memasti kan bahwa 

janjinya akan terwujud dalam alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan 

program-program nyata dalam kesehatan ibu. Dengan kata lain, alokasi 
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anggaran yang lebih ti nggi yang diharapkan untuk kesehatan ibu hanya dapat 

dipasti kan jika strategi khusus, kebijakan, dan sasaran dinyatakan secara 

eksplisit dalam kerangka peraturan dan kebijakan pembangunan formal yang 

ada. Dengan menggunakan dua prinsip utama hak asasi manusia sebagai 

kriteria utama, perkembangan realisasi hak kesehatan ibu dan pemanfaatan 

penuh sumberdaya yang ada secara maksimum, kerangka peraturan dan 

kebijakan pembangunan formal yang ada dapat dinilai.

4.1.1. Analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia 
dalam Kemajuan Realisasi Hak Kesehatan Ibu.

Untuk melihat kebijakan pemerintah Indonesia yang sejalan dengan 

pencapaian kemajuan target kesehatan ibu dapat dinilai dari dua hal berikut, 

yaitu: 1) dinyatakan secara eksplisit dalam kerangka peraturan dan kebijakan 

pembangunan yang ada, dan; 2) dilengkapi dengan dokumen pendukung 

dan dokumen tambahan. Pernyataan komitmen secara ekplisit mengenai 

kesehatan ibu dalam kerangka peraturan dan kebijakan pembangunan yang 

ada menjadi jaminan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab dalam 

mencapai target tersebut, yaitu dengan mengalokasikan dana yang cukup 

untuk kesehatan ibu dalam anggaran nasional. Indikator kedua berarti  bahwa 

karena target kesehatan ibu merupakan prioritas utama pemerintah dan 

janji negara sebagai komitmen global, diperlukan ti ndakan yang maju untuk 

mengarusutamakan perhati an stakeholder dan memobilisasi sumberdaya 

dalam merealisasikan komitmen kesehatan ibu tersebut. Dokumen kebijakan 

atau dokumen perencanaan tambahan diharapkan bisa membantu bimbingan 

teknis, argumentasi, atau bahan-bahan lain yang diperlukan untuk mendukung 

kebutuhan kegiatan yang berpihak target komitmen kesehatan ibu.

Komitmen pemerintah pada kesehatan ibu relati f konkret dengan menyatakan 

target kuanti tati f dari seti ap komitmen. Hal ini dikarenakan komitmen tersebut 

sebenarnya diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2009-2014, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) 2010. 

Dokumen perencanaan ini adalah sebuah dokumen kebijakan yang menuntun 

fokus dan arah pembangunan nasional selama periode lima tahun. Dokumen 

ini menyoroti  fokus kebijakan wilayah, strategi, program yang diusulkan dan 

indikator target yang dapat digunakan sebagai acuan dalam monitoring kinerja 

kebijakan.

Intervensi kebijakan utama yang berkaitan dengan kesehatan ibu dalam RPJMN 

2009-2014 terdiri dari enam intervensi penti ng. Intervensi penti ng pertama 

adalah peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan ibu. Ini penti ng 

untuk melibatkan perluasan cakupan dan dukungan bidan terlati h atau tenaga 

medis profesional, memberikan dukungan untuk pelayanan pra dan pasca 

persalinan. Wilayah intervensi penti ng kedua adalah peningkatan pelayanan 



BAB 4ANALISIS KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA 
DALAM  KESEHATAN IBU

47      Monitoring Kebijakan dan Anggaran Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Kesehatan Ibu

kebidanan dan perawatan kesehatan yang melibatkan upaya peningkatan 

kualitas pelayanan kebidanan di rumah sakit umum, dan meningkatkan 

pelayanan dasar perawatan kesehatan ibu di Puskesmas. Wilayah intervensi 

penti ng keti ga adalah pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen 

kesehatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan perluasan pusat 

layanan kesehatan di ti ngkat desa dan meningkatkan sarana kesehatan ibu 

di Puskesmas. Wilayah intervensi penti ng yang keempat dan kelima adalah 

perluasan pembangunan fasilitas perawatan kesehatan dilengkapi dengan 

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas dan 

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah 

sakit umum. Wilayah intervensi penti ng terakhir adalah pembuatan asuransi 

sosial dan kesehatan bagi ibu hamil dan bagi wanita yang melahirkan. Tabel 5 

merangkum target pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan ibu.

Tabel 5. 
Indikator Pencapaian Kesehatan Ibu

Indikator Pencapaian

Target Anggaran 

yang 

Diusulkan 

Plafon 

(US$ juta)

2010 2011 2012 2013 2014

Program Kesehatan Ibu Prioritas yang disebutkan dalam RPJMN 2009-2014

Persentase kelahiran yang 
dibantu oleh tenaga kesehatan 
terlati h;

84% 86% 88% 89% 90%

230.95

Persentase ibu hamil yang 
mendapat sedikitnya 1x 
kunjungan perawatan pra 
persalinan 

Persentase wanita hamil 
yang menerima sedikitnya 
4x kunjungan perawatan pra 
persalinan

84% 86% 90% 93% 95%

Persentase ibu melahirkan 
menerima perawatan pasca 
persalinan
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Indikator Pencapaian

Target Anggaran 

yang 

Diusulkan 

Plafon 

(US$ juta)

2010 2011 2012 2013 2014

Program Kesehatan Ibu Prioritas yang disebutkan dalam RPJMN 2009-2014

Jumlah sarana Puskesmas 
yang memberikan pelayanan 
kebidanan sesuai standar dan 
pedoman

70 354 496 644 792

420.53

Jumlah rumah sakit yang 
memberikan pelayanan 
kebidanan dan keperawatan 
sesuai standar dan pedoman;

220 220 240 260 280

Jumlah Puskesmas Desa 
(POSKESDES) yang beroperasi

7.000 7.200 7.800 (N/A)

Persentase ketersediaan gizi 
dan kesehatan ibu dan anak di 
Puskesmas

(N/A)

Persentase Puskesmas yang 
memiliki kemampuan pelayanan 
PONED

60% 70% 100% 131.79

Persentase rumah sakit umum 
ti ngkat kabupaten yang 
melakukan pelayanan PONEK

80% 85% 100% 45.79

Program Kesehatan Ibu Prioritas selainyang disebutkan di RPJMN 2009-2014

Jumlah sarana kesehatan yang 
telah melakukan pelayanan 
skema Jampersal

Jumlah keluarga sangat miskin 
yang menerima bantuan transfer 
tunai bersyarat dari Program 
Kesejahteraan Keluarga (PKH)

816.000 1.116.000 1.170.000 945.79

Sumber: BAPPENAS (2009)

Dalam Analisis dokumen kebijakan terungkap bahwa target terkait dengan 

komitmen kesehatan ibu disebutkan dalam dokumen kebijakan, khususnya 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) 

2009-2014, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA - KL) 2010. Sasaran juga bisa 

diukur meskipun terdapat target tahunan yang hilang dari tahun ke tahun 

atau dari program tertentu. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa perihal 

bagaimana peraturan dan kerangka kebijakan pembangunan yang ada 

mengadopsi komitmen, pemerintah berada dalam posisi on-track menuju 

perkembangan realisasi komitmen kesehatan ibu.
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Dalam rangka semakin mewujudkan target yang berhubungan dengan 

kesehatan ibu, pemerintah diharapkan mengambil ti ndakan progresif untuk 

mengarusutamakan perhati an stakeholder dan memobilisasi sumberdaya 

untuk merealisasikan komitmen kesehatan ibu dengan menerbitkan dokumen 

perencanaan tambahan yang berfungsi sebagai bimbingan teknis, argumen, 

atau bahan lain yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan kegiatan 

pengarusutamaan target komitmen kesehatan ibu. Dalam rangka mempercepat 

realisasi target MDGs, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kegiatan. 

Pertama, pemerintah pusat menginstruksikan untuk mengintegrasikan target 

MDGs kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan 

mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5/2010, yang berlaku sejak 

20 Januari 2010. Pemerintah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), memperkenalkan Road Map MDGs pada tanggal 21 

April 2010, sebuah dokumen kebijakan yang menguraikan strategi untuk 

mengarusutamakan dan mempercepat pencapaian target MDGs7 . Bappenas 

juga menerbitkan Panduan Rencana Kerja Daerah tentang MDGs dan Dukungan 

Keuangan pada tahun 2011. Dokumen ini merupakan suatu panduan bagi 

pemerintah daerah untuk merumuskan dan menghasilkan rencana kegiatan 

untuk percepatan realisasi target MDGs.

Dalam Analisis dokumen kebijakan/perencanaan tambahan terungkap  

bahwa ada sejumlah dokumen dan peraturan yang dibuat yang bertujuan 

mempercepat realisasi target MDGs dalam bentuk Rencana Induk  Nasional 

menuju target MDGs dan Panduan Rencana Kerja Daerah tentang MDGs dan 

Dukungan Keuangan. Meskipun dokumen-dokumen tersebut ti dak secara 

spesifi k membahas target kesehatan ibu, dokumen itu juga berisi target 

kesehatan ibu karena target tersebut juga bagian dari MDGs. Oleh karena itu, 

bisa dikatakan bahwa berkenaan dengan keberadaan dokumen perencanaan 

dan dokumen tambahan untuk mempercepat realisasi target MDGs, 

pemerintah tetap ada di jalur menuju terwujudnya komitmen kesehatan ibu.

7 htt ps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id%2Fget-fi le-server%2Fnode%2F10299%2F&ei=P5WtUcXGJcuJrAeNz4DQ
DA&usg=AFQjCNFbiE-zpRRCAEpP0BeZTsPCE9ulgQ&sig2=d_OgIbkPwsSxydJsU-ZBMg&bvm=bv.47244034,d.
bmk
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4.1.2. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat dalam 
Maksimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya untuk Hak-Hak 
Kesehatan Ibu.

Perkembangan  kebijakan pemerintah nasional dalam memaksimalisasi 

pemanfaatan sumber daya, dapat dinilai dengan adanya kerangka 

peraturan yang menyediakan kebutuhan minimum bagi pemerintah untuk 

mengalokasikan sumberdaya yang ada untuk perwujudan target kesehatan 

ibu. Pernyataan mengenai persyaratan minimum untuk mengalokasikan 

sumberdaya untuk kesehatan ibu akan menjamin persediaan sumberdaya 

tanpa ada faktor internal atau eksternal yang mungkin membuat mundur 

perkembangan kesehatan ibu yang telah dibuat sejauh ini.

Pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2010 tentang 

Program Pembangunan Berkeadilan. Salah satu mandat yang dilambangkan 

dalam Inpres adalah bahwa semua kementerian/lembaga, gubernur, dan 

bupati  diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan tugasnya masing-masing, fungsi, dan kompetensi menjamin 

pelaksanaan Program Pembangunan Berkeadilan, yang mencakup realisasi 

Millenium Development Goals (MDGs). Selanjutnya Inpres juga menyatakan 

bahwa:

“ ... Untuk mendorong wilayah sub-nasional mempersiapkan program 

dan kegiatan, dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana 

kerja pembangunan daerah (RKPDs), satuan rencana kerja pemerintah 

daerah (SKPD), serta anggaran dan satuan rencana kerja pemerintah 

daerah dengan membuat rekomendasi ke rencana kerja MDGs di 

masing-masing provinsi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan 

MDGs, target, dan indikator.”

Instruksi Presiden juga memberikan arahan untuk memperkuat dukungan 

keuangan untuk merealisasikan percepatan MDGs dengan :

� Merumuskan kerangka kebijakan pendanaan untuk mencapai percepatan 

MDGs melalui kemitraan masyarakat-pihak swasta guna mendorong 

sektor swasta membentuk kemitraan dengan Pemerintah dalam upaya 

mempercepat pencapaian MDGs;

� Merumuskan panduan koordinasi pelaksanaan corporate social 

responsibiliti es (CSRs) atau tanggungjawab sosial perusahaan dalam 

rangka menciptakan sinergi antara kegiatan dan program CSR, dan kegiatan 

yang dirancang untuk mempercepat pencapaian MDGs, yang mencakup 

upaya mencapai sinergi dengan (i) CSR dan tujuan MDGs, (ii) kelompok 

masyarakat sasaran, (iii) CSR dan MDGs daerah, dan (iv) CSR dan indikator 

kinerja MDGs .
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Untuk mendorong parti sipasi pemerintah daerah memperoleh prestasi dalam 

pencapaian target MDGs dengan mengarusutamakan target dan program 

MDGs kedalam kegiatan lokal, presiden menginstruksikan pemerintah pusat 

untuk merumuskan panduan pemberian insenti f di ti ngkat provinsi guna 

mendukung pencapaian percepatan MDGs. Panduan tersebut harus mencakup 

identi fi kasi, implementasi dan monitoring terhadap pemberian insenti f lokal 

yang memperlihatkan kinerja memuaskan dalam mencapai MDGs.

Analisis kerangka peraturan yang ada yang menguraikan ketentuan 

persyaratan minimum terhadap mobilisasi sumberdaya mengungkapkan 

bahwa ada sebuah dokumen regulasi yakni Instruksi Presiden No. 3/2010 

tentang Program Pembangunan Berkeadilan berisi persyaratan minimum 

bagi lembaga pemerintah untuk memobilisasi sumberdaya untuk pencapaian 

percepatan target MDGs. Meski Instruksi Presiden relati f lemah dalam sistem 

regulasi Indonesia, arti nya bahwa ti dak ada kewajiban yang menekan lembaga 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya untuk menindaklanjuti  
ketentuan, tetapi ini menggambarkan komitmen politi k dari pemerintah 

pusat untuk mendorong lembaga-lembaga lainnya, baik di ti ngkat nasional 

dan kabupaten dalam pencapaian percepatan target MDGs. Oleh karena itu, 

bisa dikatakan bahwa keberadaan dokumen peraturan dalam memberikan 

persyaratan minimum untuk mempercepat pencapaian target MDGs, 

pemerintah adalah berada dalam on-track dalam maksimalisasi penggunaan 

sumberdaya yang tersedia untuk merealisasikan komitmen kesehatan ibu.

4.1.3. Keseluruhan Penilaian Kebijakan Pemerintah dalam 
Pemenuhan Komitmen untuk Kesehatan Ibu

Berdasarkan analisis kebijakan dan kerangka perencanaan sebelumnya, 

disebutkan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait dengan komitmen 

kesehatan ibu yang berada dalam kondisi on-track-nya adalah dalam hal 

mengadopsi komitmen kesehatan ibu kedalam kebijakan dan dokumen 

perencanaan yang ada dan dengan  membuat kebijakan dan dokumen 

perencanaan tambahan untuk merealisasikan percepatan target MDGs, 

termasuk kesehatan ibu. Pemerintah masih ada di jalurnya dalam hal 

memobilisasi sumberdaya yang ada untuk komitmen kesehatan ibu dengan 

mengeluarkan regulasi yang memberikan persyaratan minimum atas mobilisasi 

sumberdaya. Oleh karena itu, penilaian kesehatan ibu secara keseluruhan 

terkait kebijakan dan rencana dapat diringkas dalam tabel berikut. 
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Tabel 6. 
Ringkasan Analisis Kebijakan Terkait Komitmen 

Terhadap Kesehatan Ibu

Kriteria Indikator Status
Tingkat 

Komitmen
Nilai

Pencapaian 
progresif hak 
atas kesehatan

Target komitmen 
pemerintah secara 
eksplisit dalam 
dokumen kebijakan 
(dokumen wajib)

Komitmen terhadap 
pencapaian 
meningkatkan 
kesehatan ibu 
tercantum dalam 
RPJMN

On track 3

Target komitmen 
pemerintah secara 
eksplisit dalam 
dokumen perencanaan 
tambahan

Meskipun ti dak ada 
dokumen tambahan 
secara khusus untuk 
kesehatan ibu, di 
ti ngkat nasional, 
BAPPENAS telah 
menghasilkan Rencana 
Kerja Nasional MDG.

On-track 3

Pemanfaatan 
penuh 
sumberdaya 
maksimum yang 
tersedia

Ada kerangka peraturan 
afi rmati f

Komitmen pemerintah 
kesehatan ibu dalam 
dokumen kebijakan 
afi rmati f dinyatakan 
dalam Inpres 3/2010)

On-Track 3

Total Nilai/Nilai Maksimum 9/15*)

Status Umum On-Track

*)  Nilai Minimum adalah 3, nilai maksimum adalah 15. Nilai interval off -track adalah> 3 dan< 7; nilai kisaran 
interval on-track adalah> 7 dan< 11; dannilai kisaran interval yang dicapai adalah> 11 dan< 15

4.2. Analisis Umum Anggaran Kesehatan 

Analisis anggaran kesehatan umum juga adalah analisis kegiatan pemerintah 

nasional dalam memenuhi komitmen kesehatan ibu. Analisis ini bertujuan 

memahami sejauh mana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk 

memobilisasi sumberdaya yang memadai di bidang kesehatan yang akan 

digunakan juga untuk program kesehatan ibu. Jika pemerintah ti dak bisa 

menunjukkan upaya serius dalam memobilisasi sumberdaya untuk sektor 

kesehatan, kemungkinan program kesehatan ibu menerima sumberdaya lebih 

sedikit dari yang dibutuhkan.

Alokasi anggaran untuk kesehatan ibu disalurkan melalui ti ga rancangan 

belanja: anggaran kementerian, dana dekonsentrasi, dan dana desentralisasi. 

Anggaran kementerian adalah alokasi anggaran yang dikerjakan oleh 

lembaga kementerian di ti ngkat nasional dan kabupaten untuk melaksanakan 

tugas pemerintah di sektor kesehatan, yang ditugasi sebagai pelaksanaan 

tanggungjawab pemerintah pusat. Dana dekonsentrasi adalah sumberdaya 

keuangan yang ditransfer ke instansi pemerintah provinsi, dan dilaksanakan 
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oleh pemerintah provinsi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintah 

di sektor kesehatan. Dana Desentralisasi adalah sumberdaya keuangan yang 

ditransfer ke instansi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka 

mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan tugas 

pemerintah di sektor kesehatan, yang ditetapkan sebagai tanggungjawab 

pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kepenti ngan pemerintah pusat.

4.2.1. Analisis Umum Anggaran Kesehatan Pemerintah 
Indonesia Menuju Kemajuan Pencapaian Realisasi Hak 
Kesehatan Ibu

Alokasi anggaran sangat penti ng untuk menentukan bagaimana perubahan 

kebijakan akan terwujud menjadi output dan outcome kesehatan seperti  yang 

diharapkan. Oleh karena itu penti ng bagi pemerintah untuk mengalokasikan 

pendanaan yang cukup untuk memasti kan bahwa kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan dilaksanakan sebagaimana 

mesti nya. Penilaian kegiatan pemerintah terhadap realisasi hak kesehatan 

ibu didasarkan pada analisis kecenderungan pengeluaran pemerintah yang 

disesuaikan dengan ti ngkat infl asi. Analisis nilai pengeluaran yang disesuaikan 

dengan infl asi memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan 

menghabiskan nilai dalam jangka nominal.

Gambar 3. Saluran Belanja Anggaran Kesehatan Ibu 
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Bagan 6. 
Kecenderungan Anggaran Kesehatan Nasional 

dalam Nilai Nominal dan Nilai Real (US$)

Komitmen pemerintah di bidang kesehatan, khususnya kesehatan ibu, dapat 

dinilai dengan melihat kecenderungan alokasi anggaran untuk kesehatan 

secara umum. Selama periode 2006-2013, kecenderungan keseluruhan 

alokasi anggaran Pemerintah Indonesia untuk sektor kesehatan mengalami 

peningkatan secara nominal. Namun, meskipun kecenderungan peningkatan 

nilai nominal, nilai faktual sebenarnya mengalami penurunan. Arti nya bahwa 

alokasi anggaran nasional untuk sektor kesehatan belum sesuai dengan ti ngkat 

infl asi. Dengan kata lain, pemerintah pusat membeli sedikit barang dan jasa 

untuk sektor kesehatan dalam beberapa tahun terakhir dibanding tahun 2006. 

Alokasi anggaran nasional terti nggi untuk sektor kesehatan tahun 2010, yang 

dipertanggungjawabkan sebesar US$ 198 juta. Ini berarti  bahwa pemerintah 

Indonesia berada pada posisi off -track dalam upayanya untuk memenuhi 

komitmen di kesehatan ibu sebagaimana terindikasi bahwa pemerintah gagal 

mempertahankan kecenderungan peningkatan nilai riil alokasi anggaran 

kesehatan.
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4.2.2. Analisis Umum Anggaran Kesehatan Pemerintah 
Indonesia dalam Maksimalisasi Sumber Daya untuk 
Merealisasikan Hak Kesehatan Ibu

Kegiatan pemerintah dalam maksimalisasi sumber daya  yang tersedia untuk 

mewujudkan hak atas kesehatan ibu bisa dinilai dari pengeluaran sektor 

kesehatan dibandingkan dengan rasio trend PDB dan perbandingan rasio total 

pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan lain dengan rasio total belanja 

pemerintah. Dari hal tersebut dapat dilihat apakah Pemerintah Indonesia bisa 

untuk memobilisasi potensi ekonomi negara yang ada. Karena PDB adalah 

standar moneter produkti vitas negara, makin besar PDB berarti  makin besar 

sumberdaya ekonomi potensial yang kemungkinan besar dapat dimobilisasi 

oleh pemerintah untuk program kesehatan. Indikator berikutnya memberikan 

informasi penti ng tentang prioritas relati f pemerintah terhadap kebijakan 

sektoral.

Bagan 7. 

Pembagian Belanja Kesehatan terhadap Total Anggaran Nasional 

dan PDB
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Dari Bagan 7, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat belum efekti f 
memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang ada untuk kesehatan. Porsi 

pengeluaran kesehatan terhadap total anggaran nasional menurun 

dari 2,8% tahun 2006 menjadi hanya 1,6% tahun 2012. Selain itu, 

kecenderunganpengeluaran untuk kesehatan keseluruhan terhadap rasio 

PDB mengalami penurunan dengan rasio rata-rata dibawah rata-rata negara-

negara Asia Tenggara. Rata-rata pengeluaran kesehatan terhadap PDB dari 

tahun 2006 hingga 2010 adalah 1,168% yang berada dibawah rata-rata negara-

negara Asia Tenggara yaitu 2,474%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa 

pemerintah belum mampu memobilisasi potensi sumberdaya ekonomi untuk 

sektor kesehatan. Selain itu, ada indikasi bahwa alokasi pengeluaran sektor 

kesehatan kurang dimanfaatkan. Dalam periode 2008- 2011, terdapat rata-rata 

8% dari alokasi anggaran kesehatan yang belum dicairkan. Lebih jauh, dalam 

perencanaan anggaran 2013, terdapat indikasi bahwa pemerintah nasional 

belum melakukan upaya serius untuk memenuhi janjinya di bidang kesehatan 

karena anggaran kesehatan yang dialokasikan jauh dibawah jumlah yang 

diusulkan oleh kementerian kesehatan dalam proposal dokumen anggaran 

(RKA/KL). Ini berarti  bahwa pemerintah nasional gagal memanfaatkan peluang 

untuk memobilisasi sumberdaya ekonomi potensial yang dihasilkan oleh 

pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah yang positi f terhadap realisasi 

hak-hak di bidang kesehatan pada umumnya.

Tabel 7 berikut ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan belum menjadi 

prioritas utama pembangunan nasional. Pengeluaran kesehatan berada di 

peringkat ke-7 diantara prioritas pemerintah pusat tahun 2010 dan bergeser 

di posisi ke-8 tahun 2011 dan 2012. Meskipun dalam nominal, pengeluaran 

anggaran kesehatan mengalami peningkatan, laju peningkatannya ti dak 

signifi kan jika dibandingkan dengan sektor lainnya seperti  pelayanan 

umum, pendidikan, dan bahkan pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa 

sektor kesehatan, meskipun itu sangat penti ng, belum menjadi prioritas 

pembangunan yang utama. Oleh karena itu, berkenan dengan kesehatan 

dengan total rasio pengeluaran pemerintah, pemerintah berada dalam kondisi 

off -track karena gagal untuk menjamin sektor kesehatan sebagai prioritas 

utama pembangunan nasional.
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Tabel 7.
 Jumlah, Proporsi, dan Ranking Belanja Anggaran Nasional 

Menurut Fungsi (2010-2012)

Belanja 
Menurut Fungsi

2010 2011 2012

$ % Rank $ % Rank $ % Rank

Pelayanan 
Umum

11,602,748,771 15.2% 2 11,879,936,597 13.5% 2 14,144,491,343 13.9% 2

Pertahanan 1,571,161,293 2.9% 5 4,991,441,305 5.7% 5 7,674,986,597 7.6% 5

Pesanan Publik 
& Keamanan

6,037,771,137 2.1% 8 2,322,801,940 2.6% 7 3,169,401,985 3.1% 6

Ekonomi 830,445,095 7.9% 4 10,710,960,972 12.2% 3 10,799,419,423 10.6% 4

Lingkungan 2,200,697,351 1.1% 9 1,165,216,536 1.3% 9 1,205,416,704 1.2% 9

Perumahan & 
Sarana Umum

1,894,929,465 2.9% 6 2,483,613,721 2.8% 6 2,787,039,805 2.7% 7

Kesehatan 149,059,587 2.5% 7 1,436,777,894 1.6% 8 1,638,370,956 1.6% 8

Pariwisata dan 
Budaya

96,113,232 0.2% 11 305,408,009 0.3% 11 258,315,524 0.3% 12

Agama 8,851,209,318 0.1% 12 147,086,056 0.2% 12 378,315,554 0.4% 11

Pendidikan 363,858,630 11.6% 3 9,629,790,150 10.9% 4 10,868,640,471 10.7% 3

Perlindungan 
Sosial 

40,536,194,581 0.5% 10 482,683,739 0.5% 10 587,135,241 0.6% 10

Kas Negara 76,341,369,569 53.1% 1 42,505,142,746 48.3% 1 48,067,125,494 47.3% 1

Total 150,475,558,030 100.0%  88,060,859,666 100.0%  101,578,659,095 100.0%  

4.2.3. Keseluruhan Penilaian Kebijakan Anggaran Kesehatan 
Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Komitmen 
Kesehatan Ibu.

Berdasarkan analisis sebelumnya dari realisasi belanja anggaran kesehatan di 

ti ngkat nasional, terungkap bahwa pemerintah pusat gagal untuk menjamin 

tercapainya realisasi hak atas kesehatan ibu. Pemerintah berada dalam 

kondisi off -track dalam memasti kan bahwa alokasi anggaran tahunan dalam 

nilai riil mengalami peningkatan yang bisa memungkinkan pemerintah 

untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. 

Pemerintah pusat juga gagal memanfaatkan penuh sumberdaya yang ada. 

Pemerintah berada dalam kondisi off -track dalam hal menekan perkembangan 

ekonomi potensial sebagaimana diindikasikan oleh pengeluaran kesehatan 

yang relati f rendah terhadap rasio PDB dibandingkan dengan rata-rata regional. 

Pemerintah juga berada dalam kondisi off -track dalam hal menjamin sektor 

kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional yang utama. Penilaian 

keseluruhan anggaran kesehatan umum dapat diringkas dalam tabel berikut.
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Tabel 8. 
Ringkasan Analisis Umum Anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat

Kriteria Indikator Status
Tingkat 

Komitmen
Nilai

Kemajuan 
pencapaian hak 
atas kesehatan

Kecenderungan 
pengeluaran 
disesuaikan dengan 
infl asi sektor 
kesehatan dari tahun 
2010 hingga 2012

Kecenderungan 
pengeluaran yang 
disesuaikan dengan 
infl asi sektor kesehatan 
menunjukkan 
kecenderungan penurunan 
dari waktu ke waktu

Off  track 1

Maksimalisai 
Pemanfaatan 
sumberdaya yang 
ada

Pengeluaran sektor 
kesehatan untuk 
kecenderungan rasio 
PDB dari waktu ke 
waktu

Keseluruhan pengeluaran 
sektor kesehatan terhadap 
rasio PDB mengalami 
penurunan dari 2,77% 
pada tahun 2006 menjadi 
hanya 1,61% pada tahun 
2012

Off -track 1

Perbandingan 
sektor-kesehatan 
terhadap total 
rasio pengeluaran 
pemerintah 
dengan sektor lain 
terhadap rasio 
total pengeluaran 
pemerintah

Dalam isti lah nominal, 
pengeluaran anggaran 
kesehatan meningkat, 
namun laju peningkatan 
agak kurang signifi kan 
jika dibandingkan 
dengan sektor lainnya 
seperti  pelayanan 
umum, pendidikan, dan 
bahkan pertahanan. 
Hal ini menunjukkan 
bahwa sektor 
kesehatan, meskipun 
sangat penti ng, belum 
menjadi prioritasutama 
pembangunan

Off  track 1

Nilai Total/Nilai Maximum 0/15*)

Overall Status Off -Track

*)  Nilai Minimum: 3, nilai maksimum, 15. Nilai interval off -track adalah> 3 dan< 7; nilai kisaran interval on-track 
adalah> 7 dan< 11; dan nilai kisaran interval yang dicapai adalah> 11 dan< 15
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4.3. Analisis Program dan Anggaran Kesehatan Ibu 

Analisis program dan anggaran kesehatan ibu adalah analisis penti ng untuk 

melihat kegiatan pemerintah pusat menuju pencapaian komitmen bagi 

kesehatan ibu, karena akan memberikan informasi tentang sejauh mana 

pemerintah telah efekti f dalam menggunakan sumberdaya keuangan 

yang tersedia untuk menyampaikan program kesehatan ibu sebagai upaya 

pemerintah memenuhi komitmen kesehatan ibu.

4.3.1. Analisis Program dan Anggaran Kesehatan Ibu Menuju 
Kemajuan Pencapaian Pemenuhan Hak Kesehatan Ibu

Sejak komitmen pada kesehatan ibu dijanjikan oleh pemerintah, alokasi 

anggaran kesehatan ibu telah mengalami peningkatan dalam nominal dan nilai 

riil. Nominal anggaran kesehatan ibu mengalami peningkatan dari US$ 553,4 

juta tahun 2011 menjadi US$ 583,05 juta tahun 2012. Namun, jatah program 

kesehatan ibu dalam total anggaran kesehatan sedikit mengalami penurunan 

dari 38,5% tahun 2011 menjadi 35,6% tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah berada dalam kondisi sesuai jalur dalam menjamin kemajuan 

alokasi anggaran kesehatan ibu, tetapi pada kenyataannya penurunan alokasi 

anggaran kesehatan ibu dapat menyebabkan kemunduran dalam upaya untuk 

mewujudkan kemajuan pencapaian komitmen kesehatan ibu. 

Bagan 8. 
Kecenderungan dan Porsi Anggaran Kesehatan Ibu dalam Nominal 

dan Nilai Real (2011-2012)
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Dana Desentralisasi juga penti ng dalam memasti kan pencapaian kemajuan 

ke arah pemenuhan komitmen kesehatan ibu karena akan memperkuat 

upaya pemerintah daerah. Seperti  telah dibahas sebelumnya, pengaturan 

desentralisasi menyerahkan substansi fungsi pemerintahan kepada 

pemerintah daerah (ti ngkat provinsi dan kabupaten), termasuk kesehatan ibu. 

Bahkan, pemerintah kabupaten telah menjadi garda terdepan untuk pelayanan 

persalinan dalam kesehatan ibu. Kunci dasar pelayanan ibu dipegang oleh 

PUSKESMAS, yang berada dibawah tanggungjawab pemerintah kabupaten. 

Oleh karena itu, dana desentralisasi telah menjadi rancangan pembiayaan 

penti ng dalam pemerintahan ti ngkat provinsi dan kabupaten untuk menjamin 

bahwa komitmen pada target kesehatan ibu diarusutamakan dalam program 

pemerintah daerah.

Bagan 9. Skema Transfer Wilayah di Sektor Kesehatan

Secara umum, ada ti ga jenis dana desentralisasi dalam kerangka desentralisasi 

di Indonesia. Pertama adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah provinsi 

dan kabupaten menerima uang dari pemerintah pusat sebagai saham dari 

penerimaan pajak dan pendayagunaan sumberdaya alam yang dikumpulkan 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua adalah Dana Alokasi 

Umum (DAU), yang dapat digambarkan sebagai block grant dari pemerintah 

pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab pemerintah ti ngkat provinsi dan kabupaten dalam 

memberikan dasar pelayanan kepada rakyatnya. Penggunaan DBH dan 
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DAU adalah atas kebijaksanaan pemerintah daerah berdasarkan prioritas 

pembangunan mereka. Keti ga adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yang pada 

dasarnya adalah hibah untuk tujuan tertentu. Jenis dana desentralisasi ini 

sebenarnya semacam pengiriman dana dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah, dimana penggunaannya terbatas oleh tujuan tertentu. Diantara ti ga 

jenis dana desentralisasi tesebut, DAK merupakan instrumen pembiayaan 

penti ng yang memungkinkan pengarusutamaan agenda nasional dalam 

kegiatan daerah.

Pada periode tahun 2011 hingga 2012, jumlah transfer dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah di sektor kesehatan telah mengalami peningkatan. 

Transfer daerah terdiri dari dana hibah tujuan khusus untuk bantuan perawatan 

kesehatan dasar (DAK Kesehatan - Pelayanan Kesehatan Dasar), dana hibah 

tujuan khusus untuk bantuan pelayanan kesehatan rujukan (DAK Kesehatan 

- Pelayanan Kesehatan Rujukan), dana hibah untuk tujuan khusus bantuan 

Farmasi (DAK - Kefarmasian), dan dana hibah untuk Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK). Transfer dana ini juga penti ng dalam merealisasikan 

target kesehatan ibu. Pada prinsipnya, DAK Kesehatan bertujuan untuk 

menyediakan bantuan pendanaan untuk kegiatan di sektor kesehatan yang 

menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang selaras dengan prioritas 

pembangunan kesehatan di ti ngkat nasional (Kementerian Kesehatan, 2012). 

DAK sektor kesehatan diharapkan dapat meningkatkan distribusi pelayanan 

kesehatan, cakupan, dan kualitas terutama di Puskesmas dan Poskesdes, 

rumah sakit umum, dan menjamin ketersediaan pasokan obat.

Berkenaan dengan program kesehatan ibu, masing-masing dana transfer 

tersebut dirancang untuk membantu pencapaian target kesehatan ibu. 

DAK Kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar diprioritaskan untuk 

meningkatkan sarana pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) agar dapat 

melakukan intervensi untuk persalinan normal. Dana tersebut dapat 

digunakan untuk memperbarui Puskesmas dengan dasar pelayanan kebidanan 

darurat (PONED) dan sarana. DAK Kesehatan untuk pelayanan kesehatan 

rujukan dapat digunakan untuk menjamin ketersediaan sarana, prasarana 

dan peralatan PONEK di rumah sakit umum. Semua keperluan, dana bantuan 

transfer dalam bentuk hibah untuk tujuan tertentu penti ng bagi persediaan 

sarana dan prasarana untuk pelayanan terkait kesehatan ibu.

Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil ti ndakan serius 

untuk meningkatkan transfer dana lebih banyak untuk pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten. Hal ini akan mendorong pemerintah ti ngkat provinsi 

dan kabupaten berparti sipasi dalam upaya nasional merealisasikan komitmen 
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kesehatan ibu. Pemerintah berada dalam kondisi on-track menuju pencapaian 

kemajuan komitmen kesehatan ibu dengan menjamin bahwa pemerintah 

provinsi dan kabupaten memiliki sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk 

mengambil bagian dalam menangani masalah kesehatan ibu.

Aspek lain dari anggaran kesehatan ibu yang perlu dianalisis adalah apakah 

sumberdaya keuangan yang tersedia untuk kesehatan ibu juga dialokasikan 

khusus untuk wanita atau ibu miskin. Kecenderungan kenaikan alokasi 

anggaran kesehatan ibu di anggaran Indonesia menunjukkan perkembangan 

positi f dari upaya pemerintah mempercepat pencapaian target kesehatan 

ibu. Studi mendalam pada data anggaran kesehatan ibu mengungkapkan 

bahwa meningkatnya program kesehatan ibu dikarenakan adanya pengenalan 

rancangan baru, Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), yang merupakan 

tambahan program transfer tunai bersyarat bagi keluarga miskin (Program 

Keluarga Harapan/PKH), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang 

diperkenalkan tahun 2011, dan pengadaan peralatan medis. Beberapa 

rancangan ini mungkin juga disebabkan upaya pemerintah dalam mempercepat 

pencapaian target kesehatan ibu sebagaimana tercantum dalam dokumen 

RPJMN tahun 2009-2014, yang sesuai dengan komitmen pemerintah di bidang 

kesehatan ibu untuk komunitas global sebagaimana yang dijanjikan dalam KTT 

PBB mengenai MDGs 2010.

JAMPERSAL merupakan suatu rancangan baru yang diperkenalkan oleh 

Departemen Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan 

keuangan bagi wanita hamil dan ibu bersalin untuk mengurangi resiko 

persalinan. Ini merupakankegiatan pemerintah untuk merespon permasalahan 

akses akibat sulitnya keuangan yang dialami ibu hamil, sehingga menghambat 

mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan ibu. Semua wanita hamil yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan ibu di puskesmas dan membutuhkan jasa 

bidan memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan rancangan ini. Pelayanan 

yang dijamin oleh Jampersal ini meliputi  pelayanan pra persalinan (maksimal 

4 kunjungan); persalinan normal yang dibantu jasa bidan, pelayanan nifas dan 

pasca persalinan, intervensi gangguan melahirkan dan perawatan pra-rujukan 

bagi bayi baru lahir dengan komplikasi, dan perawatan pasca keguguran, serta 

pelayanan dasar kebidanan darurat.
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Bagan 10. 
Porsi Anggaran Kesehatan Ibu dari Komponen (2011-2013)

Bagan 11. 
Kecenderungan Alokasi Anggaran 

untuk JAMPERSAL dan PKH 2011-2013
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Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program transfer tunai bersyarat 

bagi keluarga sangat miskin untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan 

pendidikan anak di kalangan keluarga miskin. Program tersebut diperkenalkan 

dan dikelola oleh Departemen Sosial dan sudah berjalan sejak tahun 2006. 

Program ini adalah rancangan yang disasarkan, arti nya bahwa mereka yang 

memenuhi persyaratan adalah para ibu dan anak-anak dari keluarga sangat 

miskin berdasarkan data penerima yang diverifi kasi Badan Pusat Stati sti k. 

Rancangan ini menyediakan bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin 

dengan kondisi tertentu. Kondisi tersebut misalnya semua wanita hamil 

dari keluarga miskin wajib mengunjungi puskesmas untuk menerima paket 

pemeriksaan pra persalinan untuk kehamilan mereka.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang diberikan pemerintah 

pusat kepada Puskesmas dalam rangka memberikan dukungan keuangan yang 

dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas 

termasuk pelayanan kesehatan ibu. Tujuan utama BOK untuk menjamin 

peningkatan akses dan distribusi pelayanan masyarakat yang merata melalui 

promosi kesehatan dan kegiatan pencegahan di Puskesmas untuk mencapai 

target standar pelayanan minimum di bidang kesehatan dan target MDGs 

tahun 2015 (Kementerian Kesehatan, 2011). Beberapa kegiatan yang didukung 

oleh BOK meliputi  bantuan transportasi untuk petugas kesehatan Puskesmas 

melakukan perawatan pra persalinan, persalinan dan pasca persalinan, serta 

kunjungan pasca puerpurium.

Angka anggaran kesehatan ibu ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini 

sedang fokus pada pencapaian target penurunan rasio kesehatan ibu dengan 

menyediakan rancangan asuransi persalinan. Dengan memperkenalkan 

rancangan ini pemerintah berharap lebih banyak perempuan hamil bersedia 

mengakses pelayanan pra persalinan di puskesmas dan lebih bersedia 

untuk melahirkan dengan dibantu tenaga medis terlati h. Jelas bahwa 

dalam periode tahun 2011-2012, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 

JAMPERSALmengalami peningkatan. Alokasi anggaran JAMPERSAL meningkat 

dari US$ 0,1 miliar tahun 2011 menjadi US$ 016 miliar pada tahun 2012. Jumlah 

yang diusulkan untuk 2013 seti daknya sama dengan jumlah yang dialokasikan 

pada tahun sebelumnya.

Analisis anggaran kesehatan ibu menunjukkan bahwa pemerintah telah 

mengambil ti ndakan serius dalam pengurangan angka kemati an ibu dengan 

mengalokasikan dana yang cukup besar secara khusus untuk menjamin seluruh 

persalinan yang terjangkau dan aman, terutama bagi perempuan miskin dari 

keluarga miskin sebagaimana diindikasikan dengan rancangan JAMPERSAL 

dan PKH. Terdapat juga kecenderungan peningkatan nominal alokasi anggaran 



BAB 4ANALISIS KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA 
DALAM  KESEHATAN IBU

65      Monitoring Kebijakan dan Anggaran Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Kesehatan Ibu

untuk JAMPERSAL dan PKH pada periode tahun 2011 hingga 2012. Dalam hal 

ini, pemerintah berada dalam kondisi on-track dalam menjamin kemajuan 

pencapaian terhadap komitmen kesehatan ibu untuk menurunkan angka 

kemati an ibu.

4.3.2. Analisis Program dan Anggaran Kesehatan Ibu dalam 
Maksimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada untuk 
Merealisasikan Hak Kesehatan Ibu

Analisis program kesehatan ibu dan anggaran dalam maksimalisasi sumberdaya 

yang ada secara maksimum bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah 

nasional telah efekti f memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai 

komitmen kesehatan ibu. Analisis tersebut akan difokuskan pada bagaimana 

program ibu yang utama (JAMPERSAL dan dana desentralisasi) disampaikan 

untuk melihat program kesehatan ibu secara keseluruhan.

Aspek pertama yang harus dilihat adalah bagaimana skema utama dalam 

kesehatan ibu yaitu JAMPERSAL dilaksanakan. Meskipun jumlah besar 

sumberdaya keuangan telah dialokasikan untuk skema JAMPERSAL, 

pengeluaran dari skema ini relati f rendah. Tingkat pengeluaran JAMPERSAL 

tahun 2011 adalah 41,5% secara nasional. Ada juga variasi geografi s yang 

besar dari ti ngkat pengeluaran JAMPERSAL di seluruh wilayah. Tingkat 

pengeluaran terti nggi JAMPERSAL adalah wilayah Bali dan Nusa Tenggara 

yang menghabiskan 82,86% dari dana yang dialokasikan. Pengeluaran yang 

terendah adalah wilayah Papua yang hanya menghabiskan 13,02% dari kuota 

yang dialokasikan. Masalah penghematan skema JAMPERSAL bisa jadi karena 

skema ini relati f baru, sehingga sebagian besar penerima yang memenuhi 

syarat ti dak menyadari adanya skema ini. 

Skema lain yang juga penti ng dilakukan dalam analisis adalah dana desentralisasi 

kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Meski pengadaan sumberdaya 

keuangan kepada pemerintah daerah itu penti ng, namun dapat digunakan 

untuk  pengadaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur kesehatan ibu, 

karena alokasi transfer dana hibah ti dak selalu sejalan dengan permasalahan 

kesehatan ibu yang sedang terjadi di daerah. Bagan 11 menunjukkan sebuah 

uji korelasi antara jumlah rata-rata transfer pemerintah pusat untuk pelayanan 

kesehatan dasar bagi wilayah dengan jumlah persalinan tanpa dibantu tenaga 

medis terlati h. Logika di balik uji tersebut ini adalah jika pemerintah dianggap 

efekti f dalam mengalokasikan dana ke daerah, maka daerah yang bermasalah, 

seperti  diindikasikan dengan jumlah persalinan tanpa bantuan tenaga medis 

terlati h, akan menerima bantuan dana lebih banyak. Persalinan tanpa bantuan 
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tenaga medis terlati h menjadi indikator tanda permasalahan aksesibilitas 

pelayanan kesehatan ibu karena berbagai faktor seperti  infrastruktur jalan 

yang buruk, kesulitan geografi s, penempatan tenaga medis yang ti dak merata, 

dan faktor lainnya. Uji korelasi kedua variabel tersebut menghasilkan nilai 

koefi sien yang ti dak signifi kan, yang menunjukkan sebuah korelasi yang sangat 

lemah (r= 0.044722). Hal itu bisa disimpulkan bahwa alokasi transfer secara 

efekti f ti dak sesuai besarnya permasalahan kesehatan ibu yang dihadapi 

oleh daerah. Sehubungan dengan pemanfaatan penuh kriteria sumberdaya 

maksimum yang ada, pemerintah pusat gagal menggunakan sumberdaya 

untuk mengatasi masalah kesehatan ibu di daerah.

Bagan 12. 
Pengeluaran Aktual Skema JAMPERSAL 2011 

Berdasarkan penilaian ini, pemerintah gagal memaksimalkan sumber 

daya yang telah dialokasikan untuk program kesehatan ibu dalam rangka 

memenuhi komitmen untuk kesehatan ibu. Dana JAMPERSAL yang secara 

substansial belum dibelanjakan, menunjukkan bahwa upaya yang lebih serius 

perlu dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan dari rancangan tersebut bisa 

terpenuhi. Distribusi transfer dari dana hibah nasional belum mencerminkan 

bahwa rancangan itu didistribusikan secara efekti f untuk mengatasi beragam 

masalah kesehatan ibu di daerah. Dalam hal ini, pemerintah berada dalam 

kondisi off -track dan kurang memanfaatkan sumberdaya maksimum yang 

tersedia sepenuhnya untuk merealisasikan komitmen dalam kesehatan ibu.
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Aspek penilaian lain adalah penilaian proporsi program kesehatan ibu. Bagian 

yang lebih besar dari program kesehatan ibu dibandingkan dengan program 

diluar kesehatan ibu dapat diindikasikan keseriusan pemerintah pusat 

dalam upaya untuk mempercepat pencapaian komitmen dalam kesehatan 

ibu. Grafi k 8 menunjukkan bahwa proporsi program kesehatan ibu cukup 

besar. Pada tahun 2011, proporsi program kesehatan ibu untuk alokasi total 

anggaran kesehatan adalah 38,5 %. Bagian ini sedikit menurun menjadi 35,6 

% tahun 2012. Namun, proporsi keseluruhan dari program kesehatan ibu pada 

tahun 2011 dan 2012 lebih dari seperti ga total anggaran kesehatan. Dalam hal 

ini, pemerintah berada dalam kondisi on-track sepenuhnya memanfaatkan 

sumberdaya yang tersedia untuk mencapai komitmen kesehatan ibu dengan 

mempertahankan porsi anggaran kesehatan program ibu lebih dari seperti ga 

dari total anggaran kesehatan tahun 2011-2012.

Bagan 13. 
Jumlah Rata-rata Alokasi untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan 

Jumlah Kelahiran Tanpa Dibantu Tenaga Medis Terlati h 2011-2012

Aspek terakhir yang perlu dianalisis adalah apakah intervensi yang diadopsi 

dalam program kesehatan ibu sesuai dengan intervensi berbasis bukti  yang 

direkomendasikan untuk kesehatan ibu. Intervensi berbasis bukti  adalah 

serangkaian intervensi yang telah terbukti  mengatasi masalah kesehatan ibu 

melalui peneliti an sistemati s dan percobaan-percobaan. Dengan mengadopsi 

intervensi berbasis bukti , diharapkan sumberdaya-sumberdaya akan 

dimanfaatkan secara efekti f dan ti dak ada sumberdaya yang disia-siakan karena 
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intervensi yang diadopsi telah terbukti  berhasil. Sebagaimana telah dibahas 

dalam bab sebelumnya, penyebab utama kemati an ibu di Indonesia yang 

meliputi  perdarahan pasca persalinan (postpartum hemorrhage), eklampsia, 

dan infeksi pasca melahirkan. Penyebab utama ini dapat dikurangi dengan 

menjamin bahwa semua persalinan dibantu tenaga medis terlati h, semua 

wanita hamil menerima pelayanan pra persalinan yang tepat dan berkualitas, 

dan memberikan akses kepada perempuan untuk perawatan obstetrik darurat 

secara tepat waktu (UNICEF, 2004). Pelayanan pra persalinan diharapkan 

menganti sipasi anemia selama kehamilan, sedangkan tenaga medis persalinan 

terlati h diharapkan mencegah atau mengobati  pendarahan dengan perawatan 

yang benar.

Seperti  dijelaskan sebelumnya, ada ti ga program utama terkait kesehatan ibu, 

yaitu Jaminan Persalinan Universal (JAMPERSAL), Program Keluarga Harapan 

(PKH), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). JAMPERSAL bertujuan untuk 

menyediakan bantuan keuangan untuk wanita hamil dan ibu bersalin untuk 

mengurangi resiko melahirkan. Ini merupakan kegiatan pemerintah untuk 

merespon masalah akses karena masalah kesulitan keuangan yang dialami 

ibu hamil, yang menghambat mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan 

ibu. Melalui skema ini, para ibu diharapkan memiliki akses ke pelayanan 

pra persalinan yang berkualitas sehingga seti ap kelahiran terkait komplikasi 

dapat dideteksi sedini mungkin dan memberikan perawatan yang tepat guna 

mengurangi resiko fatal. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program 

transfer tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan ibu dan pendidikan anak di kalangan keluarga miskin, 

misalnya, wanita hamil dari keluarga miskin wajib mengunjungi puskesmas 

untuk menerima paket pemeriksaan pra persalinan bagi kehamilan mereka. 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana hibah yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada Puskesmas untuk memberikan bantuan keuangan 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

di Puskesmas termasuk pelayanan kesehatan ibu. Beberapa kegiatan yang 

didukung oleh dana BOK meliputi  dukungan transportasi untuk petugas 

kesehatan Puskesmas, melakukan perawatan pra persalinan, persalinan, 

perawatan pasca persalinan, dan kunjungan pasca puerpurium.

Berdasarkan penilaian ini, pemerintah pusat telah mengambil upaya serius 

mengadopsi intervensi dalam program kesehatan ibu yang sesuai dengan 

intervensi berbasis bukti  untuk menurunkan angka kemati an ibu di Indonesia. 

Pilihan intervensi sudah mencerminkan permasalahan yang ada yang 

menyebabkan ti ngkat kemati an ti nggi di Indonesia, yakni kondisi kesehatan 

yang dapat menyebabkan resiko fatal selama persalinan akibat kurangnya 

akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melakukan 
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perawatan pra persalinan, persalinan, perawatan pasca persalinan, dan 

pelayanan penti ng lainnya. Dalam hal ini, pemerintah berada dalam kondisi 

on-track sepenuhnya dalam memaksimalkan seluruh sumber daya  yang 

tersedia menuju realisasi komitmen dalam kesehatan ibu. Meski demikian, 

status tercapai belum terpenuhi karena ti dak ada informasi mengenai 

intervensi lain yang diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan ibu yang 

terkait dengan faktor budaya dan sosial. Juga belum  jelas apakah dana hibah 

yang ditransfer ke pemerintah daerah akan digunakan sesuai dengan prinsip-

prinsip intervensi berbasis bukti .

4.3.3. Keseluruhan Analisis Program dan Anggaran 
Kesehatan Ibu

Keseluruhan program kesehatan ibu dan analisis anggaran dalam memenuhi 

komitmen kesehatan ibu diringkas dalam tabel 9 berikut. Dalam kriteria 

pencapaian kemajuan  hak atas kesehatan ibu, pemerintah berada dalam 

kondisi on-track dalam menjamin perkembangan alokasi anggaran kesehatan 

ibu, tetapi kenyataan bahwa penurunan proporsi kesehatan ibu bisa membuat 

mundur upaya untuk mewujudkan kemajuan pencapaian dalam memenuhi 

komitmen kesehatan ibu. Pemerintah berada dalam kondisi on-track menuju 

kemajuan pencapaian komitmen kesehatan ibu dengan memasti kan bahwa 

pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki sumberdaya keuangan yang 

diperlukan untuk mengambil bagian dalam menangani masalah kesehatan 

ibu. Analisis anggaran kesehatan ibu juga mengungkapkan bahwa pemerintah 

berada dalam kondisi on-track dalam memasti kan pencapaian kemajuan 

terhadap komitmen kesehatan ibu untuk menurunkan angka kemati an ibu 

dengan memperlihatkan kegiatan serius dalam mengurangi angka kemati an 

ibu dengan secara khusus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk 

menjamin persalinan yang terjangkau dan aman, terutama bagi perempuan 

miskin dari keluarga miskin seperti  disebutkan dalam skema JAMPERSAL dan 

PKH.

Dalam kriteria penggunaan sumberdaya maksimum yang tersedia untuk 

merealisasikan komitmen kesehatan ibu, pemerintah berada dalam kondisi 

off -track karena gagal memasti kan sumberdaya yang tersedia untuk melak-

sanakan program kesehatan ibu dan rancangannya yang ditandai dengan 

kurangnya pemanfaatan JAMPERSAL secara signifi kan dan kesesuaian proporsi 

jumlah yang ditransfer ke daerah dengan besarnya masalah kesehatan ibu di 

daerah. Pemerintah juga ditemukan berada dalam kondisi on-track dalam 

memasti kan bahwa alokasi untuk program kesehatan ibu memiliki proprosi 

besar dari total anggaran kesehatan. Pemerintah juga dipandang on-track 

karena telah mengadopsi program dan intervensi yang sesuai dengan masalah 

kesehatan ibu yang berlaku secara umum.
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 Tabel 9.
Ringkasan Program Kesehatan Ibu dan Analisis Anggaran

Kriteria Indikator Status
Tingkat 

Komitmen
Nilai

Program 
Kesehatan Ibu 
dan Analisis 
Anggaran

Kemajuan 
pencapaian 
hak atas 
kesehatan ibu

Kecenderungan 
pengeluaran 
yang disesuaikan 
dengan infl asi 
program 
kesehatan ibu dari 
waktu ke waktu

Total kecenderungan 
pengeluaran yang 
disesuaikan dengan 
infl asi program 
kesehatan ibu 
makin meningkat 
namun porsi 
program kesehatan 
ibu mengalami 
penurunan

Antara 
On-track dan 
Off -track

2

Kecenderungan 
pengeluaran 
yang disesuaikan 
dengan infl asi 
untuk kesehatan 
ibu yang ditransfer 
ke pemda 
(DAK, dana 
dekonsentrasi, 
tugas dan fungsi 
bersama)

Nominal 
kecenderungan 
belanja untuk 
kesehatan ibu yang 
ditransfer ke pemda 
menunjukkan 
kecenderungan 
peningkatan secara 
umum

On-track 3

Kecenderungan 
pengeluaran 
yang  disesuaikan 
dengan infl asi 
program 
kesehatan ibu 
menargetkan 
perempuan miskin

Kecenderungan total 
belanja program 
kesehatan ibu 
yang menargetkan 
perempuan miskin 
(JAMPERSAL, BOK, 
PKH) meningkat

On-track 3

Maksimalisasi 
sumberdaya 
maksimum 
yang ada

Tingkat dimana 
sumberdaya yang 
tersedia digunakan 
secara efekti f 
dan ti dak ada 
sumberdaya yang 
terbuang

Dana JAMPERSAL 
kurang 
dimanfaatkan 
secara substansial, 
menunjukkan bahwa 
diperlukan upaya 
yang lebih serius 
untuk memasti kan 
bahwa tujuan 
dari skema dapat 
dipenuhi.

Pembagian transfer 
dari dana hibah 
nasional belum 
mencerminkan 
skema itu 
didistribusikan 
afekti f untuk 
mengatasi besarnya 
bervariasi dari 
masalah kesehatan 
ibu di daerah.

Off -track 1
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Kriteria Indikator Status
Tingkat 

Komitmen
Nilai

Program 
Kesehatan Ibu 
dan Analisis 
Anggaran

Perbandingan 
program 
kesehatan ibu 
terhadap total 
rasio pengeluaran 
kesehatan 
dengan program 
kesehatan lainnya 
terhadap total 
rasio pengeluaran 
bidang kesehatan

Program terhadap 
rasio total 
pengeluaran 
sektor kesehatan 
untuk program 
ibu berada dalam 
lima besar program 
terhadap total rasio 
pengeluaran sektor 
kesehatan

On track 3

Persentase 
program 
kesehatan ibu 
yang mengadopsi 
intervensi berbasis 
bukti  untuk 
kesehatan ibu 

Pilihan intervensi 
telah mencerminkan 
masalah yang 
menyebabkan 
ti ngkat kemati an 
ti nggi di Indonesia, 
yakni seti ap kondisi 
kesehatan yang 
dapat menyebabkan 
risiko fatal selama 
persalinan karena 
kurangnya akses 
masyarakat miskin 
terhadap pelayanan 
kesehatan 
berkualitas yang 
melaksanakan 
perawatan pra 
persalinan care, , 
persalinan, pasca 
persalinan, dan 
pelayanan lain yang 
penti ng

On-track 3

Total Score/Maximum Score 15/30*)

Overall Status On Track

*)  Nilai Minimum adalah 6 dan nilai maksimum adalah 30. Nilai interval off -track adalah> 6 dan< 14; nilai kisa-
ran interval adalah> 14 dan< 22; dan nilai kisaran interval yang dicapai adalah> 22 dan< 30
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4.4. Keseluruhan  Analisis  Kegiatan Pemerintah 
dalam Merealisasikan Komitmen Kesehatan Ibu

Pada bagian sebelumnya, pengkajian secara terperinci terhadap kebijakan dan 

alokasi anggaran telah menghasilkan beberapa temuan penti ng.

Tabel 10. 
Bobot Keseluruhan Penilaian Kegiatan Pemerintah dalam 

Merealisasikan Komitmen Kesehatan Ibu

Lingkup Kajian Status Nilai

Analisis kebijakan berkaitan dengan 
komitmen Kesehatan Ibu

On-Track (9/15)*(1/3) = 0.2 

Analisis Umum Anggaran Pemerintah 
Nasional 

Off -Track (0/15)*(1/3) = 0.0

Program Kesehatan Ibu dan Analisis 
Anggaran 

On- Track (15/30)*(1/3) = 0.17

Pengkajian umum Kegiatan Pemerintah 
menuju Realisasi Komitmen Kesehatan Ibu

On-Track 0.2+0.0+0.17 = 0.37 *)

*) Nilai Minimum adalah 0 dan nilai maksimum adalah 1. Nilai interval off -track adalah> 0 dan< 0.33; nilai 
kisaran interval on-track adalah> 0.33 dan< 0.67; dannilai kisaran interval yang dicapai adalah> 0.67 dan < 1

Dari tabel ringkasan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah nasional telah 

melakukan kegiatan yang sangat baik dalam memasti kan bahwa komitmen 

Indonesia dalam kesehatan ibu diadopsi dalam kerangka peraturan dan 

perencanaan yang ada. Temuan lain adalah bahwa, pemerintah telah bekerja 

sangat baik dengan memasti kan bahwa sumber daya yang tersedia dalam 

anggaran kesehatan dimanfaatkan secara efekti f untuk program kesehatan 

ibu. Meskipun demikian, bagian yang kurang berhasil adalah memasti kan 

bahwa sektor kesehatan akan memiliki jumlah sumberdaya yang besar yang 

dapat digunakan untuk program kesehatan ibu. Kurangnya upaya pemerintah 

bisa berakibat keterbatasan sumberdaya. Pemerintah gagal memobilisasi 

sumberdaya secara efekti f untuk sektor kesehatan, terutama masalah 

kesehatan ibu.
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Tabel ringkasan mengasumsikan bahwa masing-masing wilayah analisis 

memiliki bobot yang sama. Ini mungkin bukan representasi akurat dari 

kenyataan yang sebenarnya tentang bagaimana pemerintah berusaha keras 

memenuhi komitmennya dalam kesehatan ibu. Berdasarkan pemikiran ini, 

dapat diusulkan suatu pendekatan yang berbeda dalam membuat penilaian 

secara keseluruhan terhadap kegiatan pemerintah dalam mewujudkan 

komitmen kesehatan ibu. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan bobot 

untuk masing-masing wilayah analisis. Skenario bobot diuraikan sebagai 

berikut:

Tabel 11. 
Bobot Ruang Lingkup Kajian dan Dasar Pemikiran

Lingkup Kajian Bobot Dasar Pemikiran

Analisis Kebijakan yang terkait 
dengan Komitmen Kesehatan Ibu

30%

Penerapan target kesehatan ibu ke dalam 
dokumen kebijakan dan perencanaan 
yang ada penti ng untuk memasti kan 
isu kesehatan ibu masih dalam agenda 
kebijakan pembuat kebijakan. Hal ini juga 
memberikan landasan formal pemerintah 
untuk menghasilkan dan membelanjakan 
sumberdaya keuangan masyarakat. 
Tapi, kepenti ngannya bisa dirusak oleh 
realitas yang ada dimana kebijakan atau 
perencanaan ti dak dapat diwujudkan dalam 
alokasi anggaran.

Analisis Umum Anggaran 
Kesehatan Pemerintah Nasional

40%

Ini langkah yang sangat penti ng karena 
menentukan sejauh mana pemerintah 
dapat memobilisasi sumberdaya untuk 
kesehatan ibu. Jumlah anggaran kesehatan 
yang lebih besar, akan ada kesempatan 
baik dimana program kesehatan ibu akan 
menerima dana lebih banyak.

Program Kesehatan Ibu dan 
Analisis Anggaran

30%
Dalam aspek ini, fokus kegiatan pemerintah 
adalah efekti vitas dan efi siensi pemanfaatan 
sumberdaya bidang kesehatan. 
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Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hasil pengkajian dari kebijakan dan 

alokasi anggaran direvisi sebagai berikut.

Tabel 12. 
Evaluasi Keseluruhan Penilaian Kegiatan Pemerintah dalam Realisasi 

Komitmen Kesehatan Ibu

Lingkup Kajian Status Nilai

Analisis Kebijakan berkaitan 
dengan Komitmen Kesehatan Ibu

On-Track (9/15)*30% = 0.18

Analisis Umum Anggaran 
Kesehatan Pemerintah Nasional

Off -Track (0/15)*40% = 0.0

Program Kesehatan Ibu dan 
Analisis Anggaran

On-Track (15/30)*30% = 0.15

Penilaian Keseluruhan Kegiatan 
Pemerintah atas  Realisasi 
Komitmen Kesehatan Ibu

Off -Track 0.18+0.0+0.15=0.33*)

*)  Nilai Minimum adalah 0 dan nilai maksimum adalah 1. Nilai interval off -track adalah> 0 dan< 0.33; nilai 
kisaran interval on-track adalah> 0.33 dan< 0.67; dannilai kisaran interval yang dicapai adalah> 0.67 dan < 1

Dengan menentukan bobot yang tepat untuk nilai yang sesuai, penilaian 

keseluruhan atas kegiatan pemerintah terhadap realisasi komitmen 

kesehatan ibu menghasilkan hasil yang berbeda, yakni berada dalam kondisi 

off -track. Hal ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemerintah off -track 

dalam mencapai realisasi komitmen bagi kesehatan ibu karena kurangnya 

upaya dalam meningkatkan dan memobilisasi sumberdaya yang diperlukan 

di sektor kesehatan. Pemerintah berada dalam kondisi off -track dalam 

upayanya mempertahankan kecenderungan peningkatan alokasi anggaran 

kesehatan dalam nilai riil. Pemerintah juga gagal memanfaatkan peluang 

untuk memobilisasi sumberdaya ekonomi potensial yang dihasilkan oleh 

pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang positi f terhadap realisasi 

hak-hak di bidang kesehatan pada umumnya. Pemerintah juga gagal menjamin 

sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
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BAB 1 PENDAHULUAN

THE PERSISTING GEOGRAPHICAL DISPARITY OF ATTENDED 
BIRTHS BY SKILLED HEALTH WORKER, ANTENATAL CARE 
AND POST-NATAL CARE COVERAGE ACROSS REGIONS MAY 
UNDERMINE EFFORTS TOWARD REDUCED MMR ARE AMONG 
THE FEW PROBLEMS THAT MAY HINDER THE FURTHER 
PROGRESSES IN MATERNAL HEALTH.
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Bab 5

KESIMPULAN

B
agian ini membahas temuan-temuan kunci dari peneliti an dan uraian 

sejumlah rekomendasi untuk mempercepat realisasi komitmen 

Pemerintah Indonesia terhadap target kesehatan ibu pada tahun 2015. 

Secara keseluruhan, sudah ada kemajuan pencapaian target kesehatan ibu, 

tetapi upaya-upaya yang besar masih diperlukan untuk mencapai target 

kesehatan ibu tahun 2015 nanti . 

5.1. Temuan Masalah

Dipandang dari segi status kesehatan ibu, Pemerintah Indonesia telah 

mengalami perkembangan menuju pencapaian komitmen kesehatan ibu. 

Kecenderungan umum Angka Kemati an Ibu telah mengalami penurunan 

selama beberapa dasawarsa. Tetapi target Pemerintah Indonesia ini agaknya 

sedikit ambisius dan sangat ti dak mungkin untuk terpenuhi dalam periode 

waktu yang tersisa. Target 102 kemati an ibu per 100.000 kelahiran masih 

belum bisa dicapai pada tahun 2015. Perbedaan geografi s yang ada dari 

kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlati h, cakupan pelayanan pra 

dan pasca persalinan di seluruh daerah dapat menganggu upaya penurunan 

Angka Kemati an Ibu adalah salah satu masalah yang dapat menghambat 

perkembangan lebih lanjut dalam kesehatan ibu. Untuk menjawab masalah 

ini, langkah-langkah kebijakan yang tepat dan alokasi anggaran yang memadai 

sangat diperlukan.

Analisis komitmen pemerintah terhadap realisasi target kesehatan ibu 

menunjukkan hasil yang beragam. Sehubungan dengan langkah-langkah 

kebijakan yang bertujuan pada upaya percepatan realisasi target kesehatan 

ibu, pemerintah nasional diindikasikan berada di jalur yang benar (on-track). 

Ada beberapa kebijakan penti ng yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 

masalah kesehatan ibu dengan lebih baik. Adanya kebijakan-kebijakan ini dapat 

berfungsi sebagai dasar alokasi anggaran yang lebih besar untuk kesehatan 

ibu. Namun, anggapan tersebut ti dak selalu terwujud dalam kenyataan.
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Analisis umum anggaran kesehatan menunjukkan bahwa pemerintah kurang 

melakukan upaya untuk menghasilkan dan memobilisasi sumberdaya yang 

diperlukan di bidang kesehatan. Pemerintah berada dalam kondisi off -track 

dalam upaya mempertahankan kecenderungan peningkatan alokasi anggaran 

kesehatan dalam hal nilai riil. Pemerintah juga gagal memanfaatkan peluang 

dalam memobilisasi sumberdaya ekonomi potensial yang dihasilkan oleh 

pertumbuhan positi f ekonomi di ti ngkat nasional dan daerah terhadap realisasi 

hak-hak di bidang kesehatan pada umumnya. Pemerintah juga gagal menjamin 

sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Implikasi 

dari situasi ini adalah bahwa sumberdaya yang tersedia untuk kesehatan ibu 

makin terbatas.

Meskipun demikian, selain keterbatasan sumberdaya yang ada untuk 

kesehatan ibu, dinas pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelayanan 

kesehatan ibu telah bekerja cukup baik dalam memasti kan efekti vitas dan 

efi siensi pemanfaatan sumberdaya bidang kesehatan. Misalnya, pemerintah 

telah meningkatkan jumlah pemindahan sumberdaya kepada pemerintah 

daerah yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengambil ti ndakan 

yang lebih proakti f terhadap masalah kesehatan ibu di daerah masing-masing. 

Pemerintah juga telah mengalokasikan jumlah sumberdaya keuangan yang 

besar, dimana targetnya adalah perempuan miskin. Ini adalah beberapa 

contoh yang menunjukkan perkembangan positi f dalam kegiatan pemerintah 

nasional menuju realisasi target kesehatan ibu.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berikut beberapa rekomendasi yang 

dapat diusulkan:

� Mengikuti  kebijakan yang telah dikeluarkan, untuk mempercepat 

pencapaian kemajuan target MDGs dalam kesehatan ibu dan anak, maka 

penti ng bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan alokasi anggaran 

dan belanja kesehatan dengan mengacu pada kebijakan yang telah dibuat 

oleh pemerintah sebelumnya.

� Untuk LSM yang bekerja dalam bidang advokasi kesehatan ibu, sangat 

penti ng untuk memikirkan tentang gambaran besar mengenai kebijakan 

dan pendanaan sampai pada bagaimana tahap-tahap kebijakan tersebut 

diimplementasikan. Ini akan sangat membantu untuk menentukan 

kriteria yang jelas/indikator/ukuran dalam melakukan kerja-kerja advokasi 

berbasis bukti .
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BAB 1PENDAHULUAN

KEADAAN DI INDONESIA 
DAN KERANGKA 

DESENTRALISASI TAHUN 
ANGGARAN 

DI INDONESIA 

LAMPIRAN



THE DECENTRALIZATION REFORM THAT ALSO HAS RESULTED 
ON THE INCREASING AVAILABILITY OF FINANCIAL RESOURCE 
TO DISTRICT GOVERNMENTS THROUGH DECENTRALIZATION 
FUND TRANSFER FROM CENTRAL TO LOCAL GOVERNMENT 
DOES NOT NECESSARILY AFFECT ON THE INCREASED FUND 
FOR HEALTH SECTOR. 
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Lampiran 1

Keadaaan di Indonesia

A. Sekilas Tentang Indonesia

N
egara Republik Indonesia terletak diantara 6 derajat utara dan 11 

derajat lintang selatan, dan dari 95- 141 derajat bujur ti mur. Indonesia 

merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.000 pulau yang 

terbentang antara Asia dan Australia. Indonesia berbatasan dengan Laut Cina 

Selatan di sebelah utara, Samudra Pasifi k di sebelah utara dan ti mur, dan 

Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat. Terbentang di wilayah perairan 

yang luas, Indonesia memiliki luas wilayah daratan 1.904.569 km2 atau 20% 

dari luas wilayah keseluruhan.

Indonesia secara administrati f dibagi menjadi beberapa provinsi yang terbagi 

lagi menjadi kabupaten dan kotamadya. Sejak tahun 2001, jumlah provinsi 

diperluas dari 26 menjadi 33 provinsi. Secara keseluruhan, ada 370 kabupaten 

dan 96 kota di Indonesia. Bagian administrasi yang lebih rendah selanjutnya 

adalah kecamatan dan desa. Pada tahun 2010, terdapat 6.131 kecamatan 

dan 73.405 desa di Indonesia. Desa-desa tersebut diklasifi kasikan menjadi 

Kelurahan bagi desa yang memiliki karakter lebih maju, atau desa untuk yang 

masih mempertahankan karakter pedesaan.
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Menurut Sensus Penduduk terbaru tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia 

adalah 237,5 juta, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling 

padat penduduknya di dunia setelah Republik Rakyat China, India, dan Amerika 

Serikat. Diperkirakan bahwa sekitar 42% penduduk Indonesia ti nggal di daerah 

perkotaan. Namun secara geografi s, jumlah penduduk yang besar ini ti dak 

merata di seluruh negeri. Pulau Jawa, yang luasnya hanya 7% dari total luas 

Indonesia, dihuni oleh 59% dari penduduk negara itu, membuat kepadatan 

penduduk di pulau Jawa (951 orang seti ap km2) lebih ti nggi dibandingkan 

dengan pulau-pulau lainnya. Dalam provinsi-provinsi di Jawa, kepadatan 

penduduk berkisar 12.700 orang seti ap km2 di provinsi DKI Jakarta sampai 726 

orang seti ap km2 di provinsi Jawa Timur.

B. Desentralisasi di Indonesia

Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengalami desentralisasi dari suatu sistem 

sentralisti k pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 22/1999 

menjadi sebuah tonggak bersejarah dalam proses desentralisasi. Desentralisasi 

di Indonesia, yang diakui sebagai salah satu sistem desentralisasi paling 

ambisius di dunia, telah mengalihkan hampir semua fungsi pemerintah pusat 

dan otoritas pemerintah kepada pemerintah daerah, kecuali lima kewenangan 

mutlak pemerintah dalam kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan, 

keuangan, hukum, dan urusan agama.

UU No. 22/1999 direvisi didalam UU No. 32/2004 selama masa kepemimpinan 

Presiden Megawati . Revisi peraturan ini dimaksudkan sebagai perbaikan 

undang-undang sebelumnya karena telah membuat koordinasi yang bott le-

neck dalam proses pembangunan. Pemerintah ti ngkat kabupaten dianggap 

terlalu ketat dibandingkan dengan pemerintah provinsi yang pada gilirannya 

menciptakan konfl ik antar kabupaten dan konfl ik kabupaten-provinsi. Dalam 

UU No. 32/2004, pemerintah provinsi sedikit diperkuat dan berti ndak 

sebagai perpanjangan tangan dan pelaksana program pemerintah nasional. 

Meski demikian, sifat utama desentralisasi Indonesia belum berubah dimana 

pemerintah ti ngkat kabupaten masih berada di garis depan pelayanan 

masyarakat.

C. Sistem Kesehatan di Indonesia

Sistem persalinan kesehatan juga dipengaruhi oleh proses desentralisasi di 

Indonesia. Sejak awal undang-undang desentralisasi tahun 1999, pemerintah 

ti ngkat kabupaten dipindahkan sekitar 70% dari pegawai negeri sipil pusat 

termasuk sebagian tanggungjawab untuk pelayanan masyarakat dan sarana-

sarana. Reformasi itu turut memindahkan dana yang lumayan besar kepada 
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pemerintah daerah, tetapi sayangnya, pengalihan tersebut ti dak disertai 

dengan pengalihan kapasitas untuk melaksanakan tanggungjawab baru 

sehingga berakibat pada pembangunan yang stagnan di banyak bidang 

pembangunan pada akhirnya, termasuk sektor kesehatan.

Reformasi desentralisasi yang juga mengakibatkan peningkatan ketersediaan 

sumberdaya keuangan kepada pemerintah kabupaten melalui pengalihan dana 

desentralisasi dari pusat ke pemerintah daerah ti dak selalu berpengaruh pada 

meningkatnya dana untuk sektor kesehatan. Menariknya, sektor kesehatan di 

ti ngkat kabupaten mengalami kekurangan keuangan. Sektor kesehatan harus 

bersaing dengan sektor lain untuk menerima alokasi anggaran dari Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di beberapa daerah, 

sektor kesehatan menerima alokasi anggaran yang relati f lebih rendah. 

Kekurangan dalam pendanaan sektor kesehatan juga terjadi di daerah dengan 

kapasitas fi skal ti nggi, yang akan berada di posisi untuk membiayai penyediaan 

pelayanan kesehatan bagi penduduk secara memadai. Situasi ini bisa merusak 

perkembangan pada indikator kesehatan pada satu dekade terakhir. Hal ini 

menyebabkan kecenderungan meningkatnya dana dari pemerintah pusat 

di sektor kesehatan langsung dari Departemen Kesehatan, yang arti nya 

meningkatnya ketergantungan pemerintah kabupaten pada pendanaan 

pemerintah pusat.

Di ti ngkat nasional, sistem kesehatan di Indonesia tersusun dalam enam bidang 

utama program, meliputi  Kesehatan Ibu dan Anak, Dana Pelayanan Kesehatan, 

Sumberdaya Manusia, Farmasi, Perlengkapan, dan Peralatan Kesehatan, 

Informasi Manajemen dan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Di 

ti ngkat lokal, BAPPEDA (Badan Perencanaan Daerah) bertanggungjawab 

mengkoordinasikan pengembangan kebijakan daerah, perencanaan 

pembangunan dan penganggaran. Dinas Kesehatan ti ngkat Kabupaten 

bertanggungjawab atas kesehatan yang berhubungan dengan program 

dan proyek, dan mengembangkan standar teknis. Kantor kesehatan ti ngkat 

provinsi bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan program dan proyek di 

sektor kesehatan antar kabupaten, dan bertanggungjawab atas permasalahan 

kesehatan antar kabupaten. Melalui tugas yang terdekonsentrasi ini, dinas 

kesehatan provinsi juga menerapkan kebijakan dan program kesehatan 

nasional dalam yurisdiksinya.

Sebagai respon dari beragam outcome kinerja sektor kesehatan antar 

pemerintah kabupaten seperti  disebutkan sebelumnya, Kementerian 

Kesehatan telah mengembangkan Standar Pelayanan Minimal di bidang 

kesehatan. Standar tersebut dikembangkan untuk memberikan beberapa 

indikator konkret yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dinas 

kesehatan dan pemerintah daerah di sektor-sektor kesehatan.
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Perawatan kesehatan persalinan di Indonesia diatur dalam sistem pelayanan 

kesehatan hirarkis atau dari bawah ke atas. Tingkat pertama adalah sistem 

persalinan pelayanan kesehatan di masyarakat, yang melibatkan Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 

Pos Bersalin Desa (Polindes), dan Bidan Desa (Bides). Puskesmas dijalankan 

oleh pemerintah sebagai perpanjangan Dinas Kesehatan Kabupaten yang 

memberikan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kecamatan. Dalam rangka 

untuk melayani desa-desa terpencil yang berada di luar jangkauan Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu (Pustu) dapat didirikan dibawah pengawasan 

Puskesmas. Polindes dijalankan oleh perawat dan bidan yang ditempatkan 

oleh pemerintah dan dibantu kader kesehatan desa.

Posyandu merupakan tulang  punggung  parti sipasi masyarakat dalam pelayanan 

kesehatan. Awalnya Posyandu diperkenalkan sebagai suatu komponen dari 

program nasional untuk menyediakan nutrisi dasar dan pelayanan monitoring 

pertumbuhan di ti ngkat masyarakat. Posyandu dijalankan sepenuhnya oleh 

para relawan yang dilati h sebagai kader kesehatan. Kegiatan itu adalah 
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salah satu contoh proyek gizi skala besar yang paling sukses di Indonesia, 

dan telah berhasil memberikan pelayanan gizi kepada 10 juta anak tahun 

1984. Peran dasar Posyandu kemudian diperluas pada pertengahan 1980 

untuk memasukkan kegiatan masyarakat terkait dengan program Keluarga 

Berencana (KB) dan pengadaan pelayanan kesehatan dasar seperti  imunisasi 

dan pengendalian penyakit diare dengan dukungan tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan kedua disediakan oleh rumah sakit kabupaten, sehingga 

disebut juga ti pe C dan D, yang dilayani oleh seti daknya empat spesialis. 

Rujukan dari puskesmas diperlukan untuk mengakses pelayanan rumah sakit, 

kecuali dalam keadaan darurat. Pelayanan kesehatan keti ga dilaksanakan oleh 

rumah sakit provinsi (ti pe B dan C).

Sarana kesehatan masyarakat sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pusat. 

Tapi setelah desentralisasi, pemerintah kabupaten telah gagal mengalokasikan 

dana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mendasar. 

Operator pelayanan kesehatan masih bergantung dari iuran kesehatan yang 

dibayar oleh masyarakat. Ketergantungan pada retribusi telah menyebabkan 

meningkatnya hambatan fi nansial bagi masyarakat miskin. Hal ini juga 

telah menciptakan insenti f yang buruk bagi sarana yang ti dak memberikan 

intervensi kesehatan masyarakat, termasuk perawatan ti ndakan pencegahan, 

yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan intervensi penyembuhan. 

Situasi ini memicu pemerintah pusat untuk memperkenalkan program 

nasional seperti  Askeskin, yang kemudian diubah menjadi Jamkesmas, untuk 

memberikan bantuan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan 

kesehatan.
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D. Status Kesehatan di Indonesia

Indikator Kesehatan Tahun Status

Harapan hidup saat lahir, perkiraan tahunan (tahun) 2005 69.7

Harapan hidup pada kelahiran perempuan (tahun) 2007 72.4

Harapan hidup pada kelahiran laki-laki (tahun) 2007 68.4

Tingkat kesuburan, jumlah (kelahiran per perempuan) 1970-75 5.5

 2000-05 2.4

 2007 2.6

Dokter (per 100.000 penduduk) 2000-04 13

Tingkat prevalensi kontrasepsi (% wanita menikah usia 15-49) 1997-2005 57

 2007 61.4

Angka kemati an bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 1970 142

 2007 34

Angka kemati an bayi, termiskin 20% (per 1.000 kelahiran hidup)  56

Angka kemati an bayi, terkaya 20% (per 1.000 kelahiran hidup)  26

Angka kemati an balita (per 1.000 kelahiran hidup) 1970 172

 2007 44

Angka kemati an balita, termiskin 20% (per 1.000 kelahiran hidup)  77

Angka kemati an balita, terkaya 20% (per 1.000 kelahiran hidup)  32

Angka kemati an ibu (per 1.000 kelahiran hidup) 1986 450

 1995 334

 2007 228

Kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan terlati h (%) 1997-2005 72

 2007 73

Kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan terlati h, termiskin 20% (%)  43.8

Kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan terlati h, terkaya 20% (%)  95.4

Prevalensi HIV 2005 0.1

 2009 0.2
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Lampiran 2. 
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