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MEMBANGUN PENGANGGARAN
KESEHATAN YANG LEBIH BERPIHAK
KEPADA MASYARAKAT MISKIN
Rangkuman Eksekutif
Hasil study Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK) Fakultas Kedokteran UGM
tentang Analisis Keberpihakan APBD Sektor Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin di Kota Palangka Raya
menemukan bahwa kebijakan anggaran APBD sektor kesehatan masih belum berpihak kepada kepentingan masyarakat
miskin maupun pencapaian MDGs.. Anggaran lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan aparatur. Selain itu ditemukan
penggunaan alokasi anggaran yang tidak tepat.
Oleh karena itu, Pusat KPMAK FK UGM merekomendasikan 1) Dinas kesehatan melakukan analisa kebutuhan rekruitmen
PNS kesehatan secara tepat 2) Melakukan realokasi anggaran yang tidak tepat dan dimanfaatkan untuk pencapaian target
MDGs 3) mempublikasikan seluruh dokumen penganggaran di website yang aktif diperbarui atau publikasi di media massa.
3) LSM dan ormas harus berkoordinasi untuk memperkuat kapasitasnya dalam proses penganggaran agar dapat
berpartisipasi secara aktif dan berkualitas sehingga dapat membaca, menganalisis dokumen anggaran, serta melakukan
advokasi pro-poor budgeting secara baik.

I. Latar Belakang
Millennium Development Goals (MDGs) merupakan
salah satu inisiatif yang dilakukan untuk mempercepat
pengurangan kemiskinan. Kesehatan memainkan peran
penting dalam pencapaian target tersebut. Hal ini
dikarenakan, 3 dari 8 tujuan, 8 dari 18 target, dan 18 dari 48
indikator berhubungan secara langsung dengan kesehatan.
Tiga tujuan yang terkait langsung dengan kesehatan adalah
pengurangan kematian anak, peningkatan kesehatan ibu,
dan pemberantasan penyakit menular. Sementara itu, dua
tujuan lain yang dapat dihubungkan dengan sektor
kesehatan adalah penyediaan pangan dan akses terhadap
kebutuhan air dan sanitasi.
Reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia dapat
dilakukan dengan melaksanakan UU No 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan. Dalam pasal 171 ayat 2 dinyatakan
bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari
anggaran APBD di luar gaji. Diperkuat lagi dengan ayat 3,
bahwa besaran anggaran kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan atau (2) diprioritaskan untuk
kepentingan pelayanan, besarannya sekurang-kurangnya
dua per tiga dari anggaran kesehatan APBN dan APBD. Peran
APBD urusan kesehatan semakin penting peruntukannya

potret pemukiman Kumuh di Indonesia

bagi masyarakat miskin, sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 172 ayat 1 bahwa alokasi pembiayaan kesehatan
tersebut ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang
pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin,
kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
II. Temuan Utama
APBD Kesehatan lebih banyak dinikmati
olehaparatur. Pusat KPMAK melakukan analisis terhadap
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dokumen APBD Kota Palangka Raya pada tahun 2008, 2009,
dan 2010. Hasil yang didapatkan dalam dokumen tersebut
menunjukkan bahwa trend anggaran bagi aparatur terus
meningkat, baik secara nominal maupun persentase. (Tabel
1). Dampak dari kenaikan belanja aparatur ini berakibat
penurunan belanja langsung yang dapat dinikmati oleh
masyarakat. (lihat Tabel 1)
Trend penurunan dan kenaikan persentase dan nominal
APBD selama 2008–2010 tidak berkorelasi positif terhadap
pelayanan masyarakat. Kenaikan anggaran dinas kesehatan
dikarenakan adanya kenaikan belanja tidak langsung
berupa gaji untuk para aparatur, bahkan kenaikan gaji
aparatur lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan
anggaran dinas kesehatan setiap tahunnya. Hal ini berakibat
menurunnya anggaran secara signifikan pada belanja
langsung dinas kesehatan. Berbagai persoalan juga muncul
dalam mencapai ketentuan UU No 36 Tahun 2009 (tabel 2).
Harus ada upaya secara komprehensif untuk menjawab
berbagai permasalahan tersebut. (lihat tabel 2)
Trend penerima manfaat dari belanja langsung
bidang kesehatan selama 2008–2010 belum
maksimal untuk pencapaian target MDGs. Dalam tabel
3 terlihat bahwa anggaran untuk mengurangi kematian
anak terjadi.penurunan dari 0,48% pada tahun 2008
menjadi 0,03% pada tahun 2009 dan naik sedikit menjadi
0,04% pada tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa anggaran
yang digunakan untuk pencapaian MDGs terhadap kematian
anak tidak berpihak kepada masyarakat. Hal ini sama
dengan pencapaian MDGs untuk penurunan kematian ibu,
terjadi penurunan drastis anggaran dari 0,23% pada tahun
2008 menjadi 0,04% (2009) dan 0,05% (2010). Anggaran
untuk memerangi penyakit menular, termasuk HIV/AIDS
juga mengalami penurunan dari 2,21% (2008), menjadi
0,81% (2009) dan 0,65 (2010). Bahkan, secara jelas dapat
dilihat bahwa anggaran yang khusus dipergunakan untuk
masyarakat miskin pun mengalami penurunan dari 0,35%
(2008) menjadi 0,06% (2009) dan 0,07% (2010). (lihat
tabel 3)
Terjadi misallocation penggunaan anggaran
kesehatan Hasil temuan Pusat KPMAK dalam menelusuri
laporan pertangungjawaban APBD pada tahun 2010 untuk
program yang berkaitan dengan pencapaian MDGs, bahwa
ada penggunaan alokasi anggaran yang tidak tepat (tabel 3)
Tujuan MDGs yang dijadikan sebagai salah satu target
pencapaian output tidak tercerminkan dalam penggunaan
anggaran. Penganggaran yang sebenarnya dialokasikan
untuk pencapaian target MDGs lebih banyak digunakan
untuk perjalanan dinas aparatur. (lihat tabel 4)
III. Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka
rekendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pengambil
kebijakan adalah :

Melakukan analisa kebutuhan rekruitmen PNS
kesehatan secara tepat. Walupun belanja tidak langsung
terus meningkat setiap tahun sampai 66,26% (2010) akan
tetapi rasio dokter per jumlah penduduk pada tahun 2010
relatif belum ideal, karena seorang dokter harus menangani
lebih dari 5.022 orang. Apabila dibandingkan dengan Kota
Pare-Pare yang memanfaatkan belanja tidak langsung
kurang dari 40% dari total APBD kesehatan, akan tetapi
Dinkes Kota Pare-Pare mampu menyediakan lima tenaga
kesehatan per seribu penduduk. Ini menunjukkan bahwa
Kota Pare-Pare cukup efisien dalam mengalokasikan
belanja tidak langsung.
Melakukan realokasi anggaran yang tidak tepat
dan dimanfaatkan untuk pencapaian target MDGs.
Penggunaan anggaran APBD urusan kesehatan di Kota
Palangka Raya harus berpihak kepada kepentingan rakyat
miskin. Peningkatan anggaran tidak berarti pemanfaatan
anggaran sesuai dengan output program yang diharapkan
Sehingga pemanfaatan anggaran yang tidak tepat, seperti
perjalanan dinas, biaya makan dan minum yang tidak
berhubungan dengan pencapaian output dapat
direalokasikan untuk mempercepat pencapaian target
MDGs.
IV. Tataran teknis
Pada tataran teknis yang dapat dilakukan berbagai
stakeholders adalah :
Dinas Kesehatan mempublikasikan semua dokumen
penganggaran melalui website sehingga dapat diakses
seluruh masyarakat. Melatih kemampuan masyarakat, LSM
dan ormas untuk membaca anggaran publik sehingga dapat
berpartisipasi secara aktif dan berkualitas dalam proses
advokasi pro-poor budgeting.
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Pusat KPMAK adalah sebuah pusat study yang
mengembangkan konsep dan mendorong
implementasi sistem pembiayaan dan manajemen
asuransi kesehatan melalui riset ilmiah, konsultasi
dan pelatihan; serta pengembangan jaringan di
tingkat lokal, regional maupun global dengan
berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah,
swasta maupun masyarakat.
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Tabel 1.
Trend Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Tahun
2008
2009
2010

Belanja Tidak Langsung
14,989,716,000.00
16,801,870,500.00
22,046,699,464.00

%
47.32
51.72
66.26

Belanja Langsung

%

16,684,402,860.00
15,684,402,860.00
11,224,802,860.00

52.68
48.28
33.74

Tabel 2
Persoalan dalam Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Persoalan
Trend
kenaikan
Belanja
Tidak
Langsung

1.
2.
3.
4.

Temuan
Terbatasnya anggaran di APBD Kota Palangka Raya
Adanya ketentuan kenaikan gaji dari pemerintah pusat
Penerimaan PNS dan belum optimalnya PNS yang ada
Karakteristik kota Palangka Raya yang merupakan ibu kota
Provinsi Kalimantan Tengah membuat banyak menerima
pindahan dari luar daerah.

Tabel 3
Trend Anggaran Kesehatan Untuk Pencapaian MDGs

No
1
2
3
4

Target MDGs
Mengurangi Kematian Anak
Meningkatkan Kesehatan Ibu
HIV/AIDS dan penyakit
menular lainnya
Pelayanan
Kesehatan
penduduk miskin

Anggaran Yang Disediakan
2008
2009
2010
151.655.000
8.150.000
14,050,000
75.764.075
14.577.000
15,556,100
700.523.750
264.293.100
217,329,900
110.916.850

19.945.000

22,500,000
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Tabel 4
Deskripsi Pemanfaatan Alokasi Anggaran Yang Tidak tepat Untuk Masyarakat

Kegiatan
Pencegahan
penyakit
menular
(malaria)

KIE
Pencegahan
dan
Pemberantasa
n Penyakit
menular
Peningkatan
Surveilance
dan
penanggulang
an wabah

Penggunaan Anggaran

Honor PNS

Jumlah

Capaian
Program

Keterangan

1,350,000

Menurunnya
angka
kematian
akibat
malaria

Sebagian
besar
anggaran
untuk
perjalanan
dinas dan
biaya kursus

Menurunnya
angka
kesakitan
akibat
penyakit
menular

Anggaran
sebagian
besar
digunakan
untuk
perjalanan
dinas ke
Jakarta
Anggaran
sebagian
besar
digunakan
untuk honor
pegawai dan
perjalanan
dinas ke
yogyakarta

Belanja Bahan Pakai habis

559,300

Belanja cetak
Belanja Makan dan Minum

866,000
598,000

Perjalanan Dinas
(Jakarta dan Makasar)
Biaya Kursus

11,392,000

Total
Bahan Habis Pakai
Cetak dan Penggandaan

20,765,300
174,100
467,600

Perjalanan Dinas
(Jakarta)
Total

7,750,000

Belanja Pegawai

21,150,000

6,000,000

8,391,700

Belanja Bahan Pakai habis
Cetak dan Penggandaan
Sewa Ruang rapat

390,600
200,000
250,000

Belanja Makan dan Minum

384,000

Perjalanan Dinas
(Yogyakarta)
Total

Tersedianya
data penyakit
yang lengkap
dan akurat

11,280,000
33,654,600

Sumber: DPA Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2010
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