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Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar di 
Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi 
Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan belajar 
mengajar berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan Kesehatan 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebagai 
penanggung jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan FKM UI, 
penulis merasa perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas dan 
memberikan perspektif yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis dari 
setiap mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di sektor 
kesehatan.

Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis susun 
sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah makalah ilmiah. 
Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi Kasus untuk 
dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di lingkungan 
Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah Akademik & 
Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat substansi: 
Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar Pustaka. Struktur 
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan berdasarkan masalah 
kesehatan masyarakat (Public Health problem-based) yang dilengkapi dengan sintesis & analisis, 
dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah Akademik, dan kemudian 
diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan.

Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem 
Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health Care 
Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, Gill Walt 
(1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan demikian 
diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
proses belajar mengajar.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Etty Kusraeti, mahasiswa Program Pascasarjana 
Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu menyusun makalah 
yang kemudian makalah tersebut dimodivikasi oleh penulis sebagai studi kasus. Mohon maaf apabila 
ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus ini. Kritik dan saran akan 
membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. Semoga kita semua selalu 
mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
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Funding Agency dan Kebijakan Kesehatan di Indonesia

Problem Overview:

Sejak tahun 1997 Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami krisis 
ekonomi, bahkan sampai saat ini mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, hal ini 
ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Dana pemerintah dari penerimaan dalam negeri saat ini tidak cukup untuk mendanai 
pelaksanaan program dan proyek kesehatan yang dirancang sesuai dengan GBHN dan 
Propenas yang dituangkan dalam APBN, sehingga dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 
(PHLN) masih diperlukan.

Bagaimana pola pembiayaan dan pendanaan yang ada dan koordinasi antara para 
donor dan pusat-pusat pembelanjaan/pengeluaran menjadi salah satu hal yang harus 
diketahui dan diperhitungkan.

Policy Question:

1. Apa Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan peran Funding Agency di 
Indonesia?

2. Bagaimana content kebijakan tersebut dianalisis?
3. Apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspek-aspek lingkungan strategis 

(IPOLEKSOSBUDHANKAM)?
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BAB I  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Untuk dapat menentukan kebutuhan pendanaan luar negeri, terlebih dahulu harus 

dibuat long list tentang strategi pembangunan dalam jangka menengah dan jangka panjang. 
Strategi pembangunan biasanya memuat apa yang ingin dicapai dan dengan cara bagaimana 
mencapainya. Selain itu juga harus memperhatikan derajat prioritas yang membedakan 
antara yang penting dan tidak penting dan atau bisa ditunda.

Seiring dengan dideklarasikannya Millenium Development Goals (MDG) pada KTT-
PBB tahun 2000, yang memuat 8 (delapan) tujuan utama dalam pembangunan milenium, 
yang diantaranya 3 poin dari tujuan tersebut adalah sektor kesehatan. Dari 8 (delapan) tujuan 
tersebut terdapat 11 (sebelas) target yang hendak dicapai, adapun target yang berkaitan 
dengan sektor kesehatan adalah: 
      (1). Menurunkan angka kematian balita sebesar 2/3 (dua per tiga)nya antara 1990-2015, 
      (2). Menurunkan angka kematian ibu sebesar ¾ (tiga per empat)nya antara 1990-2015, 

(3). Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunkan jumlah kasus baru 
pada 2015, 

     (4). Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan 
penyakit lainnya pada 2015.

Dengan adanya komitmen internasional MDG, maka semua negara baik negara 
maju, berkembang maupun negara dalam transisi ekonomi untuk bersama-sama menjalankan 
langkah-langkah penting dalam hal kebijakan domestik, internasional maupun sistemik.

Sebagai wujud penyusunan strategi pembangunan di sektor kesehatan, maka 
Departemen Kesehatan dalam penyelenggaraan program kesehatan telah menyusun 
Rencana Strategi untuk tahun 2005-2009, yaitu akan mengutamakan kegiatan pembangunan 
kesehatan pada upaya kesehatan promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi 
dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelanggaraan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, dan gizi 
buruk (termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan, 
penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan pembangunan kesehatan di daerah 
terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang 
merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.  

Pembangunan kesehatan salah satu sektor publik, yang dalam pelaksanaan 
programnya tentu memerlukan biaya yang mencukupi, teralokasi secara adil dan merata, 
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya 
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

Sesuai Sistem Kesehatan Nasional Depkes RI 2004, bahwa alokasi dana untuk 
pembangunan kesehatan yang berasal dari pemerintah untuk Upaya Kesehatan Masyarakat 
(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dilakukan melalui penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja, baik pusat maupun daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 
15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya.

Dengan berbagai sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masa yang akan 
datang dirasakan semakin meluas. Selama penerimaan domestik masih belum mencukupi, 
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maka pinjaman atau hibah luar negeri akan tetap menjadi alternatif pendanaan 
pembangunan, khususnya pembangunan kesehatan.  

Pada kenyataan yang ada, dana pemerintah dari penerimaan dalam negeri tidak 
mencukupi untuk mendanai pelaksanaan program dan proyek kesehatan yang dirancang 
sesuai dengan GBHN dan Propenas yang dituangkan dalam APBN, sehingga dana Pinjaman 
dan Hibah Luar Negeri (PHLN) masih diperlukan.

Melalui tulisan ini penulis akan mencoba memaparkan tentang Pembiayaan 
Kesehatan melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dikaitkan dengan Kebijakan Kesehatan 
di Indonesia.

1.2 Tujuan
1. Untuk mengetahui pentingnya informasi mengenai pendanaan dan pembiayaan sektor 

kesehatan di negara Indonesia, karena dengan kurangnya informasi tentang 
pembiayaan dan pendanaan sektor kesehatan di suatu negara akan sangat 
mempengaruhi proses pembuatan keputusan.

2. Untuk mengetahui dari mana saja asalnya sumber-sumber pembiayaan kesehatan di 
Indonesia (terutama sumber pembiayaan kesehatan yang berasal dari pinjaman dan 
hibah luar negeri).

1.3 Manfaat
Dengan didapatkannya informasi tentang pembiayaan sektor kesehatan baik dalam 

bentuk besaran anggaran maupun sumber-sumber yang mendukung keberlangsungan 
program kesehatan (khususnya sumber bantuan pinjaman atau hibah luar negeri) dalam 
rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi penduduk Indonesia, diharapkan informasi ini 
bermanfaat antara lain:

1. Mengidentifikasikan siapa yang memperoleh keuntungan dari jasa-jasa kesehatan 
tersebut sehingga dapat dilihat dampak kebijaksanaan dalam pemerataan.

2. Mengidentifikasikan dan menentukan apakah semua ini telah sesuai dengan garis 
kebijaksanaan yang telah dibuat.

3. Meneliti pola pembiayaan dan pendanaan yang ada untuk dapat digunakan dalam 
pembahasan pencarian alternatif sumber-sumber keuangan.

4. Mengidentifikasikan dan menghitung kekurangan sumber daya dengan cara
memperjelas jenis pelayanan yang dihasilkan beserta sumber daya yang digunakan 
dalam menghasilkan pelayanan kesehatan.

5. Meningkatkan koordinasi antara para donor dan pusat-pusat 
pembelanjaan/pengeluaran.

6. Menganalisis cara penggalian sumber daya dan mengidentifikasi dan 
mengidentifikasikan kemungkinan untuk melakukan mobilisasi sumber daya lanjutan

7. Memungkinkan melakukan perbandingan antar negara mengenai pola pembiayaan 
dan pendanaan sektor kesehatan.
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BAB II  ANALISIS SITUASI

Sejak tahun 1997 Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami krisis 
ekonomi, bahkan sampai saat ini mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, hal ini 
ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Akibat dari 
masalah tersebut maka beban pembiayaan kesehatan menjadi semakin berat. Oleh sebab itu 
banyak negara menetapkan program/pelayanan kesehatan prioritas yang perlu dijamin 
pembiayaannya, yaitu yang disebut sebagai program/pelayanan “essensial”. WHO 
menetapkan beberapa kriteria penting dalam menetapkan pelayanan essensial tersebut, 
yaitu: (Ascobat, Gani)

1. Mengenai sejumlah besar penduduk, seperti terlihat dari angka prevalens 
kejadiannya.

2. Dampaknya besar, seperti Case Fatality Rate (CFR) yang tinggi, menyebabkan 
tingginya kehilangan waktu produktif yang diukur dengan DALY (Dissability Adjusted 
Life Years) dan menyebabkan mutu SDM menurun.

3. Ada intervensi yang cost effective untuk mengatasinya.

Tabel 2.1. Tujuh Program/Pelayanan Essensial yang direkomendasikan WHO
No. Prioritas masalah/ 

Intervensi
Target
2015

No. Prioritas masalah/ Intervensi Target
2015

1. TB 70% 5. MTBS 80%
2. Malaria (1). ISPA

(1). Pengobatan 70% (2). Diare
(2). Pencegahan 70% 6. KIA 90%

3. HIV/AIDS (1). ANC
(1). Pencegahan 80% (2). Persalinan dg nakes
(2). Perawatan kasus 70% 7. Pengendalian konsumsi rokok 80%

4. Immunisasi 90% (1). Pengendalian pajak rokok
(1). BCG/DPT/Polio (2). Pelarangan iklan rokok
(2). Hb. (3). Penyuluhan masyarakat
(3). Campak

Program kesehatan masyarakat sasarannya adalah seluruh penduduk. Bank Dunia 
(World Development Report 1993; Investing in Health) menghitung perkiraan kebutuhan biaya 
perkapita per tahun untuk program/pelayanan kesehatan essensial adalah US$ 4.2.

Perkiraan yang lebih ekstrim lagi adalah yang dilakukan oleh Komisi Makroekonomi 
dan Kesehatan (WHO, 2001) menyarankan biaya kesehatan perkapita untuk negara 
berkembang sebesar US$ 30 – US$ 40/kapita/tahun. Berdasarkan sumber dari Departemen 
Kesehatan RI, untuk tahun 2006 pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran untuk 
pembangunan kesehatan yang didistribusikan ke seluruh propinsi di Indonesia dalam 
berbagai sumber, antara lain: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Dana Dekonsentrasi untuk PIN, dengan besaran 
dana sebagai berikut:
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Tabel 2.2. Jumlah Dana Pembangunan Kesehatan yang didistribusikan ke Propinsi 
di Indonesia dalam Berbagai Sumber Tahun 2006.

Dalam ribuan rupiah
NO. SUMBER JUMLAH DANA
1. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 2.406.795.000,-
2. Dana Alokasi Umum    145.664.200,-
3. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 4.429.580.670,-
4 Dana Dekonsentrasi Untuk PIN 173.685.995,-

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2006 sebesar 
2.406,795 milyar rupiah didistribusikan ke 32 propinsi, propinsi DKI Jakarta tidak 
mendapatkan DAK. Propinsi yang mendapatkan DAK terkecil adalah Propinsi Kepulauan 
Riau, yaitu sebesar 19,9 milyar rupiah dan propinsi yang mendapatkan DAK terbesar adalah 
Propinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 197,295 milyar rupiah.

Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2006 sebesar 145,664 milyar rupiah 
didistribusikan ke 33 propinsi. Propinsi yang mendapatkan DAU terkecil adalah Propinsi DKI 
Jakarta, yaitu sebesar 768 juta rupiah dan propinsi yang mendapatkan DAU terbesar adalah 
Propinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 16,616 milyar rupiah.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun 2006 sebesar 4.429,580 milyar 
rupiah didistribusikan ke 33 propinsi. Propinsi yang mendapatkan dana terkecil adalah 
Propinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 30 milyar rupiah dan propinsi yang mendapatkan dana 
terbesar yaitu Propinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 396,720 milyar rupiah.

Selain sumber dana-dana tersebut di atas, Departemen Kesehatan mengalokasikan 
juga dana untuk pelaksanaan PIN tahun 2006. Program PIN dilaksanakan kembali secara 
nasional pada tahun 2006 karena akhir-akhir ini banyak ditemukan kembali kasus-kasus polio 
di daerah, misalnya di Sukabumi–Jawa Barat. Adapun sasaran imunisasi polio adalah seluruh 
balita.

Anggaran Dekonsentrasi tahun 2006 untuk operasional program PIN yang 
didistribusikan ke 33 propinsi adalah sebesar 173,685 milyar rupiah. Propinsi yang 
mendapatkan anggaran tersebut adalah Propinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 886,122 juta 
rupiah dan yang mendapatkan anggaran terbesar adalah Propinsi Jawa Timur, yaitu sebasar 
24,001 milyar rupiah. Anggaran untuk pelaksanaan program PIN tahun 2006, selain untuk 
operasional di daerah, juga terdapat anggaran yang dialokasikan di pusat, yaitu sebesar 
55,767 milyar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan leaflet, pengadaan 
poster, operasional pusat dan yang terbesar, yaitu 45,319 milyar rupiah digunakan untuk 
pengadaan Vaksin Polio. 

Selain itu dapat dilihat juga peningkatan alokasi anggaran untuk program kesehatan 
dan sumber pembiayaan Departemen Kesehatan RI dari tahun 2003 - 2006, dengan data 
sebagai berikut:

Tabel 2.3. Distribusi Anggaran Belanja Departeman Kesehatan Menurut Program 
dan Sumber Pembiayaan Tahun 2003 - 2006. 

Dalam milyar rupiah
NO. SUMBER PEMBIAYAAN 2003 2004 2005 2006

1 Rutin 1.231 1.284 1.434 1.957
2 Pembangunan 5.029 5.445 9.598 11.567

A. Rupiah murni 4.145 4.270 8.236 10.003



Case Studi: Funding Agency dan Kebijakan Kesehatan di Indonesia

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD. 6

B. PHLN 884 1.175 1.362 1.563
3 DAK 375 456 620 2.407

Total Anggaran DepKes 6.635 7.185 11.652 15.930
Total Anggaran Nasional 377.248 374.351 397.769 625.237
Proporsi Anggaran DepKes terha-
dap Anggaran Nasional

1,76% 1,92% 2,93% 2,55%

Sumber DepKes tahun 2006

Dari data di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja di Departemen 
Kesehatan untuk pelaksanaan program kesehatan pada berbagai sumber pembiayaan dari 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan anggaran, terutama 
peningkatan anggaran terjadi sangat signifikan dari tahun 2004 ke tahun 2005 (%) dan dari 
tahun 2005 ke tahun 2006 (%). Begitupun anggaran dari sumber pembiayaan PHLN untuk 
pembangunan kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 
2006.

Anggaran kesehatan untuk program-program kesehatan tahun 2006 dari berbagai 
sumber pembiayaan, baik APBN maupun Bantuan Luar Negeri dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini:

Tabel 2.4. Distribusi Anggaran Belanja Departemen Kesehatan Menurut Program 
dan Sumber Pembiayaan Tahun 2006.

Dalam ribuan rupiah
NO. PROGRAM RUPIAH MURNI PLN HIBAH JUMLAH
1. Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 
131.643.187 - - 131.643.187

2. Lingkungan Sehat 103.438.908 242.411.121 87.218.916 433.068.942
3. Upaya Kes. Masyarakat 2.345.062.055 4.788.840 114.982.180 2.464.833.075
4. Upaya Kes. Perorangan 4.214.268.830 120.235.535 11.468.000 4.345.972.365
5. Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyakit
1.277.226.763 33.459.117 309.041.797 1.619.727.667

NO. PROGRAM RUPIAH MURNI PLN HIBAH JUMLAH
6. Perbaikan Gizi Masyarakat 578.616.010 - 3.763.585 582.379.595
7. Sumber Daya Kesehatan 862.305.871 43.583.336 - 906.889.207
8. Obat dan Perbekalan Kes. 628.190.854 - - 628.190.854
9. Kebijakan dan Manajemen 

Pembangunan Kesehatan 
537.823.040 585.647.474 3.000.000 1.126.470.614

10. Penelitian & Pengembangan 
Kesehatan

174.247.915 - - 174.247.915

11. Peningkatan Pengawasan 
Akuntabilitas Aparatur Negara

39.867.832 3.500.000 - 43.367.832

12. Pengelolaan SDM Aparatur 26.376.750 200.000 - 26.576.750
13. Penyelenggaraan Pimp. 

Kenegaraan & Kepemimpinan
1.026.183.642 - - 1.026.183.642

14. Pendidikan Kedinasan 15.000.000 - - 15.000.000
JUMLAH 11.960.251.545 1.033.826.423 529.474.477 13.623.551.445
PROSENTASI 88,44 7,64 3,92 100,00

Sumber DepKes tahun 2006

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada penyelenggaraan program kesehatan 
untuk tahun 2006, Departemen Kesehatan RI mendapatkan anggaran belanja sebesar 
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Rp13.623.551.445,- (tiga belas trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh 
satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dari keseluruhan dana tersebut 88,44% 
bersumber dari APBN, selain itu Departemen Kesehatan juga masih mendapatkan bantuan 
dana dari luar negeri baik berupa pinjaman, yaitu sebesar 7,64% dan hibah sebesar 3,92% 
dari total anggaran yang tersedia. Dari 14 program kesehatan, yang mendapat anggaran 
pinjaman luar negeri hanya 8 program dan yang mendapatkan hibah dari luar negeri hanya 6 
program.

Adapun hibah terbesar, yaitu 309,041 milyar rupiah didapat untuk pelaksanaan 
program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dimana program tersebut merupakan 
program kesehatan esensial dan prioritas sebagaimana direkomendasikan WHO yang harus 
mendapatkan intervensi secara nasional dan internasional.  

Pengalokasian anggaran belanja yang tersedia di Departemen Kesehatan tersebut, 
dialokasikan juga untuk program dan jenis pelayanan kesehatan prioritas, dengan data 
sebagai berikut:

Tabel 2.5. Distribusi Anggaran Belanja Departemen Kesehatan Menurut Program dan 
Jenis Pelayanan Kesehatan Prioritas Tahun 2005-2006

                      Dalam milyar rupiah
NO. JENIS PENYAKIT 2005 2006
1. Flu Burung 26,1 200
2. Gizi Buruk 140 372,6
3. Demam Berdarah dan Malaria 62,4 143,6
4. Yan. Kes. Bagi Korban Bencana dan Pengungsi 178,5 206,6

NO. JENIS PENYAKIT 2005 2006
5. Yan. Kes. Bagi Keluarga Miskin 3.786 2.766
6. Yan. Kes Ibu dan Anak (dengan Imunisasi) - 884,8

Total Anggaran Departemen Kesehatan 11.032 13.624
Sumber Dep Kes tahun 2006

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2005 ke tahun 2006 umumnya terjadi 
peningkatan alokasi anggaran untuk program kesehatan pada jenis pelayanan kesehatan 
prioritas, kecuali untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin mengalami penurunan 
anggaran, namun demikian program tersebut masih tetap mendominasi anggaran paling 
besar dibandingkan dengan program-program prioritas lainnya.

Departemen Kesehatan menetapkan 6 jenis penyakit prioritas, salah satunya 
memprioritaskan keluarga miskin, karena sejak krisis moneter penduduk Indonesia berada 
dalam garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2004 jumlah penduduk 
miskin lebih dari 36 juta. Akibat dari kemiskinan tersebut maka dampak terhadap kesehatan 
besar sekali. Karena miskin maka gizi burukpun meningkat. Dengan demikian anggaran untuk 
peningkatan gizi masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2005 ke tahun 
2006.   

Salah satu rencana program kesehatan keluarga miskin yang dibiayai oleh Pinjaman 
Luar Negeri Tahun 2006, yaitu terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6. Rencana Distribusi Anggaran PLN Departemen Kesehatan Untuk Program 
Kesehatan Keluarga Miskin Tahun 2006.

Dalam ribuan Rupiah
NO. DITJEN NAMA RENCANA SISTEM CAKUPAN CAKUPAN RENCANA 
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PROGRAM PENERIMAAN 
MANFAAT

PENYAM-
PAIAN

PROP. KAB/KOTA ALOKASI 
PLN

1. P2PL Lingkungan 
Sehat

128.805.703 jiwa Melalui PT. 
Askes 
Rumah 
Sakit

Tersebar di 
14 Prop.
- Jabar
- Jatim
- Sumbar
- Sumsel
- Sulsel
- NTB
- Babel
- Sulbar
- Jambi
- Bengkulu
- Kalteng
- Kalbar
- Sumut
- NAD

Tersebar di 
39 Kab/Kota

212.074.400

16.226.400
44.139.200
11.689.600
14.713.600
6.349.600

23.179.200
1.712.800
8.264.000

13.550.000
9.250.000

15.500.000
15.500.000
7.714.000

24.286.000
Jumlah 212.074.400

Sumber Dep.Kes tahun 2006

Alokasi Anggaran Pembangunan Departemen Kesehatan tahun 2006, terdiri atas 
anggaran yang dikelola oleh pusat dan ada juga yang didistribusikan ke seluruh propinsi, yang 
kemudian oleh masing-masing propinsi didistribusikan kembali ke Kabupaten/Kotanya 
masing-masing.

Pendistribusian anggaran ke seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota, merupakan 
pernyataan jelas dari pemerintah  bahwa pemerataan adalah tujuan kebijaksanaan yang 
dibuat sebagai salah satu tujuan dari sistem pelayanan kesehatan.
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BAB III  KAJIAN AKADEMIK

Untuk ukuran negara berkembang, jumlah utang luar negeri Pemerintah Indonesia 
tergolong tinggi. Sejak masa Orde Lama hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah 
menggunakan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan. Berdasarkan informasi 
dari Bappenas, beban utang pemerintah tidak hanya sebatas utang luar negeri tetapi juga 
utang dalam negeri yang timbul sebagai akibat restrukturisasi perbankan semasa krisis. Total 
utang publik pada akhir tahun 2003 mencapai kurang lebih 54% dari PDB. Lebih dari 
sepertiga penerimaan pemerintah harus dialokasikan untuk membayar bunga dan pokok 
utang. Kondisi ini jelas tidak menyokong terhadap pembangunan karena besarnya beban 
utang telah membatasi kemampuan fiskal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. 
Belanja modal sektor publik kini hanya tinggal 2% dari PDB saja, ini suatu tingkat yang sangat 
rendah.

Pembangunan kesehatan salah satu sektor publik, yang dalam pelaksanaan 
programnya tentu memerlukan biaya yang mencukupi, teralokasi secara adil dan merata, 
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya 
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

Kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang berasal dari dalam negeri 
terkadang tidak mencukupi. Oleh karena itu sumber pendanaan luar negeri berupa hibah dan 
pinjaman luar negeri menjadi sumber alternatif pembiayaan. Hal ini sesuai dengan arahan 
umum kebijakan yang tertuang dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999 
– 2004 yang menjelaskan pengoptimalan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk 
kegiatan produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien.

Pengelolaan utang luar negeri adalah suatu proses menetapkan dan melaksanakan 
strategi untuk mengatur utang pemerintah dalam rangka menyediakan sejumlah dana yang 
dibutuhkan, dengan tingkat biaya dan resiko yang dapat dikelola, serta untuk mencapai 
sasaran-sasaran lainnya yang ditetapkan. (IMF, 2001)

Dalam konteks kebijakan publik, salah satu yang harus dicapai antara lain adalah 
mengembangkan dan menjaga efesiensi pasar untuk surat berharga pemerintah. Dengan 
demikian tingkat maupun pertumbuhan utang publik terkelola sepanjang waktu, serta dapat 
dijalankan pada berbagai situasi sehingga dapat memenuhi tujuan dari pengelolaan utang itu 
sendiri dengan berbagai kemungkinan tingkat biaya dan resikonya.

Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2004, setidaknya terdapat 33 peraturan 
perundangan yang mengatur atau terkait dengan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri. 
Materi-materi yang diatur dalam perundangan tersebut mencakup: Arahan umum kebijakan; 
Pola persyaratan, term and conditions, bentuk dan skema; Kelembagaan; Tatacara 
perencanaan, penatausahaan dan pemantauan; Pinjaman luar negeri untuk daerah; 
Pengadaan barang dan jasa; Perpajakan.

Peraturan perundangan tersebut berbentuk Ketetapan MPR (GBHN), undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan presidium 
kabinet, surat keputusan bersama menteri, keputusan menteridan surat edaran direktur 
jenderal. Peraturan tersebut dikeluarkan mulai tahun 1955 sampai dengan tahun 2004.

Sementara itu GBHN 1999 mengamanatkan diadakannya undang-undang yang 
mengatur pinjaman luar negeri. Amanat ini ditegaskan dalam undang-undang No.25 tahun 
2000 tentang Program Pembangunan Nasional, yaitu perlunya peraturan peraturan 
perundangan yang melandasi dan memayungi berbagai pinjaman luar negeri. Akan tetapi 
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sampai berakhirnya Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Megawati, 
amanat tersebut belum dapat dilaksanakan.

Kepedulian baik masyarakat maupun pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan 
Pinjaman Luar Negeri terus meningkat, hal ini didorong oleh dua alasan pokok:
1. Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa utang pemerintah yang tidak dikelola 

dengan baik akan memberi beban yang semakin berat bagi generasi sekarang maupun 
yang akan datang.

2. Tumbuhnya kesadaran pemerintah bahwa Pinjaman Luar Negeri yang kurang 
dimanfaatkan secara terarah dapat mendorong ketidakstabilan ekonomi yang tercermin 
dari meningkatnya defisit transaksi berjalan, melemah nilai tukar mata uang rupiah, yang 
pada gilirannya dapat menimbulkan ketidak percayaan.  

Sekalipun pinjaman atau hibah luar negeri terjadi setiap tahun dalam rangka 
pelaksanaan program pembangunan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, namun jika 
ditinjau dari pencapaian program kesehatan yang masih memprihatinkan, yakni masih 
tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu, gizi buruk meningkat, jumlah 
penduduk miskin meningkat, serta masih rendahnya umur harapan hidup. Hal ini salah satu 
penyebab kurang efektifnya penggunaan dana terhadap pelaksanaan program-program dan 
proyek-proyek kesehatan yang dibiayai oleh pinjaman atau hibah luar negeri.

Indikator kurang efektifnya penggunaan dana pinjaman dan hibah luar negeri 
disebabkan karena faktor kemampuan SDM, keterlambatan pelaksanaan proyek, lemahnya 
persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, perlu dilakukan penilaian kinerja untuk 
mengoptimalkan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
kreditor/pemberi hibah.

Sekalipun penggunaan dana pinjaman kurang efektif namun pemerintah tetap 
kembali berutang. Kewajiban pemerintah untuk melunasi utang sampai saat ini secara 
prinsipal dan bunganya mencapai 46 M dollar AS per tahun. Hasil analisis mantan Menteri 
Perekonomian Kwik Kian Gie, bahwa  dengan utang, pemerintah Indonesia dibuat tergantung 
kepada ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat melalui lemabaga Internasional. Semakin 
besar utang semakin bagus bagus bagi mereka, katanya.

Selain itu Panitia anggaran DPR mengisyaratkan, bahwa DPR tidak akan 
mengabulkan seluruh tawaran utang dari Consultative Group on Indonesia (CGI) karena 
jumlah yang ditawarkan terlalu tinggi. Total pinjaman dan hibah yang ditawarkan CGI 
terhadap Indonesia untuk tahun 2006 sebesar 5,4 M dollar AS atau sekitar 48,6 trilliun. Dari 
total tawaran itu sebanyak 3,9 M dollar AS berupa pinjaman program dan pinjaman proyek, 
selebihnya berupa hibah.

Dengan kondisi utang Indonesia kepada Luar Negeri semakin menumpuk serta 
beban bunga semakin mahal, maka BI mempercepat pembayaran utang kepada IMF. IMF 
telah menaikan suku bunga pinjaman dari 4,3% menjadi 4,58% per 31 Maret 2006. Bila 
Indonesia mengikuti jadwal IMF, utang baru akan lunas pada tahun 2011. Dari tahun 2006 s/d 
2011 total bunga yang harus kita bayar mencapai 1,08 M dollar (sekitar Rp10trilliun) atau rata-
rata mencapai 180 juta dollar AS (sekitar Rp1,7trilliun) per tahun, ini merupakan jumlah yang 
cukup besar.      

Angka ini sungguh ironis sekali apabila dibandingkan dengan besaran pengalokasian 
dana dari sumber APBN untuk subsidi keperluan masyarakat kalangan petani. Misalnya, 
APBN 2006 pemerintah hanya menganggarkan subsidi pupuk sebesar 2,0 trillun.
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BAB IV   PEMBAHASAN

Pembangunan kesehatan memerlukan biaya untuk melaksanakan berbagai program 
dan proyek yang dirancang sesuai dengan GBHN dan Propenas yang dituangkan dalam 
APBN. Pada kenyataan dana yang diharapkan dari penerimaan dalam negeri tidak 
mencukupi, sehingga dana Pinjaman dan Hibah Bantuan Luar Negeri (PHLN) diperlukan.

Dalam rangka kerja sama kesehatan telah banyak dana dari PHLN yang diterima dan 
dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia.

4.1 Pengertian
Kegiatan-kegiatan yang mengandung Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) 

adalah kegiatan-kegiatan yang sebagian atau seluruh kegiatannya dibiayai oleh pinjaman 
atau hibah luar negeri. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pinjaman ataupun hibah 
luar negeri tersebut harus diadministrasikan dan dicantumkan dalam dokumen anggaran 
kegiatan yang bersangkutan.

1. Pinjaman Luar Negeri
Adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang dan atau jasa yang 
diterima dari badan/lembaga negara asing, pemerintah negara asing, badan/lembaga 
keuangan internasional, atau pasar keuangan internasional yang harus dibayar 
kembali dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk penjaminan 
pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran dikemudian hari.

2. Hibah Luar Negeri
Adalah penerimaan negara yang diperoleh dari luar negeri baik dalam bentuk devisa 
atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk 
tenaga ahli dan pelatihan yang dapat dinilai dengan uang yang tidak perlu dibayar 
kembali.

3. Kerja Sama Teknik 
Adalah merupakan kerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri (negara, organisasi 
internasional, organisasi non pemerintah/NGO) dalam usaha pengembangan dan 
peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu untuk menangani Iptek serta 
melaksanakan tugas-tugas managerial secara efesien dan efektif.  

Sebelum suatu proyek diputuskan untuk dibiayai dengan PHLN, terlebih dahulu harus 
diusulkan dan terdaftar dalam dokumen yang secara resmi diterbitkan oleh Bappenas..
  

4.2 PHLN Ditinjau dari Jenisnya
1. Bantuan Proyek (Project Aid), biasanya  berupa soft loan atau loan.
2. Bantuan Teknis (Technical Assistance), berupa hibah/grant.
3. Bantuan Program (Program Aid), contohnya yang paling cukup besar berasal dari 

Jepang yang dikenal dengan Sector Program Loan (SPL).
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4.3 PHLN Menurut Asal (Sumbernya)
1. Pinjaman atau hibah luar negeri dalam rangka Consultative Group Indonesia (CGI).

           a.  Pinjaman atau hibah Bilateral yang berasal pemerintah suatu negara anggota yang 
tergabung dalam CGI: Amerika Serikat, Australia, Belanda, Denmark, Finlandia, 
Inggris, Itali, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Prancis, 
Selandia Baru, Spanyol, Swiss, Swedia, atau yang disalurkan melalui 
Badan/Lembaga yang ditunjuk negara yang bersangkutan (misalnya: Pinjaman 
Jepang yang disalurkan melalui JBIC).

b. Pinjaman atau hibah Multilateral yang berasal dari lembaga/badan keuangan 
internasional/regional dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya.

              -  Kerjasama Multilateral, antara lain: World Bank, ADB, Uni Eropa
- Kerjasama Regional dan Internasional, antara lain: UNDP, ILO, WHO, UNICEP, 

FAO, UNEP, SEAMEO, CFTC, CEE, ASEAN.
    

2.   Pinjaman atau hibah luar negeri diluar CGI
1. Pinjaman atau hibah Bilateral yang berasal dari pemerintah suatu negara diluar 

yang tergabung dalam CGI, seperti Brunei Investment Agency, dll.
2. Pinjaman atau hibah Multilateral yang berasal dari badan/lembaga keuangan 

internasional maupun regional diluar CGI, seperti Asean Japan Development 
Fund (AJDF), dll. 

2. Pinjaman atau hibah Luar Negeri yang berasal dari pinjaman badan-
badan/lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti US Exim Bank, Japan 
Exim Bank, Syndicate International Bank, dll.

4.4 PHLN Menurut Obyek Pembiayaan
Menurut obyek pembiayaannya pinjaman atau hibah luar negeri terbagi atas pinjaman 

atau hibah kegiatan dan pinjaman atau hibah program, yaitu: 
1. Pinjaman atau hibah Kegiatan adalah penerimaan pembangunan dalam bentuk 

barang dan jasa bagi keperluan kegiatan pembangunan, seperti pinjaman atau hibah 
tenaga ahli (expert) yang didatangkan dari negeri atau pengiriman tenaga-tenaga 
Indonesia ke luar negeri untuk belajar, seminar, studi perbandingan, dll.

2. Pinjaman atau hibah Program adalah pinjaman atau hibah luar nrgeri berbentuk 
bahan pangan dan devisa (tunai) yang dapat dirupiahkan (RPLN) hasilnya digunakan 
untuk pembiayaan kegiatan pembangunan atau pinjaman atau hibah berupa komoditi 
yang nilai lawan rupiahnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. 

HIBAH
Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.185/KMK.03/1995 dan Nomor 
KEP-031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995, hibah adalah penerimaan Negara baik dalam bentuk 
devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam 
bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberian hibah luar 
negeri yang tidak perlu dibayar kembali.  

Hibah atau grant yang tidak perlu dibayar lagi, tetapi tetap memerlukan dana 
pendamping adalah: 
1.   Pinjaman yang diteruskan dalam bentuk hibah 

 Penerusan pinjaman pemerintah dalam bentuk hibah adalah proyek non–cost 
recovery/non revenue generating, dan memenuhi kriteria persyaratan proyek. 
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 Daerah, dimana daerah yang bersangkutan memperoleh/menerima hibah, wajib 
menyediakan dana pendampingan serta harus menetapi kewajiban lain yang 
dipersyaratkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN).

2.  Proporsi Hibah 
 Proporsi besarnya Hibah ditentukan berdasarkan Kapasitas Fiskal

- Kapasitas Fiskal Tinggi : 30 % dari total nilai proyek
- Kapasitas Fiskal Sedang : 60 % dari total nilai proyek
- Kapasitas Fiskal Rendah : 90 % dari total nilai proyekn 

 Besarnya Hibah untuk masing-masing Daerah ditentukan oleh Menteri Keuangan.
3.  Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH)

 Menteri Keuangan c.q Dirjen Anggaran menandatangani NPH dengan Kepala Daerah 
penerima Hibah.  

 Penandatanganan NPH dilakukan bersamaan dengan penandatanganan NPPLN.
 NPPLN merupakan satu kesatuan dokumen dengan NPH.

4.  Penarikan dan Penyaluran Hibah
Penarikan dan penyaluran Hibah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- Pembayaran Langsung (Direct Payment)
- Pembiayaan Pendahuluan (Pre Financing)

Tabel 4.1 Penerimaan Hibah dalam APBN
  Dalam trilyun rupiah

NO. TAHUN ANGGARAN JUMKAH HIBAH
1. 1994/1995 0,00
2. 1995/1996 0,00
3. 1996/1997 0,00
4. 1997/1998 0,00
5. 1998/1999 0,00

NO. TAHUN ANGGARAN JUMKAH HIBAH
6. 1999/2000 0,00
7. 2001 0,48
8. 2002 0,30
9. 2003 0,34

10. 2004 0,74
Sumber : Data PAN dan APBN-P keluaran Dep. Keuangan

Dari data di atas bahwa mulai tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan 1999/2000 
bahwa bantuan luar negeri untuk Pemerintah Indonesia tidak ada yang berupa hibah, tetapi 
mulai tahun anggaran 2001 ada bantuan berupa hibah sebesar 0,48 trilyun rupiah. Tahun
anggaran 2004 hibah yang diperoleh mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,74 trilyun 
rupiah.

Hibah yang diterima Pemerintah Indonesia selama ini dipergunakan untuk membantu 
pembiayaan di berbagai sektor pembangunan dan tidak hanya terbatas pada sektor-sektor 
sosial saja. Pemberian hibah dalam bentuk uang tunai umumnya diberikan dalam rangka 
bantuan darurat, skema monetisasi (misalnya skema non-project grant aid dari Jepang), atau 
dalam bentuk beasiswa yang disalurkan melaui lembaga- lembaga multilateral misalnya 
bantuan dana pendidikan dari pemerintah Belanda yang disalurkan dan diadministrasikan 
melalui Bank Dunia. Hibah dalam bentuk jasa umumnya berupa pengiriman tenaga ahli untuk 
jasa konsultasi bantuan proyek dan bantuan teknik, dan hibah dalam bentuk barang diberikan 
dalam rangka bantuan proyek.

Sumber-sumber pendanaan hibah yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia adalah: 
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1. Lembaga bilateral dan multilateral.
2. Sumber pendanaan hibah yang berasal dari kelompok negara-negara dalam satu wilayah 

(regional), diantaranya ASEAN.
3. Trust Fund adalah dana hibah yang berasal dari pihak ketiga yang pengelolaannya 

dilakukan oleh suatu lembaga yang beroperasi di negara penerima hibah.
4. NGO/LSM luar negeri.

Tabel 4.2. Sektor Prioritas Negara dan Lembaga Pemberi Hibah Terbesar
NO. NEGARA/LEMBAGA SEKTOR PRIORITAS
1. JEPANG Pembangunan daerah, pengembangan sumber daya 

manusia yang mencakup perbaikan pendidikan dasar dan 
menengah, pembangunan sumber daya manusia 
profesional dan pelatihan kejuruan, konservasi lingkungan 
meliputi konservasi alam, perbaikan lingkungan perkotaan 
dan pengembangan kelembagaan secara nasioanal, 
pengembangan industri yang mendukung ekspor non 
migas; pembangunan prasarana ekonomi yang mencakup 
energi, irigasi, pengairan, transportasi dan telekomunikasi.                                                   

NO. NEGARA/LEMBAGA SEKTOR PRIORITAS
2. JERMAN Kesehatan, program-program yang mendukung reformasi 

ekonomi dan pemanfaatan ekonomi pasar (termasuk di 
dalamnya pengembangan sistem keuangan dan kebijakan 
perdagangan , pengembangan dunia usaha swasta dan 
sektor informal serta usaha kecil dan menengah, 
ketenagakerjaan, pelatihan kejuruan, perbaikan 
lingkungan industri), transportasi, peningkatan 
kapasitas daerah (desentralisasi). 

3. UNI EROPA Pengembangan good governance (pendidikan dan 
kesehatan) dan pengelolaan sumber daya alam 
(pengairan dan kehutanan).

4. UNDP Pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan 
pengembangan good governance.

5. ADB Pengembangan good governance, lingkungan dan 
program-program untuk penanggulangan kemiskinan. 

     Sumber: Bappenas

PINJAMAN
1.   Pinjaman Bilateral 

1. Jepang
Jepang merupakan negara terbanyak memberikan pinjaman ke Indonesia. Hal ini 
didasarkan adanya kerjasama yang erat antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah 
Indonesia. Kelangsungan pemberian pinjaman dari Jepang didasarkan bahwa 
Indonesia salah satu negara prioritas untuk mendapatkan bantuan dari Jepang.
Bidang Kesehatan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Jepang dalam 
menyalurkan pinjaman ke Indonesia, antara lain dalam program pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia terutama kesehatan masyarakat, KB dan pencegahan 
AIDS. 

2. Jerman
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Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman kepada Pemerintah 
Indonesia didasarkan atas kerjasama pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk: 
- Kerja sama keuangan melalui pinjaman lunak dan campuran serta pemberian 

hibah.
- Kerja sama teknik dalam bentuk pemberian hibah.
- Kerja sama lainnya dalam bentuk public private partnership, beasiswa dan 

kerjasama dengan LSM.

Salah satu kesepakatan bilateral Bulan Oktober 2001, prioritas kerjasama 
pembangunan kedua negara difokuskan pula pada bidang kesehatan, yaitu pada program 
kesehatan masyarakat (termasuk kesehatan reproduksi, penyediaan air bersih dan sanitasi).

2.  Pinjaman Multilateral 
1. Bank Dunia (World Bank)

Dalam 20 tahun pertama peranan bantuan World Bank (IDA dan IBRD) di Indonesia 
adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan di sektor energi, industri, pertanian 
dan infrastruktur. Namun pada 10 tahun terakhir terjadi perubahan yang signifikan, 
dimana pemberian pinjaman IBRD dikonsentrasikan untuk mendukung investasidi 
bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kesejahteraan sosial. Adapun yang 
menjadi sektor prioritas pembangunan di Indonesia antara lain program-program 
untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang lebih layak untuk penduduk 
miskin. 

2. Bank Pembangunan Asia (ADB)
Sasaran utama bantuan ADB adalah pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 
antar daerah. Adapun yang menjadi sektor prioritas pembangunan di Indonesia 
antara lain pembangunan sosial dan sumber daya manusia, penyeimbang 
pembangunan daerah. 

3. Islamic Development Bank (IDB)
IDB secara khusus ikut serta dalam memajukan pembangunan sosial ekonomi pada 
negara-negara anggotanya. Program-program yang dibantu dapat disesuaikan 
dengan skala prioritas atau ada hal lebih penting yang harus segera ditangani. 
Biasanya memfokuskan pada pembangunan prasarana dan fasilitas umum yang 
dapat menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan rumah sakit.

3.  Pinjaman Program (Loan)
Pinjaman Program merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh lembaga bilateral 
maupun lembaga multilateral kepada Indonesia. Diantara kedua lembaga tersebut, 
lembaga multilateral (Bank Dunia dan ADB) yang paling banyak memberikan program 
loan kepada Indonesia. Pinjaman program difokuskan pada pembangunan infrastruktur 
fisik dasar bagi masyarakat dan peningkatan kualitas manajemen pemerintah.

PENGAJUAN USULAN PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
a. Prosedur Pengusulan Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 

Umum
1. Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen, mengusulkan proyek-proyek 

yang direncanakan untuk mencapai sasaran Repelita, yang sebagian atau seluruh 
pembiayaannya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri, kepada Kepala Bappenas.
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2. Usulan proyek-proyek yang dimaksud mencakup usulan proyek yang pendanaan dan 
pelaksanaannya belum didukung oleh sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

3. Untuk proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (BUMN/BUMD) maka 
usulan proyek dikoordinasikan dan diajukan oleh Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah 
Non Departemen yang memberikan pembinaan teknis. 

4. Usulan proyek harus memuat keterangan dan penjelasan secara rinci mengenai 
proyek yang diusulkan, disertai Kerangka Acuan Kerja dan Studi Kelayakan yang 
bentuk dan isinya ditentukan oleh Kepala Bappenas.

Khusus  
Bappenas melakukan penilaian terhadap proyek-proyek yang diusulkan, dengan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran, dan program Repelita
2. Mempunyai prioritas tinggi dan layak untuk dibiayai dengan Pinjaman/Hibah Luar

Negeri (PHLN).
3. Pertimbangan-pertimbangan yang dinilai prioritas dan layak, dituangkan dalam Daftar 

Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (DRPHLN) yang disusun dan berlaku untuk 1 
(satu) tahun.

b. Persyaratan Pengusulan Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Proyek-proyek yang dapat dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) pada 
prinsipnya memiliki karakteristik yang terkait dengan strategi, kebijakan dan prosedur 
pemberi pinjaman/bantuan, jenis dan sifat pinjaman/bantuan itu sendiri, sifat dan besaran 
proyek, kompleksitas manajemen proyek dan aspek-aspek yang harus diperkuat dalam 
penyiapan maupun pelaksanaan proyek. 

1. Perumusan proyek harus mengacu kepada rencana pembangunan nasional dan 
rencana strategi yang sudah dirumuskan .

2. Perumusan proyek yang diusulkan dapat merupakan sebuah master plan utuh atau 
dapat pula merupakan bagian-bagian suatu master plan.
Apabila usulan proyek merupakan bagian dari masterplan, maka nilai proyek dan 
komponen kegiatan proyek yang diusulkan tersebut adalah nilai sebagian kebutuhan 
pendanaan, dengan memperhatikan hubungan antara bagian dengan master plan-
nya atau bagian-bagian lainnya. Namun apabila usulan proyek merupakan suatu 
masterplan, maka nilai proyek dan komponen kegiatan proyek yang diusulkan adalah 
nilai total kebutuhan pendanaan.    

3. Usulan proyek harus didukung oleh sebuah studi kelayakan yang paling mutahir baik 
dalam hal proyek masterplan maupun bagian dari master plan.

4. Apabila proyek merupakan bagian dari master plan, maka usulan harus didukung 
oleh hasil studi-studi yang dapat memperlihatkan dampak proyek sebelumnya 
terhadap pembangunan wilayah nasional.

5. Studi kelayakan harus menggambarkan ukuran-ukuran keberhasilan proyek secara 
kuantitatif dari aspek teknis, finansial maupun ekonomis.

KEBIJAKAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH 
Arahan GBHN dan Propenas:
 Kebijakan fiskal yang transparan, disiplin, adil, efisien dan efektif dengan mengurangi 

ketergantungan terhadap Pinjaman Luar Negeri
 Pinjaman Luar Negeri untuk kegiatan produktif dengan prosedur yang disetujui DPR dan 

diatur dengan undang-undang.
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 APBN perlu disehatkan antara lain dengan mengurangi pinjaman luar negeri secara 
bertahap.

Pemanfaatan PLN secara optimal dengan cara:
 Mengurangi jumlah PLN bersih, yakni selisih pencairan pinjaman baru dan pembayaran 

pokok utang.
 Membenahi mekanisme dan prosedur PLN, termasuk perencanaan, proses seleksi, 

pemanfaatan dan pengawasan.
 Memperkuat pengawasan terhadap proyek PLN
 Melakukan restrukturisasi utang, dengan konsultasi kepada DPR dan membatalkan 

proyek berkinerja buruk.

PERMASALAHAN PLN PEMERINTAH
Terkait dengan kebijakan pemerintah:
 Kebijakan ad hoc dan jangka pendek kontradiksi dengan strategi jangka panjang.
 Lemahnya bergaining position Pemerintah.
 Ketidakjelasan peran dan fungsi lembaga-lembaga terkait.
 Tertundanya manfaat yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
 Lemahnya penegakan hukum.
 Keterbatasan sumber penerimaan domestik menyebabkan PLN masih diperlukan.

Terkait dengan kegiatan proyek:
 Tipikal permasalahan dalam pelaksanaan proyek
 Kurangnya persiapan (quality at entry)
 Kurangnya rasa memiliki (ownership)
 Ketersediaan dana pendamping (counterpart fund)
 Ketersediaan lahan dan resettlement
 Lemahnya manajemen proyek
 Rendahnya penyerapan (low disbursement)

Beberapa contoh proyek-proyek pembangunan kesehatan yang membutuhkan 
pembiayaan guna terlaksananya reformasi ekonomi kesehatan:
 Peningkatan Sistem Kesehatan Tingkat Kabupaten (SISKES)

Indonesia sedang berusaha untuk menurunkan tingkat penyebaran penyakit dan tingkat 
kematian yang masih tinggi, khususnya di daerah terpencil. Di Propinsi Nusa Tenggara 
Timur misalnya, kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya pelayanan kesehatan yang 
memadai, tingkat penggunaan fasilitas kesehatan yang rendah dan kesulitan untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. Pendekatan SISKES secara menyeluruh terhadap 
masalah ini dapat meningkatkan mutu dan perencanaan kesehatan serta kinerja 
manajemen dan staf. SISKES juga memberikan bimbingan dan saran dalam pengambilan 
keputusan pada tingkat propinsi dan Kabupaten.  

 Pengembangan Sistem Asuransi Kesehatan Sosial di Indonesia (SHI)
Sekitar 80% dari 217 juta penduduk Indonesia bergantung semata-mata pada simpanan 
uang mereka sendiri untuk membiayai pengobatan. Biaya pengobatan, terutama untuk 
penyakit-penyakit serius, seringkali melebihi jumlah simpanan yang tersedia dan dapat 
menyebabkan utang, maka hal ini merupaka salah satu penyebab utama timbulnya 
kemiskinan pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan sistem asuransi 
kesehatan yang memadai menjadi persoalan utama dalam kebijakan kesehatan 
Indonesia.
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 Penguatan Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan (Puskabangkes)
Untuk menjawab tuntutan dari suatu sistem kesehatan publik yang terdesentralisasi, 
pemerintah Indonesia dihadapkan dengan kebutuhan untuk menyusun ulang kebijakan 
kesehatan nasional maupun lokal, tugas dan tanggung jawab dari berbagai tatanan politik 
dan administrasi perlu ditegaskan kembali.

 Penguatan Manajemen dan Pengembangan SDM Kesehatan
Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan yang efektif dan efisien adalah prosedur 
kerja utama di setiap sistem kesehatan masyarakat. Hanya perencanaan dan 
pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sistematis efektif dan efisien 
serta profesional saja yang dapat menjamin pelaksanaan dari fungsi wajib dan standar 
pelayanan minimum kesehatan. Sektor kesehatan masyarakat di Indonesia masih 
berjuang untuk memenuhi tantangan ini. Situasinya semakain memburuk sejak 
dimulainya proses desentralisasi, dimana pejabat kesehatan, terutama di daerah-daerah 
tidak cukup siap dalam menghadapi tantangan ini.

 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Pedesaan
Pengadaan air dan sanitasi yang memadai merupakan syarat mutlak untuk memenuhi 
kebutuhan alamiah hidup manusia. Hingga sekarang banyak desa di Indonesia yang 
belum mampu memenuhi persyaratan ini. Untuk itu penyediaan air bersih dan sanitasi 
membantu masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola sistem 
sarana air dan sanitasi mereka sendiri.

 Jaringan Informasi, Teknologi Air Minum dan Sanitasi (JIPTAS)
Selama dua dekade terakhir Indonesia telah mencapai banyak kemajuan di sektor 
penyediaan air bersih dan sanitasi, namun demikian dalam rangka percepatan 
pencapaian Millenium Development Goal (MDG) dibutuhkan proses reformasi internal. 
Pemerintah menyadari bahwa hal ini hanya dapat dicapai apabila informasi dan anjuran 
profesional disampaikan dan disebarkan kepada semua Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) termasuk pemilik PDAM, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. 

PROYEK BANTUAN GTZ BERUPA HIBAH UNTUK PUSKABANGKES
1. Informasi Dasar

 Nama Proyek: HEALTH POLICY ANALYSIS and DEVELOPMENT in INDONESIA –
Strengthening the Center for Health Policy Analysis and Development (CHPA & D)

 Periode pelaksanaan proyek 2005 – 2010
 Fase pertama pelaksanaan proyek: 2005 – 2007
 Pembiayaan yang disediakan Pemerintah Jerman sebanyak 2 juta Euro untuk periode 

2005 – 2007
 Tujuan Proyek untuk periode 2005 – 2007
Puskabangkes secara efektif mempasilitasi dan mengkoordinasikan analisis kebijakan 
kesehatan yang telah diketahui, melakukan formulasi dan diseminasi, melibatkan unit lain 
di Depkes, pemerintah daerah dan stakeholder yang relevan.

2.Analisis Lingkungan 
 Adanya desentralisasi sejak tahun 2000
 Dampak globalisasi terhadap sektor kesehatan
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 Rendahnya cakupan asuransi kesehatan, tingginya biaya kesehatan dari kantong 
pasien, dan rendahnya pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah

 Pemerintah bersedia mendorong “Social Health Insurance” untuk mensubsidi 
masyarakat miskin

 Berbagai isu hangat seperti Avian Flu, MDGs (kematian ibu melahirkan)

3.Beberapa Isu Pada Tingkat Kebijakan 
 Kesulitan Depkes menyesuaikan dengan situasi desentralisasi

 Penyusunan kebijakan kesehatan yang terpisah/tersebar dalam Depkes
 Kurangnya keterlibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan 

kebijakan kesehatan
 Kurangnya advokasi, deseminasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan 

kesehatan
 Belum adanya mekanisme dan insentif untuk melakukan koordinasi 

penyusunan kebijakan kesehatan dengan pemerintah daerah, dan membuat 
mereka merasa terikat dengan kebijakan pusat

 Kurang terfokusnya tindakan pengaturan dan berbagai hal strategis 
(perencanaan, pembiayaan dan pemantauan)

 Paket Reformasi Kesehatan tidak jelas digambarkan, kurangnya koordinasi dukungan 
donor dan tidak jelasnya kerangka pembiayaan reformasi kesehatan.

 Kepemimpinan Puskabangkes belum mendapat dukungan penuh dalam melakukan 
koordinasi kebijakan karena tidak adanya mandat yang tegas, tidak memadainya 
tenaga yang memenuhi syarat, dan sulitnya akses terhadap berbagai informasi yang 
dibutuhkan.

4. Strategi dan Metode
 Keterlibatan stakeholder utama secara sistematis dalam penyusunan kebijakan 

terutama keterlibatan pemerintah daerah.
 Penjelasan tentang proses penyusunan kebijakan yang bersifat partisipatori, 

transparan dan berbasis fakta.
 Melakukan institusionalisasi terhadap mekanisme yang digunakan untuk mempelajari 

pengalaman lapangan.
 Koordinasi penelitian kebijakan kesehatan.
 Penguatan organisasi Puskabangkes (mandat/kewenangan, SDM, pengelolaan 

pengetahuan/knowledge management, dan pembiayaan).
 Kemitraan dengan institusi kebijakan di luar negeri.

5. Indikator Proyek Pada Akhir 2007
 Pengembangan Puskabangkes dan prosedur bagi koordinasi yang bersifat partisipatif 

untuk analisis kebijakan dan perumusan kebijakan ditetapkan dalam suatu keputusan 
materi.

 Anggaran operasional Puskabangkes meningkat bila dibandingkan dengan tahun 
2004 (sekitar EUR 250.000).

 Paling kurang 70% dari kebutuhan Puskabangkes terhadap tenaga yang memenuhi 
syarat/qualified (rencana pengembangan SDM setelah 6 bulan).

 Ketentuan yang berlaku dan unit lain dalam Depkes, provinsi dan Kabupaten/Kota 
membenarkan penyesuaian atau pengembangan kebijakan, pedoman pelaksanaan 
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dan anggaran berdasarkan hasil MIS dari Puskabangkes (dengan data paling sedikit 
dari 4 kabupaten ujicoba).

 Standar pelayanan yang disusun dan dilaksanakan bersama Puskabangkes dan 
sumber dana bagi fasilitas kesehatan menggiring peningkatan pelayanan kesehatan 
paling sedikit 4 kabupaten uji coba (survei tahunan).

6. Rencana Kerja Fase Pertama untuk Tahun 2006 -2007
a. Tahap Permulaan 
 Melakukan serangkaian Lokakarya Analisis Kebijakan (kendala, harapan dan 

solusi).
 Memfasilitasi Lokakarya Perencanaan Internal.
 Melaksanakan Lokakarya Perencanaan yang melibatkan stakeholder.
 Mensosialisasikan proyek kepada stakeholder.
 Memfasilitasi study tour (perumusan kebijakan kesehatan di Newzeland, 

Australia, Eropa).
b. Analisis konteks kebijakan kesehatan
 Pelaksanaan stakeholder analysis secara mendalam
 Menyelenggarakan audit kebijakan di tingkat Depkes, provinsi, 

kabupaten/kota.
 Menyelenggarakan “knowledge management analysis” secara mendalam.
 Mempersiapkan rencana pengembangan SDM Puskabangkes.

c. Penguatan Institusi
 Peninjauan ulang tugas, fungsi dan tanggung jawab Puskabangkes dan unit 

kunci di Depkes dalam spirit desentralisasi.
 Mengembangkan mekanisme kerja dengan unit lain di Depkes, pemerintah 

daerah, perguruan tinggi/universitas, dan stakeholder lainnya.
 Memperkuat SDM Puskabangkes untuk memenuhi tugasnya (pelatihan, 

melengkapi kembali, insentif dll).
 Memperkuat kemampuan pengelolaan pengetahuan Puskabangkes (tenaga, 

prosedur, dan teknologi).
d. Pengembangan pelayanan oleh Puskabangkes
 Meningkatkan prosedur standar pengembangan kebijakan Depkes yang 

berdasarkan fakta, transparan, bersifat partisipatori.
 Memfasilitasi proses formulasi kebijakan yang berfokus pada paket reformasi 

kesehatan esensial, termasuk rencana strategis, kerangka pembiayaan, 
reformasi peraturan dan pemantauan.
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KESIMPULAN

1. Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan di sektor kesehatan tidak seluruhnya 
dibiayai oleh anggaran dalam negeri, tetapi banyak program kesehatan yang dibiayai oleh 
dana pinjaman atau hibah luar negeri.

2. Pinjaman dan hibah luar negeri menjadi alternatif pendanaan dalam pembangunan 
kesehatan, karena pada kenyataan yang ada dana pemerintah dari penerimaan dalam 
negeri tidak mencukupi untuk mendanai pelaksanaan program dan proyek kesehatan 
yang telah dirancang sesuai GBHN dan Propenas yang  dituangkan dalam APBN.

3. Berbagai sasaran pembangunan kesehatan yang hendak dicapai di masa yang akan 
datang semakin meluas dan terjadi kasus-kasus penyakit baru, sehingga  pembiayaan 
kesehatanpun semakin meningkat.   

4. Hibah luar negeri dalam program kesehatan dapat diterima dalam bentuk barang, atau 
program, yang mendukung program kesehatan internasional, namun apabila diterima 
dalam bentuk barang/alat kesehatan medis seringkali barang tersebut tidak dapat 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena tidak tersedianya SDM atau kalau alat 
tersebut rusak tidak tersedia sparepart-nya.  

5. Dana dalam bentuk hibah, umumnya pelaksanaan programnya telah ditentukan oleh 
negara atau lembaga luar negeri pemberi hibah, sehingga  seringkali dalam 
pelaksanaannya mengalami kendala atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

6. Dengan semakin beratnya pemerintah menanggung utang luar negeri dengan bunga 
yang tinggi, maka DPR melalui panitia anggaran mengisyaratkan bahwa DPR tidak akan 
mengabulkan seluruh tawaran utang yang ditawarkan dari pihak luar negeri.  
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SARAN

1. Dana pinjaman luar negeri merupakan utang negara yang harus dibayar oleh negara 

yang bersangkutan. Hal ini terjadi di negara Indonesia yang dalam melaksanakan 

pembangunannya dari tahun ke tahun menerima pinjaman luar negeri, maka senantiasa 

seluruh penduduk Indonesia menanggung beban utang tersebut.  

2. Untuk mengurangi beban utang luar negeri, maka pemerintah Indonesia agar berupaya

keras untuk menstabilkan ekonomi negara, meningkatkan pendapatan dalam negeri, 

melakukan kegiatan prioritas yang produktif yang dilaksanakan dengan transparan, efektif 

dan efesiensi. 

3. Pemerintah harus berani menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk memperbaiki 

keadaan ekonomi. Hal ini dapat dimulai dengan pemberantasan korupsi dengan tegas 

dan pasti sehingga uang negara kembali dan dikelola dengan baik untuk menaikan

penghasilan masyarakat.
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