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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 Ni Made Sumartini 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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Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional

Oleh: Wiku Adisasmito dan Ni Made Sumartini

Problem Overview:

Kemiskinan merupakan masalah klasik di negara-negara berkembang, dan juga 
menjadi perhatian negara-negara maju di dunia. Salah satu bentuk kepeduliannya 
adalah dengan dikumandangkannya Deklarasi Milenium pada Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) Milenium PBB bulan September 2000, yang salah produknya adalah Millenium 
Development Goals (MDGs), dengan eradikasi kemiskinan tujuan utamanya. Target 
pemerintah untuk melaksanakan MDGs sesuai target, harus didukung pendanaan yang 
memadai dan kerjasama dari semua pihak, termasuk sektor kesehatan karena kondisi 
kesehatan berkaitan dengan kemiskinan. Keberhasilan peran sektor kesehatan sangat 
terkait dengan kebijakan kesehatan yang dijalankannya. Pada kenyataannya kebijakan 
kesehatan yang ada saat ini belum menunjang keberhasilan pencapaian target MDGs 
tepat waktu. Untuk itu diperlukan kepedulian dan ketulusan semua pihak terkait untuk 
bersama-sama merumuskan kebijakan kesehatan yang mencerminkan kepedulian 
kepada masyarakat miskin, agar negara kita terbebas dari kemiskinan.

Policy Question:

1. Bagaimana Kebijakan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah terkaitdengan 
kemiskinan dan MDGs 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

Kemiskinan merupakan masalah klasik di negara-negara sedang berkembang, tidak 
terkecuali di Indonesia. Kondisi kemiskinan diperparah lagi dengan adanya krisis ekonomi 
pada tahun 1997. Kemiskinan bukan hanya menjadi perhatian utama negara berkembang,
tetapi juga menjadi perhatian negara-negara maju di dunia. Salah satu bentuk kepeduliannya 
dikumandangkannya Deklarasi Milenium pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB 
bulan September 2000, yang salah produknya Millenium Development Goals (MDGs). MDGs
merupakan komitmen 189 negara anggota PBB yang diawakili kepada pemerintahan untuk 
melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan manusia yang harus dicapai pada tahun 
2015, dengan eradikasi kemiskinan merupakan tujuan utamanya. Setiap tujuan memiliki satu 
atau beberapa target beserta indikatornya.

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut berkomitmen menanggulangi 
kemiskinan. Karena hal ini sejalan dengan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu 
meningkatkan kesejahterakan kehidupan bangsa. Di Indonesia MDGs menjadi dasar 
perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat nasional dan daerah, sebagai 
wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk mecapai target MDGs.

Untuk menanggulangi kemiskinan perlu adanya definisi dan indikator dari kemiskinan 
itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa indikator untuk mendefinisikan kemiskinan, versi Bank 
Dunia, ILO, BKKBN,BPS, Dinkes, yang kesemuanya menggunakan indikator masing-masing 
untuk berbagai kebutuhan sektor masing-masing. MDGs memakai kriteria Bank Dunia untuk 
mendefinisikan kemiskinan. 

Tekad Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan MDGs sesuai target dan waktu 
yang telah ditetapkan, harus didukung oleh kerja keras dan kerja sama dari semua sektor 
yang terkait termasuk Sektor Kesehatan karena kemiskinan berhubungan erat dengan 
masalah kesehatan, derajat kesehatan yang rendah berpengaruh pada produktifitas dalam 
perekonomian. Sebaliknya kemiskinan menyebabkan tidak terjangkaunya pelayanan 
kesehatan, sehingga tidak tercapai upaya peningkatan derajat kesehatan. Pada kesempatan 
ini penulis  mencoba mengkaji apa peran serta sektor kesehatan dalam upaya menanggulangi 
kemiskinan? Apakah Kebijakan Kesehatan Nasional yang ada saat ini sudah cukup berperan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin?
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BAB II  ANALISA SITUASI

2.1 Kemiskinan dan Kesehatan Indonesia

KEMISKINAN

Definisi kemiskinan menjadi bahan diskusi dan perdebatan , tetapi yang penting dari 
hal ini adalah banyaknya perbedaan dalam melihat kemiskinan merupakan hal yang tidak 
salah walaupun dapat memberikan tekanan persoalan yang berbeda.

Beberapa orang akan merasa pendekatan biologis merupakan cara berpikir sehat 
untuk masalah kemiskinan, yaitu dengan banyaknya kebutuhan-kebutuhan dasar yang 
dikehendaki. Dalam pendekatan ini, kerugian berarti tidak mempunyai cukup makanan, dan 
kemiskinan berhubungan dengan malnutisi. Ketidak cukupan makanan diukur dengan 
menggunakan indikator asupan kalori makanan per hari. Pendekatan ini akan bermasalah 
karena kecukupan asupan kalori makanan untuk tiap individu akan bervariasi tergantung pada 
jenis kelamin, umur, dan dari aktifitas yang dilakukan setiap hari.Sehingga kemiskinan tidak 
hanya didefinisikan dengan mengunakan indikator kekurangan makanan tetapi juga 
memasukkan indikator-indikator lain yang berhubungan dengan kekurangan kebutuhan dasar 
esensial untuk mempertahankan hidup dengan mempertimbangkan aset masyarakat dan 
potensi untuk mendapatkan kekayaan dan atau untuk mengembangkan kepemilikan.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan beberapa definisi tentang kemiskinan 
yang diberlakukan di Indonesia. 

Definisi BKKBN:
Menurut BKKBN miskin mempunyai ciri-ciri keluarga sebagai berikut: (1) Tidak dapat 

menjalankan ibadah menurut agamanya, (2) Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan 
dua kali sehari, (3) Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, 
bekerja/sekolah, dan bepergian, (4) Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, (5) Tidak 
mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

Definisi Dinas Kesehatan:
Dinas kesehatan mendefinisikan miskin, lebih luas dari BKKBN, yaitu dengan 

menambahkan kriteria tingkat akses ke pelayanan kesehatan pemerintah, ada anggota 
keluarga yang putus sekolah atau tidak, frekuensi makan makanan pokok per hari kurang dari 
dua kali dan kepala keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak. Atas dasar 
kriteria kemiskinan ini, Dinas Kesehatan mengarahkan sasaran program-programnya yang 
berkaitan dengan masyarakat miskin.Data Depkes jumlah penduduk miskin tahun 2005 
sebesar 60 juta jiwa.
Definisi BPS:

BPS mendefinisikan miskin berdasarkan tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 
kalori/kapita/hari dan kebutuhan minimal non-makanan (Kantor Menko Kesra dan Taskin, 
1999), di samping itu secara ekonomi BPS menetapkan penghasilan US$0,55 perhari sebagai 
batas miskin di perkotaan dan US $ 0,4 di pedesaan.Dari data BPS jumlah penduduk miskin 
tahun 2004 sebesar 42,8 juta jiwa.
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Definisi ILO:
International Labour Organization (ILO) mendefinisikan miskin secara ekonomi 

berdasarkan penghasilan kurang US$1 per hari bagi penduduk perkotaan dan US$0,8 untuk 
penduduk pedesaan. Bank Dunia mendefinisikan miskin secara ekonomi berdasarkan 
penghasilan kurang dari atau sama dengan US$1 per hari. Definisi kemiskinan yang dipakai 
MDGs adalah versi Bank Dunia. Dari kriteria Bank Dunia jumlah penduduk miskin tahun 2004 
sebesar 36,15 juta jiwa.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan, umumnya masyarakat miskin 
ditandai oleh beberapa hal:2

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need) seperti pangan, gizi, 
sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan;

2. Unproductiveness, ketidakmampuan melakukan usaha yang produktif;
3. Inaccessibility, ketidakmampuan menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi baik 

akibat  rendahnya daya tawar (bargaining position) maupun keterbatasan modal, 
teknologi, dan sumber daya manusia;

4. Vulnerability, mudah jatuh dalam kemiskinan (rentan) akibat berbagai resiko penyakit, 
bencana alam, kegagalan panen, dan sebagainya sehingga harus menjual aset 
produksinya. Kerentanan ini sering disebut poverty rackets atau roda penggerak 
kemiskinan;

5. No freedom for poor, tidak memiliki kepercayaan diri dan mental untuk terbebas dari 
warisan kemiskinan.

Penduduk miskin di Indonesia dapat digolongkan dalam dua kelompok berikut:2
1. Chronic poverty (kemiskinan kronik)

Kemiskinan yang terjadi terus-menerus dari tahun ke tahun atau dari generasi ke 
generasi.

2. Transient poverty (kemiskinan sementara)
Kemiskinan ini ditandai dengan penurunan pendapatan sementara sebagai akibat 
perubahan siklus ekonomi dan kondisi krisis lainnya.

Kemiskinan di Indonesia dapat juga dilihat dari empat di mensi pokok, yaitu:2
1 Lack of opportunity, kurang kesempatan untuk berusaha;
2. Low of capabilities, rendahnya kemampuan dalam berbagai sektor;
3. Low of security, kurangnya jaminan, terutama jaminan sosial seperti kesehatan;
4. Low of capacity or empowerment, ketidakberdayaan.

Dari uraian di atas, dengan adanya beberapa definisi miskin yang berlaku di 
Indonesia, maka besaran jumlah penduduk miskin juga beragam antara ILO, Bank Dunia, 
BPS, BKKBN, Depkes. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena tidak jelas masyarakat 
miskin yang mana yang harusnya ideal atau tepat menjadi target program penanggulangan 
kemiskinan. Sebagai ilustrasi, adalah bahwa indikator miskin yang dipakai BPS adalah 
penghasilan kurang dari US$0,55 per hari, maka penduduk yang berpenghasilan di US$1,55 
tidak tergolong miskin. Namun jika ia sakit dan harus mendapatkan pelayanan kesehatan, 
terutama rawat inap maka ia tidak akan mampu membayar biaya rawat inap dengan 
penghasilan US$1,55 per hari per orang. Dengan mempertimbangkan ilustrasi di atas, maka 
perlu dilakukan penyesuaian kriteria miskin agar penentuan miskin tidak salah sasaran. 

Yang juga perlu untuk menjadi perhatian adalah dalam menentukan definisi 
kemiskinan pada suatu masyarakat suatu daerah dengan daerah lain, tidak dapat dinilai 
dengan nilai indikator yang sama antar satu daerah dengan daerah yang lain, karena 
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keberadaan status ekomoni masyarakat kita tidak merata dan kebutuhan dasarnyapun 
berbeda tingkatannya.

Melihat kompleksnya permasalahan dalam mendefinisikan kemiskinan, salah satu 
upaya pemerintah adalah dengan membentuk Komite Penangulangan Kemiskinan (KPK) 
yang dituangkan dalam Keppres No.124/2001/jo/8/2002. Fungsi KPK adalah perumusan 
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (PK) untuk daerah, pemantauan 
pelaksanaan PK oleh daerah, pembinaan pelaksanaan PK di daerah dan pelaporan kepada 
presiden. Sasaran PK adalah adanya kesamaan persepsi tentang penduduk miskin dan 
pelaku PK, adanya koordinasi antara pelaku, tumbuhnya kepedulian dan kemampuan 
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam upaya PK 
meningkatkan partisipasi semua pihak dalam PK dan tumbuhnya kegiatan yang mengarah 
pada perlindungan sosial bagi kelompok miskin.Daerah kota/kabupaten juga membentuk 
Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). 

PROFIL KESEHATAN 
Profil Kesehatan di Indonesia merupakan gambaran situasi kesehatan di Indonesia 

yang bertujuan memantau pencapaian pembangunan kesehatan dengan mengacu Visi 
Indonesia Sehat 2010. Yang akan diuraikan di sini bukan gambaran keseluruhan situasi 
kesehatan di Indonesia, tetapi hanya mengambil gambaran derajat kesehatan Indonesia pada 
tahun 2002, karena data tahun 2002 yang didapat oleh penulis.

Gambaran Target dan Pencapaian Indikator Derajat Kesehatan Indonesia 
Tahun 2002

Indikator
Target 2010

Pencapaian 
2002

Ket

Mortalitas
o Kematian bayi / lahir 40 45 2002 (SKRT)
o Kematian balita 58 64 2002 (SKRT)

Indikator
Target 2010

Pencapaian 
2002

Ket

o Kematian maternal
150 307

2002-2003 
(SDKI)

o Harapan hidup 67,9 68,23
Morbiditas

o Kesakitan Malaria
5

22,3
0,47

Luar Jawa Bali
Jawa – Bali 
[2002 ]

o Kesembuhan TB 85 70,23
o HIV 0,9 ? Tidak ada data
o AFP pada anak usia < 15 thn 0,9 1,32
o Demam berdarah 2 19,2

Status gizi
o % Balita dgn status gizi 15 25,62
o % Kec. Bbs rawan gizi 80 - data tidak ada

Dari data pencapaian indikator derajat kesehatan Indonesia tahun 2002 dan target 
harus dicapai tahun 2010, terlihat masih rendahnya derajat kesehatan Indonesia, hal ini 
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merupakan tantangan bagi sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait untuk bersama-sama 
berperan melaksanakan pembangunan kesehatan untuk masyarakat, dengan menyediakan 
kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang 
bermutu, memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dan 
menciptakan lingkungan yang sehat.

2.2 Kaitan Kemiskinan dan Kesehatan dengan Aspek Lain

Kondisi kemiskinan dan kesehatan di Indonesia merupakan kondisi yang tidak berdiri 
sendiri-sendiri tetapi saling terkait, dan dipengaruhi oleh aspek lain yang dapat memperberat 
ataupun memperingan kondisi kemiskinan dan kesehatan. Di bawah ini akan diuraikan analisa 
situasi kemiskinan dan kesehatan, dari aspek geografi, demografi, sumber daya alam, 
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Aspek Geografi
Kondisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 

17.000 pulau dan dengan wilayah lautan yang amat luas, merupakan salah faktor 
penghambat bagi pemerintah dalam berupaya  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
miskin di daerah yang letaknya terpencil, dikarenakan untuk menjangkau daerah terpencil 
tersebut dibutuhkan sarana transportasi dan komunikasi dengan biaya operasional yang 
tinggi, sementara pemerintah kita belum mampu menyediakannya.

Sedangkan letak Indonesia yang berada di daerah tropis merupakan reservoir yang 
tepat bagi berkembang biaknya berbagai penyakit malaria, TB Paru, dan lain-lain, yang juga 
banyak menyerang masyarakat miskin. Penyakit Malaria menyebar cukup merata di seluruh
kawasan Indonesia, yang paling banyak terdapat di luar Jawa-Bali. Di beberapa tempat 
merupakan daerah endemis malaria. Perkembangan penyakit malaria dalam beberapa ahun 
lalu cenderung meningkat di semua wilayah, mulai tahun 2001 sudah mulai terjadi penurunan. 
Untuk penyakit TB Paru menurut Suskernas 2001, TB Paru menempati urutan ke 3 penyebab 
kematian umum. WHO memperkirakan Indonesia merupakan negara dengan kasus TB Paru 
terbesar ke 3 di dunia.

Aspek Demografi
Dari Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milllenium Indonesia 

yang dikeluarkan oleh BAPPENAS pada tanggal 23 Agustus 2005, diperoleh informasi 
sebagai berikut:

”Jumlah penduduk Indonesia telah meningkat dari 119 juta pada tahun 1971 menjadi 179 juta 
pada tahun 1990, dan diperkirakan menjadi 219 juta pada tahun 2005. Laju pertumbuhan
penduduk menunjukkan kecenderungan menurun dari 2,32 persen per tahun pada kurun 
waktu 1971-1980 menjadi 1,97 persen pertahun  pada kurun waktu 1980-1990, dan menjadi 
1,48 persen per tahun pada kurun waktu 1990-2000. Penurunan laju penduduk tidak terlepas 
dari keberhasilan Indonesia menurunkan tingkat kelahiran (Total Fertility Rate/ TFR) dari 5,6 
anak per keluarga pada tahun 1971 menjadi 2,6 anak per keluarga pada tahun 2003. 
Penurunan tingkat kelahiran erat kaitannya dengan meningkatnya pemakaian kontrasepsi. 
Pada tahun 1980 tingkat pemakaian kontrasepsi hanya 26 persen, meningkat menjadi 60,3 
persen pada tahun 2002. Namun demikian, setiap tahun (sampai tahun 2015) diperkirakan 
masih akan terjadi kelahiran sekitar 4 juta jiwa, dan pertambahan penduduk baru sekitar 2,4-
2,7 juta jiwa.”

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif besar 
akan membawa permasalahan tersendiri di sektor kesehatan, bila tidak diimbangi dengan 
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penyediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, untuk 
kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Jumlah penduduk yang relatif besar ini, 
penyebarannya tidak merata antar pulau dan antar propinsi di Indonesia, menurut data Badan 
Pusat Statistik (BPS) tahun 2002 (dikutip dari Profil Kesehatan Indonesia 2002), ketimpangan 
penyebaran penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

                Penyebaran Penduduk Antar Pulau di Indonesia Tahun 2002
Nama Pulau Distribusi penduduk (%)

Jawa 61,08
Sumatera (tanpa Propinsi NAD) 20,01
Kalimantan 5,79

Nama Pulau Distribusi penduduk (%)

Sulawesi 7,56
Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur 

5,56

Penyebaran penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, hal ini merupakan 
dampak dari pembangunan ekonomi yang tidak merata di wilayah Indonesia, sehingga terjadi 
perpindahan penduduk ke Pulau Jawa, dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih 
layak dibandingkan di daerah asalnya. Penyebaran Penduduk selain terkonsentrasi di Pulau 
Jawa, juga terkonsentrasi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan, berdasarkan data 
BPS tahun 2002, didapat data sebagai berikut:

                      Penyebaran Penduduk Indonesia Berdasarkan Wilayah 
                                                   Pada Tahun 2002

Wilayah Distribusi Penduduk (%)

Desa 55,56
Kota 44,44

Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2004 menyebutkan bahwa 
sekitar 69,0 persen penduduk di pedesaan termasuk miskin, dan sebagian besar bekerja di 
sektor pertanian.

Bagaimana dengan distribusi penduduk miskin di seluruh Indonesia? Berdasarkan 
data yang dikutip dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, diperoleh data Distribusi 
Persentase Penduduk Miskin per propinsi terhadap total penduduk miskin Nasional, tahun 
2000-2003. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Distribusi Penduduk Miskin per Provinsi 2000-2003
(persentase terhadap total penduduk miskin nasional)

Provinsi 2000 2001 2002 2003
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(%) (%) (%) (%)
NAD 1,54 2,00 3,13 3,36
Sumatera Utara 3,85 3,59 4,91 5,04
Sumatera Barat 1,25 1,70 1,29 1,34
Riau 1,25 1,30 1,88 2,01
Jambi 1,3 1,27 0,85 0,88
Sumatera Selatan 3,45 2,94 4,17 3,74
Bengkulu 0,64 0,81 0,97 0,92
Lampung 5,21 4,42 4,30 4,20
Provinsi 2000 

(%)
2001
(%)

2002
(%)

2003
(%)

Bangka Belitung - 0,34 0,28 0,26
DKI Jakarta 1.07 0,65 0,75 0,79
Jawa Barat 17,19 14,61 12,86 13,12
Jawa Tengah 16,81 18,11 19,04 18,69
DI Yogyakarta 2,67 2,03 1,66 1,71
Jawa Timur 20,25 19,83 20,06 20,30
Banten - 3,76 2,05 2,29
Bali 0,46 0,66 0,58 0,66
Nusa Tenggara Barat 2,76 3,10 2,98 2,82
Nusa Tenggara Timur 3,68 3,48 3,14 3,12
Kalimantan Barat 2,83 1,92 1,68 1,56
Kalimantan Tengah 0,55 0,57 0,60 0,56
Kalimantan Selatan 0,99 0,94 0,68 0,69
Kalimantan Timur 1,02 0,92 0,82 0,88
Sulawesi Utara 0,94 0,56 0,60 0,51
Sulawesi Tengah 1,30 1,40 1,47 1,36
Sulawesi Selatan 3,09 3,42 3,41 3,49
Sulawesi Tenggara 1,08 1,21 1,21 1,15
Gorontalo - 0,67 0,72 0,69
Maluku 2,30 1,11 1,09 1,07
Maluku Utara - 0,29 0,29 0,32
Papua 2,51 2,38 2,57 2,46
Indonesia 100 100 100 100

Dari data di atas, penyebaran penduduk miskin di Indonesia tidak merata, jumlah 
terbanyak terdapat di Pulau Jawa yang jumlah penduduk Indonesia juga terkonsentrasi di sini. 
Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk yang tinggi, ditambah banyaknya penduduk miskin, 
akan mendorong timbulnya pemukiman-pemukiman kumuh dan kesulitan penyediaan air 
bersih, yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah kesehatan dan sosial.

Indonesia ditinjau dari komposisi penduduknya, berdasarkan kelompok umur, usia 
produktif menempati posisi tertinggi, merupakan pangsa pasar dan sumber daya yang 
potensial untuk pengembangan upaya kesehatan secara nasional. Komposisi penduduk 
Indonesia menurut kelompok umur, berdasarkan data BPS tahun 2002, ditunjukkan dalam 
tabel di bawah ini.

                    Komposisi Penduduk Indonesia Tahun 2002
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Kelompok Umur Jumlah ( %)

usia muda (0-14 th) 29,75
usia produktif (15-64 th) 65,60
usia tua  (lebih 65 th) 4,65

Aspek Sumber Daya Alam
Indonesia merupakan negara yang dianugrahi kekayaan alam berlimpah. Kekayaan 

alam Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, berupa sumber daya hutan, sumber 
daya tambang minyak dan mineral, dan lain sebagainya. 

Sumber daya hutan memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan, 
menciptakan kesempatan kerja, menghasilkan devisa dan sebagai penghasil bahan baku 
industri. Hanya saja pengelolaan hutan Indonesia masih sembrawut, yang ditandai dengan 
maraknya praktek-praktek ilegal logging yang merugikan negara milyaran rupiah, dan 
ekspolarasi hutan yang tidak diimbangi dengan semangat melaksanakan reboisasi untuk
pelestarian hutan. Seharusnya pelestarian hutan tetap dipertahankan agar nantinya dapat 
dimanfaatkan kembali oleh generasi bangsa Indonesia berikutnya. Hal lain yang juga 
memprihatinkan dalam pengelolaan hutan kita adalah kebijakan pemerintah memberikan izin 
pengelolaan hutan kepada perusahaan-perusahaan swasta penuh dengan praktek-praktek 
KKN dan bersikap tidak adil pada masyarakat di sekitar hutan, terlihat dari kondisi masyarakat 
disekitar hutan masih banyak hidup dalam keterbelakangan ekonomi. Kondisi ini 
menggambarkan hutan belum bisa menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis bagi 
masyarakat setempat. 

Pengelolaan sumber-sumber alam lain yang dimiliki Indonesia, juga belum 
dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan kesejahterakan rakyat, khususnya masyarakat 
yang hidup di sekitarnya. Yang didapat masyarakat di sekitar justru hasil dari kerusakan 
lingkungan dan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang 
mengekpolarasi sumber alam. Pencemaran lingkungan ini akan berpengaruh pada gangguan 
kesehatan masyarakat sekitar untuk jangka panjang. 

Sungguh keadaan yang menyedihkan, Indonesia negara dengan kekayaan alam 
berlimpah, tetapi masyarakatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 
terpapar lingkungan yang tercemar, yang membahayakan kesehatan. Ini semua karena 
kurangnya kepedulian dan penegakan hukum yang belum ditaati. Pemerintah seharusnya 
lebih bijak di dalam mengelola sumber-sumber alam, yang apabila dikelola dengan baik, 
hasilnya dapat digunakan untuk pembiayaan yang bertujuan mendukung Indonesia keluar dari 
kemiskinan.

Aspek Ideologi
Pancasila merupakan dasar ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang 

didalamnya berisi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila lebih menitikberatkan kepada 
perjuangan melawan ketidakadilan, penderitaan, kemiskinan, dengan menggunakan nilai 
yang telah ada seperti Ketuhanan, persatuan, keadilan sosial, demokrasi dan humanisme.
Pancasila bertujuan mendorong seluruh rakyat Indonesia secara gotong-royong saling 
membantu dan menciptakan kemakmuran secara menyeluruh. Pancasila secara gamblang 
menentang sumber kemiskinan dan penghisapan manusia atas manusia atau negara atas 
negara lain, seperti yang diyakini oleh faham kapitalisme.

Seiring berjalannya waktu, Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup secara 
perlahan terdegradasi dan mulai luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring 
dengan semakin kuatnya pengaruh ideologi kapitalis, penyusupan ideologi terjadi perlahan-
lahan melalui sains dan teknologi termasuk teknologi kedokteran yang dikuasai oleh negara-
negara maju khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sebagai paham 
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kapitalisme kendati memiliki tujuan akhir yang sama (kesejahteraan), tetapi lebih menekankan 
kepada keuntungan ekonomi tanpa memiliki rambu-rambu untuk mencegah ketidakadilan.

Menghadapi derasnya pengaruh ideologi kapitalis, kita sebagai bangsa yang ingin 
berdiri kokoh harus memegang teguh pandangan hidup, dengan pandangan hidup yang jelas, 
suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah 
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maka sudah sepantasnya bangsa Indonesia memahami, 
menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam semua segi kehidupan. Dengan memahami, 
menghayatidan mengamalkan Pancasila, bangsa Indonesia akan mampu menyaring nilai-nilai 
yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan menolak nilai-nilai yang merusak kepribadian 
bangsa. 

Aspek Politik
Dalam bidang politik, etika berpolitik yang ditunjukkan para politikus tidak bisa lagi 

dikatakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Para elit politik tidak lagi memikirkan 
kepentingkan rakyat tetapi lebih mementingkan diri dan partainya. Para elit politik 
membungkus kepentingannya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Setiap kegiatan 
politik selalui dibumbui dengan kecurigaan tentang kemungkinan adanya permainan uang dan 
suap-menyuap.

Para elit politik kurang perhatian terhadap masalah-masalah kemiskinan dan 
kesehatan, ini terlihat jarangnya para elit politik menyuarakan masalah kemiskinan dan 
kesehatan. Tanpa adanya kepedulian elit politik, sulit bagi bangsa ini untuk keluar dari 
kungkungan kemiskinan dan derajat kesehatan yang masih rendah.

Peran Ormas dan LSM yang seharusnya memperjuangkan masyarakat, justru 
menjadi alat pemicu bagi timbulnya situasi dan kondisi tidak kondusif bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, juga menjadi alat politik untuk kepentingan partai tertentu. Begitu 
juga dengan peran media massa, yang seharusnya memberikan informasi, edukasi kepada 
masyarakat, sering menjadi media provokasi partai tertentu, di samping mengejar keuntungan 
finansial.

Aspek Ekonomi 
Indonesia terletak pada jalur lalu lintas perdagangan bagi negara-negara di Asia dan 

Australia, karena letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera. Dari 
letak Indonesia yang strategis seharusnya membawa dampak positif bagi peningkatan 
perekonomian bagi Indonesia. Pada kenyataannya sampai saat ini status Indonesia masih 
sebagai negara yang sedang berkembang, tidak jauh berbeda dengan negara-negara di 
Afrika yang kemiskinan masih menjadi tantangan utama pemerintah. 

Perekonomian Indonesian semakin sulit sejak terjadi krisis berkepanjangan yang 
berawal dari krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi, yang kemudian menjadi 
krisis multi dimensial. Pada akhirnya untuk mengatasi krisis ini, pemerintah mengeluarkan 
kebijakan utang luar negeri, agar pembangunan di segala sektor tetap berjalan, termasuk 
sektor kesehatan. Dana yang berasal dari utang luar negeri sebagian dipergunakan untuk 
membiayai sebagian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan, seperti diuraikan dalam 
tabel di bawah ini, (dikutip dari laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)

               Jumlah Dana Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2004
                                 Berdasarkan Sumber Pembiayaan

 (dalam ratusan ribu) 
No Instansi Pelaksana Utang Luar 

Negeri
Rupiah Murni Jumlah
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1 Kementerian Koperasi dan 
UKM

- 13.421 13.421

2 Departemen Kesehatan 626.343 1,877,500 2,503,843
3 Departemen Pendidikan 

Nasional
- 3,373,665 3,373,665

4 Badan Pertanahan Nasional - 30.76 30.76
5 Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan
- 2.866 2.866

6 Departemen Kelautan dan 
Perikanan

- 280.544 280.544

7 BKKBN - 500 500
8 Departemen Pertanian 109.981 48.08 158.061
9 Departemen Dalan Negeri 1,969,556 53.954 2,023,510
10 Dept Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah
541.471 1,539,912 2,081,383

11 Departemen Sosial - 1,570,936 1,570,936
12 Badan Pusat Statistik - 1.164 1.164
13 Dept Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
- 805.35 805.35

14 Dept Perindustrian dan 
Perdagangan

- 5.2 5.2

15 Bulog 87.8 5,400,000 5,487,800
Jumlah 3,335,151 15,503,352 18,838,503

Dari data di atas, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penanggulangan 
Kemiskinan dengan sumber pembiayaan utang luar negeri sebesar kurang lebih 20% dari 
sumber pembiayaan rupiah murni.

Pengelolaan utang luar negeri memerlukan perhatian serius, karena bila tidak 
tertangani dengan baik akan, utang luar negeri bisa menjerat bangsa Indonesia sebagai 
bangsa merdeka dan berdaulat menjadi bangsa yang sangat bergantung dan berada di 
bawah tekanan ekonomi, politik, serta budaya dari negara-negara kaya yang menjadi donor 
atas utang bangsa Indonesia. 

Aspek Sosial Budaya
Dahulu bangsa Indonesia terkenal ramah tamah dan berbudi luhur, sejalan dengan 

adanya krisis moneter, telah merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah marah, 
beringas, perusak, penjarah sehingga seringkali terjadi bentrok-bentrok sosial dalam negeri 
yang terus meningkat akibat kesenjangan dan kecemburuan sosial yang kian luas dan 
menajam, di Indonesia dari 219 juta penduduk Indonesia, 100 juta penduduk hidup di bawah 
garis kemiskinan. Mereka yang super kaya mendiami rumah-rumah super mewah, dan lebih 
memilih pengobatan ke luar negeri, sementara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan 
hidup di gubuk-gubuk reyot dan tidak mampu memperoleh pelayanan kesehatan dasar. 
Kondisi seperti inilah yang terjadi di Indonesia, jurang pemisah sangat lebar antara si miskin 
dan si kaya.

Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan, perlu ada upaya dari semua komponen 
bangsa untuk bersama-sama menciptakan kondisi untuk mempersempit jurang pemisah 
antara masyarakat mampu dan masyarakat miskin. Di sini sektor kesehtan juga berperan 
mempersempit jurang pemisah antara masyarakat mampu dan masyarakat miskin dengan 
menyediakan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan, 
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salah satunya dengan dengan penyediaan sarana kesehatan yang jaraknya dekat dengan 
masyarakat yang membutuhkan, yang ditunjang dengan SDM yang memadai dan tarif yang 
terjangkau.

Aspek Pertahanan Keamanan. 
Kemiskinan berimplikasi pada instabilitas keamanan. Stabilitas keamanan yang buruk 

tidak bisa disangkal sangat merugikan bagi keberlangsungan pembangunan di semua sektor 
termasuk sektor kesehatan, karena instabilitas keamanan akan mengurangi kepercayaan 
investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Instabilitas keamanan yang banyak terjadi di 
negara kita adalah tindak kejahatan dengan kekerasan yang akhir-akhir ini cukup meresahkan 
masyarakat. Keterbatasan jumlah personil kepolisian mengesankan lambannya penanganan 
tindak kejahatan.

Rakyat Indonesia harus mawas diri, menghadapi kondisi ini, dan kendala ini maka 
sudah sewajarnya pemerintah dan para elit politik mewujudkan Sistem Pertahanan dan 
Keamaan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang diamanatkan GBHN. Sishamkamrata 
berazaskan kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan, berakar semangat kekeluargaan, 
kebersamaan, dan gotong royong, yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia.

Upaya penciptaan situasi aman di Republik ini juga memerlukan peran elit politik 
dalam bersikap dan berperilaku hendaknya tidak kontra produktif dalam memprovokasi 
masyarakat untuk melakukan hal-hal yang justru merugikan bangsa dan negara. Para elit 
politik dan kaum intelektual harus memiliki pemahaman yang jernih tentang Pancasila, UUD 
45, serta Sishamkamrata dan upaya bela negara. Selain itu yang tidak kalah pentingnya 
adalah fungsi aparat penegak hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

2.3 Kesimpulan
Dari semua analisa situasi dari semua aspek, tidak mudah bagi bangsa Indonesia 

untuk terus maju mewujudkan masyarakat sejahtera dan sehat, banyak tantangan yang harus 
dihadapi, kondisi ini diperparah dengan kendala yang masih melekat pada diri bangsa 
Indonesia, antara lain:
1. Tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia masih rendah sehingga sulit untuk 

memahami dan melakukan perubahan perilaku hidup sehat.
2. Tingkat kehidupan ekonomi yang mayoritas miskin, membuat pelayanan kesehatan 

menjadi tidak terjangkau.
3. Kurangnya perhatian dari para pemimpin dan tokoh masyarakat, termasuk media massa, 

terhadap permasalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat sehingga tidak cukup daya 
ungkit untuk keluar dari masalah yang jelas-jelas ada di depan mata.

4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya upaya penegakan hukum, 
sehingga banyak dijumpai praktek-praktek korupsi yang justru dilakukan oleh oknum 
pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana program untuk masyarakat 
miskin. 
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BAB III  MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

3.1 Sejarah Singkat MDGs
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh 
kepala negara sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini menghimpun 
komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu 
perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu 
paket. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan 
Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Setiap tujuan memiliki satu atau 
beberapa target beserta indikatornya. MDGs menempatkam pembangunan manusia sebagai 
fokus utama pembangunan, memiliki tengat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs 
didasarkan pada konsensus dan kemitraan global, sambil menekankan tanggung jawab 
negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju 
berkewajiban mendukung upaya tersebut.

3.2 Target MDGs
Setiap Tujuan Pembangunan Milenium memiliki satu atau beberapa target beserta 

indikatornya.Berikut ini tujuan dan target serta indikator MDGs:
o Tujuan 1: Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

 Target 1:  Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah 
US$ 1 perhari menjadi setengahnya antara 1990-2015.

 Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi 
setengahnya antara tahun 1990-2015.

o Tujuan 2:Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
 Target 3: Memastikan tahun 2015 semua anak laki-laki dan perempuan dapat 

menyelesaikan pendidikan dasar.
o Tujuan 3: Mendorong kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan.

 Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan 
lanjutan tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

o Tujuan 4: Menurunkan angka kematian anak.
 Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990-

2005.
o Tujuan 5: Meningkatkan kesehatan ibu.

 Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990-
2015.

o Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS/Malaria dan penyakit menular lainnya.
 Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunkan kasus baru 

pada tahun 2015.
 Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus 

malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015.
o Tujuan 7: Memastikan keberlangsungan lingkungan hidup

 Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan 
kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan 
yang hilang.
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 Target 10: Menurunkan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap 
sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 
tahun 2015.

 Target 11:  Mencapai pembangunan yang berarti dalam kehidupan penduduk 
miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.

o Tujuan 8: Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.
 Target 12: Mengembangkan kemitraan global menanggulangi kebutuhan negara-

negara berkembang dalam hal perdagangan dan keuangan, utang negara 
berkembang pengadaan laporan pelaksanaan keterlibatan sektor swasta dalam hal 
penyediaan obat-obatan yang terjangkau dan mengunakan tehnologi baru 
khususnya tehnologi informasi dan komunikasi.

3.3 Tantangan Pelaksanaan MDGs
Tekad pemerintah untuk merealisasikan target MDGs pada tahun 2015, memerlukan 

komitmen dari semua pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan, program dan pelaksana 
di lapangan serta masyarakat yang menjadi sasaran MGDs. Salah satunya adalah pembuatan 
Kebijakan Kesehatan. Kebijakan ini harus bisa menjadi alat strategis untuk mencapai tujuan 
yang tertuang dalan MDGs yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat miskin. Yang 
menjadi tantangan, dengan kondisi kesehatan Indonesia yang masih rendah saat ini, 
mampukah kebijakan kesehatan yang ada saat ini berfungsi menambah daya ungkit untuk 
meningkatkan secara optimal kondisi kesehatan saat ini.
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BAB IV  KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL

Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam MDGs, khususnya yang berkaitan dengan 
masalah kesehatan masyarakat miskin, harus ditunjang oleh kebijakan dan program 
kesehatan yang mendorong peningkatan secara bermakna status kesehatan masyarakat 
miskin. Pada bab ini, penulis mencoba menguraikan apa kebijakan kesehatan yang ditujukan 
untuk masyarakat miskin, dan bagaimana proses pembuatan kebijakan itu.

4.1 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)

Sejak tahun 1998 pemerintah telah menetapkan kebijakan kesehatan berupa 
Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) tahun 1998 -2001, Program 
Dampak Pengurangan Subdisi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan 
Bakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2002-2004. Pada awal tahun 2005, melalui keputusan 
Menteri Kesehatan No.1241/Menkes/XI/2004 menetapkan Program Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) melalui pihak ketiga, dengan menunjuk PT Askes 
(Persero). Tahun 2005 merupakan masa transisi pelaksanaan (JPKMM) ini, dalam 
pelaksanaannya ditemukan masalah di lapangan, terutama karena perbedaan jumlah 
masyarakat miskin yang dikelola oleh PT Askes dengan jumlah masyarakat miskin yang 
terdata di setiap daerah dan sudah terlayani pada program PKPS BBM 2004 yang lalu.

Masalah lain keterbatasan dana yang diperoleh puskesmas terutama untuk 
menggerakkan kegiatan luar gedung dan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP) 
lainnya termasuk revitalisasi posyandu, program imunisasi dan operasional puskesmas dan 
jaringannya. Pemda diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk melakukan 
program Puskesmas, namun dalam kenyataan di lapangan umumnya kurang mencukupi.

Tujuan Program JPKMM adalah:
1. Umum:

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat 
miskin dan tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tercapai 
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

2. Khusus:
a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya.
b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujuakan di rumah sakit, BP4 dan 

BKMM/BKIM.
c. Terselenggaranya kegiatan pendukung pelayanan kesehatan.
d. Terlaksananya kegiatan safeguarding.

Sasaran Program JPKMM:
Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang 
membutuhkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta layanan 
rujukan medis di rumah sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk, BP4 dan 
BKMM/BKIM, yang tidak yang tidak memiliki Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan/Asuransi Kesehatan lainnya.
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Ruang lingkup Program JPKMM:
1. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya.
2. Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, BP4, BKMM/BKIM.
3. Penunjang pelayanan kesehatan.
4. Safeguarding.
Safeguarding adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan mengamankan 

kegiatan-kegiatan tersebut di atas agar tetap sasaran, berhasil guna dan berdaya guna.

Prinsip Penyelenggaraan Program JPKMM:
1. Pelayanan kesehatan yang menyeluruh (komprehensif), sesuai standar 

pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang.
3. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, rujukan rawat jalan 

dan rawat inap kelas III rumah sakit dijamin pemerintah.
4. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya dengan dana yang 

dikelola langsung oleh puskesmas.
5. Pelayanan rujukan di rumah sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk, BP4, 

BKMM/BKIM dengan dana yang dikelola oleh PT Askes (Persero).
6. Transparasi dan akuntabilitas.

Prosedur pelayanan kesehatan Program JPKMM:
1. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan 

berkunjung ke puskesmas dan jaringannya.
2. Puskesmas dan jaringannya akan memberikan pelayanan kesehatan dasar 

sesuai kebutuhan dan standar pelayanan.
3. Pelayanan kesehatan rujukan diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai 

surat rujukan dari puskesmas. Bagi masyarakat miskin rujukan disertai kartu JPK-
MM, guna memperoleh prioritas pelayanan. Kartu sehat dan SKTM masih berlaku 
selama belum diterbitkan kartu JPKMM oleh PT Askes (Persero).

4. Rumah sakit wajib memberikan rujukan balik ke puskesmas apabila kasus 
tersebut sudah dapat dilanjutkan di puskesmas.

5. Rujukan antar rumah sakit dimungkinkan atas indikasi medis.
6. Rujukan ke rumah sakit dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di 

rumah sakit, BP4 dan BKMM/BKIM.
Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pelayanan rujukan rawat jalan dan 
rawat inap kelas III di rumah sakit/BP4/BKMM/BKIM dijamin oleh pemerintah, 
sehingga tidak dikenakan iur biaya dengan alasan apapun.

7. Dalam kondisi gawat darurat masyarakat dapat langsung ke rumah sakit melalui 
unit gawat darurat. Setelah mendapatkan pelayanan dilakukan verifikasi. Bagi 
yang tidak menunjukkan kartu JPKMM, diharuskan untuk melengkapi dengan 
kartu sehat/SKTM.

8. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur di atas tidak mendapat jaminan 
pemerintah.

Indikator keberhasilan Program JPKMM:
1. Penerbita dan distribusi kartu 100% dari peserta terdaftar.
2. Angka utilisasi (visit rate) minimal rata-rata 15%.
3. BOR rawat inap kelas III di rumah sakit 80%.
4. Angka kematian lebih dari atau sama dengan 48 jam untuk pasien rawat inap 

kelas III di rumah sakit maksimal 5%.
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5. Tingkat kepuasan konsumen minimal 70%.
6. Cakupan pemeriksaan kehamilan K4 (90%), persalinan (80%), nifas (90%) dan 

perawatan bayi baru lahir KN2 (90%) ole petugas kesehatan, cakupan imunisasi 
dasar (90%).

7. Persentase pasien yang dirujuk dari pelayanan kesehatan dasar 12%.
8. Universal Child Imunization (UCI) desa 86,5%.

Pemantauan dan evaluasi Program JPKMM:
Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang 

kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program JPKMM, sedangkan evaluasi 
dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan. Dilaksanakan oleh Pusat, Dinas 
Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

4.2 Proses Pembuatan Kebijakan
Keberhasilan pelaksanaan program JPKMM dapat membuka kemudahan akses dan 

mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, sehingga tercapai derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya. Untuk keberhasilan pelaksanaan suatu program harus ditunjang oleh 
kebijakan yang mengaturnya. Program merupakan salah satu bentuk kebijakan. Seperti kita 
ketahui bersama, keberhasilan suatu kebijakan bukan saja ditentukan oleh bagaimana suatu 
kebijakan dilaksanakan tetapi juga ditentukan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan atau 
diproses. Karenanya kita perlu memahami bagaimana suatu kebijakan dibuat? Apa 
tujuannya? Siapa yang bertanggung jawab merumuskan? Bagaimana diimplementasikan? 
Bagaimana dievalusi? Sebelum menguraikan pertanyaan di atas, harus kita pahami dahulu 
apa itu kebijakan kesehatan?

Kebijakan kesehatan tersebut merupakan jaringan keputusan yang saling 
berhubungan membentuk suatu strategi atau pendekatan dalam kaitannya dengan isu praktis 
pelayanan kesehatan, yang selanjutnya akan mempengaruhi peran sektor kesehatan dalam 
menjalankan fungsi-fungsinya. 

Kebijakan kesehatan merupakan salah satu kebijakan publik, Thomas R. Dye 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, 
mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil 
berbeda (1992,2-4). Harold Laswell mendefinisikan sebagai suatu program yang 
diproyeksikan dengan tujuan-tujuan terentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu 
(1979,4). Carl I. Friedrick mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan 
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan terentu, dengan ancaman dan 
peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi 
sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.4

Adapun kerangka umum proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:1
1. Identifikasi masalah dan isu. Bagaimana cara isu bisa dijadikan agenda kebijakan? 

Kenapa beberapa isu tidak dapat dibahas?
2. Perumusan Kebijakan. Siapa yang merumuskan kebijakan? Bagaimana 

formulasinya? Dari mana datangnya inisiatif?
3. Implementasi kebijakan. Sumber daya apa yang tersedia? Siapa yang harus 

dilibatkan? Bagaimana implementasi dapat dikuatkan.
4. Evaluasi kebijakan. Efek apa yang terjadi apabila kebijakan mulai berjalan? Apakah 

bisa dimonitor? Bagaimana cara mencapai tujuan?

4.3 Perumusan Kebijakan
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Dalam proses merumuskan kebijakan, Thomas R. Dye memperkenalkan sembilan 
model dasar tentang perumusan kebijakan4, di sini penulis hanya menguraikan beberapa 
model saja, yaitu:

1. Model Teori Kelompok
Model teori kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi 
kebijakan yang di dalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk 
mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

2. Model Teori Elit
Kelompok elit secara top down membuat kebijakan publik untuk diimplimentasikan 
kepada rakyat banyak atau massa. Jadi teori Elit ini pada prinsip dasarnya adalah 
setiap elit politik ingin mempertahankan status quo maka kebijakan menjadi bersifat 
konservatif. Kebijakan-kebijakan yang dbuat oleh para elit politik tidaklah berarti 
selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kelemahan-kelemahan 
dari model elit. (Wibawa, 1994,8) 

3. Model Teori Rasionalisme 
Perumusan kebijakan model ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik 
sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan 
harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat.

4. Model Inkrementalis
Perumusan kebijakan model ini melihat bahwa kebijakan publik merupaka variasi 
ataupun kelanjutan dari kebijakan di masa lalu. Pendekatan ini diambil ketika 
pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan 
informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara 
komprehensif. Pilihannya adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan 
beberapa modifikasi seperlunya.

Dalam perumusan kebijakan, jawaban dari model mana yang terbaik dan terburuk 
tidak bisa dijawab dengan model ini atau model itu, bahkan tidak pula dengan jawaban mix
saja semua model itu karena memang tidak dapat dicampur begitu saja. Beberapa hal yang 
penting sebelum memilih model tentukan dulu: 4

1. Kompleksitas isu atau permasalan.
2. Ketersediaan sumber daya, khususnya kompetensi sumber daya manusia dan 

ketersediaan waktu.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan dalam merumuskan Program JPKMM, 
telah berusaha melakukan empat pendekatan masalah kesehatan yang buruk yang 
berhubungan dengan kerugian, yaitu: 

1. Ditujukan untuk mengobati masalah kesehatannya yang buruk dengan ketentuan 
khusus untuk kelompok tersebut.

2. Menganggap kerugian sebagai sumber masalah kesehatan yang buruk sehingga 
ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dengan memperbaiki keadaan jasmaniah 
mereka.

3. Menyediakan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang terjangkau untuk semua 
masyarakat.

4. Membatasi ketidakmerataan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengatasi 
masalah implikasi yang ada. 

Menurut penulis, perumusan Program JPKMM dibuat mengunakan pendekatan 
Model Inkrementalis, karena Program JKPMM merupakan penyempurnaan dari program-
program sebelumnya, yaitu JPS-BK, PDPSE dan PKPS – BBM. Perbedaan substansi 



Case Study: Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD 19

program terletak pada pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT Askes 
(Persero). Hal ini juga memperjelas bahwa perumus kebijakan ini selain melibatkan Menteri 
Kesehatan juga PT Askes, karena penunjukan PT Askes sebagai pengelola tidak melalui jalur 
seleksi/pelelangan.

4.4 Implementasi Kebijakan
Implimentasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan 
langkah yang ada, yaitu:

1. Langsung mengimplimentasikan dalam bentuk program-program, misalnya 
Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, 
Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut, 
misalnya Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis 
kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang lebih sering 
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Program JPKMM merupakan kebijakan yang langsung dapat dilaksanakan. Prosedur 
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi telah pula dijelaskan dalam uraian sebelumnya.
Sumber dana berasal dari APBN-P dan dana dialokasikan untuk pelayanan kesehatan 
puskesmas dan jaringannya (pelayanan kesehatan dasar, persalinan, operasional dan 
manajemen puskesmas, revitalisasi posyandu, dan perbaikan gizi), rujukan rumah sakit (rawat 
jalan, rawat inap, dan gawat darurat), penunjang (pelayanan kesehatan daerah kepulauan 
dan terpencil, perbaikan gedung farmasi daerah, penunjang propinsi dan kabupaten/kota, dan 
safeguarding). Pada prinsipnya alokasi dana menitikberatkan pada upaya kuratif 
dibandingkan upaya promotif.

4.5 Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan bertujuan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dapat 

dipertanggungjawabkan, dan sejauh mana tujuan kebijakan telah dicapai. Lingkup dari 
evaluasi kebijakan publik bukan hanya implementasi kebijakan, tetapi juga evaluasi 
perumusan kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan.

Program JPKMM dievaluasi selain melibatkan Pusat, Dinas Kesehatan Propinsi, 
Dinas Kabupaten/Kota tetapi juga dari unsur Masyarakat, yaitu Dewan, LSM, Perguruan 
Tinggi, dan Media Masa.
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BAB V  PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba mengkaji apakah pelaksanaan Kebijakan Kesehatan 
Nasional sudah cukup mendukung realisasi komitmen MDGs yang berkaitan dengan 
kesehatan masyarakat miskin.

Dari pengetahuan dan penilaian penulis terhadap kebijakan yang mendukung 
pelaksanaan Program pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, yang telah ada sejak 
tahun 1998, banyak isu-isu yang muncul sehubungan dengan pelaksanaannya, diantaranya 
adalah:

1. Isu tidak tepatnya sasaran dalam penentuan keluarga miskin 
2. Isu pembiayaan yang kurang memadai
3. Isu mutu dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata
4. Isu pembiayaan yang kurang memadai
5. Isu upaya kesehatan kuratif lebih ditonjolkan

Isu-isu ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat. Di bawah ini penulis mencoba membahas isu-isu tersebut.

5.1 Tidak tepatnya sasaran dalam penentuan keluarga miskin
Prediksi membengkaknya jumlah penduduk miskin tahun 2005 mudah kita pahami 

karena ketidakpastian ekonomi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan 
membuat masyarakat yang berada dalam kelompok miskin akan terpuruk dalam katogeri 
kemiskinan absolut, yakni kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Program JPKMM, dalam penetapan sasarannya menggunakan definisi kemiskinan 
BPS, dimana BPS spesifik untuk melihat miskin dari sudut pandang ekonomi. Sedangkan 
Depkes sendiri mempunyai definisi yang berbeda untuk melihat kemiskinan, dengan lebih 
melihat miskin dari sudut pandang kemampuan akses terhadap pelayanan kesehatan. 
Perbedaan ini sangat berpengaruh pada perbedaan besaran penduduk miskin. Perbedaan 
yang cukup besar ini akan berakibat fatal dalam kebijakan dan pendanaan penduduk miskin 
jika pemerintah salah menafsirkan data tersebut. Sebagai contoh adalah bila suatu keluarga 
diindikasikan tidak miskin menurut versi BPS (karena penghasilannya sedikit diatas ketentuan 
kriteria miskin BPS), maka bila keluarga tersebut sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit, 
pasien tersebut sudah dipastikan tidak akan sanggup membayar biaya pengobatan dan 
membatalkan perawatannnya karena tidak ada jaminan bebas biaya. Kondisi seperti ini 
tentunya akan menghambat realisasi pencapaian target pemerintah dalam mewujudkan 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin. 

Setelah ditetapkan sasaran masyarakat miskin, permasalahan lain adalah 
keterlambatan distribusi, pengawasan distribusi yang lemah, adanya non-gakin yang meminta 
kartu sehat/askeskin, penyalahgunaan kartu sehat pada saat berobat oleh non-gakin. Menurut 
penelitian Litbangkes dan Bappenas (2001), 20 % kartu sehat yang salah sasaran.

Semua permasalahan di atas akan berdampak pada inefisiensi penggunaan dana, 
untuk menanggulanginya perlu ditingkatkan kualitas koordinasi dari pihak-pihak yang terkait, 
perlu adanya sanksi-sanksi tegas bagi nongakin yang meminta kartu sehat/askeskin.

5.2 Pembiayaan yang kurang memadai
Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu hanya rata-rata 2,2% dari 

(GDP), masih jauh dari anjuran WHO yakni paling sedikit 5% dari GDP per tahun. Sementara 
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dari total pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah hanya mampu membiayai 30% saja 
selebihnya berasal dari swasta. Pengalokasian anggaran kesehatan dari pusat ke daerah, 
dengan adanya kebijakan desentralisasi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang berbasis 
pada formula yang ditetapkan berdasarkan pada potensi penerimaan dan kebutuhan fiskal 
oleh suatu daerah. Dalam formula ini pembagian alokasi anggaran tidak hanya ke provinsi 
tetapi sampai ke sekitar 400-an kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini merupakan 
perkembangan baru untuk fungsi pemerintahan daerah di sektor kesehatan, yaitu harus 
merencanakan dan menganggarkan program kesehatan dan bersaing dengan sektor lain 
untuk mendapatkannya.

Inggris mengalokasikan dananya sebesar 7,3% dari GDP (th.2000). Pembiayaan 
pelayanan kesehatan umum dari pajak (81,5%) dan National Insurance (12,2%). Australia 
mengalokasikan pembiayaan kesehatan sebesar 8,4% dari GDP (th.1998). Biaya 
pembelanjaan kesehatan 70% di-cover oleh pemerintah, yang 48% dari total pembelanjaan 
dibiayai pemerintah persemakmuran sebagai pendana utama. 

Kecilnya alokasi dana untuk sektor kesehatan menunjukkan kecilnya perhatian 
pemerintah terhadap kesehatan masyarakat termasuk kesehatan masyarakat miskin. Sistem 
pembiayaan program pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di era desentralisasi, 
dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kearah positif dan negatif 
sekaligus. Mengapa demikian? Karena dalam kerangka desentralisasi, pemerintah pusat telah 
memberikan kewenangan pada pemerintah daerah tingkat I dan II untuk menjabarkan 
kebijakan tersebut. Termasuk mendapat kewenangan untuk mengalokasikan anggaran, 
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan kesehatan. Pemerintah Pusat 
hanya sebagai regulator penentu arah kebijakan. Permasalahnya adalah kemampuan 
pemerintah daerah tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainya. Sehingga dalam 
mengalokasikan anggaran kesehatan bervariasi antar propinsi/kabupaten/kota tergantung 
kekuatan pembiayaan daerahnya masing-masing. Dampaknya daerah yang sumber PAD-nya 
kecil, kesulitan untuk membiayai pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di daerahnya.
Pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara 
keseluruhan.

5.3 Mutu dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata
Sumber daya manusia adalah ancaman bagi pelaksanaan program JKPMM apabila 

tidak dikelola dengan seksama. Tenaga kesehatan yang ada di Indonesia belum dikelola 
dengan tepat, hal terlihat pada tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan antara daerah 
yang maju dengan daerah yang terbelakang. Pendistribusian tenaga kesehatan yang merata 
sangat penting karena berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan bagi keluarga 
miskin, yang justru kantong-kantong kemiskinan terkonsentrasi pada daerah-daerah yang 
terbelakang. Dengan adanya desentralisasi, perencanaan tenaga kesehatan sudah berada di 
tingkat kabupaten/kota tetapi belum semua daerah mampu melaksanakannya, akibatnya 
permasalah klasik tidak meratanya tenaga kesehatan di Indonesia belum terpecahkan. 

Mutu tenaga kesehatan di Indonesia juga menentukan keberhasilan program 
kesehatan yang dijalankan, mutu tenaga kesehatan harus selalu mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan berusaha untuk menguasai iptek yang mutakhir. Di 
samping itu, mutu sumber daya tenaga kesehatan ditentukan pula oleh nilai-nilai moral yang 
dianut dan diterapkan dalam menjalankan tugas. 

5.4 Upaya kesehatan kuratif lebih ditonjolkan daripada promotif dan preventif
Dalam merumusankan program JPKMM, terlihat penerapan subsistem upaya 

kesehatan dalam SKN belum diterapkan sepenuhnya, ini terlihat dari penyelenggaraan 
program banyak berupa kegiatan-kegiatan kuratif, sesungguhnya upaya untuk meningkatkan 
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derajat kesehatan masyarakat miskin juga harus lebih menitikberatkan kegiatan promotif dan 
preventif. Di era desentralisasi ini penerapan Subsistem Upaya Kesehatan belum sepenuhnya 
berjalan dengan baik, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan yang menyangkut 
lintas batas sering menemui kendala dalam pembiayaan karena belum samanya persepsi 
dalam penentuan prioritas masalah kesehatan diantara pemerintah kabupaten/kota. Sistem 
layanan kesehatan berjenjang sudah diatur dalam subsistem Upaya Kesehatan tetapi belum 
terlaksana dengan baik karena belum adanya ketentuan yang mengaturnya. 

Untuk lebih mengembangkan subsistem Upaya Kesehatan, Departemen Kesehatan 
sudah harus mempunyai standar nasional untuk pemantauan mutu pelayanan. Sementara 
ditingkat pemerintah daerah, Dinas Kesehatan lebih meningkatkan pelayanan dan kegiatan 
yang mengandung unsur public goods misalnya kegiatan preventif dan promotif,harus mampu 
berfungsi sebagai perancang sistem kesehatan wilayah,pemantau mutu pelayanan, dan 
penjaga sistem rujukan kesehatan.
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BAB VI  Kesimpulan

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target MDG tepat waktu yaitu pada 
tahun 2015, sangat ambisius karena untuk merealisasikannya membutuhkan dana yang 
cukup besar, sementara negara kita tidak mempunyai cukup dana. Sebagai ilustrasi, sektor 
kesehatan juga mempunyai target peningkatan kesehatan untuk mencapai visi Indonesia 
sehat 2010, pada kenyataannya sulit untuk meralisasikannya, karena kurangnya dukungan 
dana dari pemerintah, disamping kebijakan kesehatan yang ada belum cukup mendukung 
terciptanya peningkatan derajat kesehatan sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan keterbatasan sumber dana yang dimiliki, satu-satunya solusi yang ditempuh 
pemerintah kita untuk mencapai target MDGs tepat waktu, adalah mencari dukungan dana 
international berupa pinjaman luar negeri. Kalau sudah begini yang terbersit dalam benak kita, 
semoga saja MDG tidak dipolitisir oleh negara-negara maju untuk memaksa negara-negara 
berkembang untuk beramai-ramai mencari pinjaman utang, yang pada akhirnya 
menguntungkan negara maju.
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