
Posisi Indonesia Saat Ini

Indonesia telah membuat kemajuan yang signifi kan di 
bidang kesehatan, tetapi tidak semua hasilnya sesuai 
dengan harapan. Kinerjanya tertinggal di banding 
negara tetangga yang digunakan sebagai pembanding. 
Angka kematian bayi (IMR) menurun dari 110 per 1,000 
kelahiran hidup di tahun 1980 menjadi 34 per 1,000 
kelahiran hidup di tahun 2007, dan umur harapan hidup 
meningkat dari 52 tahun di 1980 menjadi 69 tahun di 
tahun 2007. Akan tetapi, Angka kematian ibu (MMR) dan 
tingkat malnutrisi anak, keduanya merupakan indikator 
penting dari kualitas layanan kesehatan dan kinerja  
sistem kesehatan, harus meningkat secara signifi kan 
bagi Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Milenium (MDG). Lebih lanjut, terdapat kesenjangan 
antar daerah yang signifi kan: Angka kematian balita di 
provinsi Nusa Tenggara di belahan Timur Indonesia, 
misalnya, empat kali lebih tinggi dibanding di pulau Jawa 
dan Bali.

Quality Health Care for All 

0 

125 

250 

375 

500 

1990-1994 1993-1997 1998-2002 2003-2007 2015

390

334

307

228

102

Gambar 1: Kematian ibu melahirkan di Indonesia

Sumber: IDHS 1987-2007
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BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya

Pesan Pokok
1. Pelayanan kesehatan di Indonesia telah membaik walaupun beberapa hal tetap menjadi masalah dan 

tantangan baru terus meningkat.Kemajuan yang dicapai termasuk penurunan angka kematian bayi dan 
meningkatnya umur harapan hidup, tetapi angka kematian ibu dan malnutrisi anak tetap menjadi masalah 
besar. Transisi demografi s dan epidemiologis dipercepat dengan meningkatnya pendapatan dan populasi yang 
menua. Pergeseran ini berakibat peningkatan yang cepat dari tuntutan pelayanan kesehatan yang lebih banyak 
dan lebih baik. Sistem kesehatan Indonesia harus menjawab tuntutan tersebut dengan meningkatkan kualitas 
pelayanan dan menganeka-ragamkan pembiayaan kesehatan.

2. Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia dengan berani menjanjikan peningkatan pelayanan kesehatan dan 
pengurangan risiko melalui peningkatan program asuransi kesehatan. Tetapi, dengan penerapan Askeskin 
(Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin) sekalipun, lebih dari separuh penduduk belum memiliki asuransi di 
tahun 2009. Indonesia bisa menjadi pemimpin pelayanan kesehatan di kalangan negara berkembang bila 
mampu mengatasi transisi ini. Untuk mencapai sukses diperlukan keputusan tentang berbagai kebijakan seperti 
kelayakan kepesertaan, paket manfaat, prosedur pembiayaan dan pembayaran terhadap pemberi pelayanan 
kesehatan dan juga peningkatan kelembagaan dan keterampilan.

3. Pengayoman evolusi sistem kesehatan ke arah sistem yang berbasis asuransi kesehatan sosial memerlukan 
prinsip “uang mengikuti pasien.” Untuk itu diperlukan reformasi pelayanan kesehatan dan sistem fi skal antar 
berbagai tingkatan pemerintahan. Masyarakat harus boleh menentukan pilihan; pemberi pelayanan swasta 
(yang saat ini melayani 50% dari seluruh pelayanan rawat jalan) harus diikut sertakan; dan kerangka jaga mutu 
harus dikembangkan dan ditegakkan. Untuk menghasilkan peningkatan status kesehatan, sistem pelayanan 
publik harus memperbaiki pemberian pelayanan pencegahan. Reformasi cakupan pelayanan kesehatan universal 
sangat penting dilaksanakan untuk mencapai kesinambungan pembiayaan.

Pelayanan Kesehatan Berkualitas untuk Semua
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Walaupun terdapat peningkatan yang signifi kan dalam 
belanja negara untuk bidang kesehatan, dukungan 
pemerintah masih rendah bila dibandingkan dengan 
standar internasional. Belanja publik secara nasional 
untuk layanan kesehatan sebagai persentase dari PDB 
meningkat dari 0,5 persen di tahun 2001 menjadi 1,1 
persen di tahun 2008. Sebagai persentase dari anggaran 
nasional, belanja meningkat dari 2,6 persen di tahun 2001 
menjadi 4,4 persen di tahun 2008. Walaupun demikian , 
belanja kesehatan Indonesia masih tertinggal dari negara 
tetangganya.

Desentralisasi telah memindahkan dana dan otoritas 
yang signifi kan kepada pemerintah daerah. Sementara 
kebijakan tersebut diharapkan akan meningkatkan efesiensi 
dan efektivitas belanja kesehatan, peraturan pegawai negeri 
yang berlaku saat ini dan arahan pemerintah pusat tentang 
pelayanan kesehatan yang tidak jelas telah menghalangi 
upaya pemerintah daerah untuk mengambil keputusan 
berdasarkan kebutuhan setempat dan telah menghambat 
inisiatif pemerintah daerah.

Komitmen pemerintah yang kuat untuk memastikan 
asuransi kesehatan universal telah ditunjukkan dengan 
Undang-Undang No. 40/2004 dan peningkatan cakupan 
bagi sekitar 76 juta rakyat miskin dan tidak miskin. Pada 
saat yang sama, dibutuhkan peningkatan yang signifi kan 
dari pembiayaan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, 
dan peranan Departemen Kesehatan, seperti dibicarakan di 
bawah ini:

 ♦ Penataan ulang sistem pelayanan untuk memenuhi 
kebutuhan pelayanan kesehatan yang makin 
meningkat dan beragam yang disebabkan oleh transisi 
demografi , epidemiologi dan gizi, dan menangani 
ketidakseimbangan antar wilayah. Transisi demografi s 
dan epidemiologis akan meningkatkan permintaan 

Pola penyakit bergeser secara signifi kan karena 
perubahan yang terjadi pada demografi , epidemiologi 
dan gizi. Walaupun tingkat pertumbuhan populasi 
diperkirakan akan menurun secara signifi kan pada 
sepuluh-lima belas tahun ke depan, total populasi 
Indonesia diproyeksikan akan meningkat dari 206,3 juta di 
tahun 2000 menjadi 273,2 juta jiwa pada tahun 2025, dan 
pada saat itu hampir 9 persen dari jumlah penduduk akan 
berusia di atas 65 tahun, dibandingkan dengan jumlah 
sekarang yang hanya sekitar 5 persen. Selain populasi 
yang berusia lanjut, faktor risiko yang makin meningkat 
seperti penggunaan tembakau, pola makan yang buruk dan 
kurangnya olah raga meningkatkan intensitas penyakit 
tidak menular yang membutuhkan layanan kesehatan yang 
lebih canggih dan lebih mahal. Penyakit yang baru muncul 
seperti Flu Burung dan H1N1 makin menambah tekanan 
pada sistem kesehatan.

Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting  
untuk melindungi masyarakatnya dari pengeluaran 
katastrofi k kesehatan, walau peningkatan efi siensinya 
masih dimungkinkan. Di tahun 2004, Pemerintah mulai 
menerapkan komitmen untuk memberikan asuransi 
kesehatan universal kepada semua penduduk, dan pada 
tahun 2008 pemerintah telah memperluas cakupan 
layanan kesehatan kepada sekitar 76,4 juta rakyat miskin 
dan hampir miskin. Akan tetapi setengah dari populasi 
Indonesia masih tidak mendapatkan perlindungan asuransi 
kesehatan dan dampak yang sesungguhnya dari program 
pemerintah bagi kaum miskin secara fi skal, akses terhadap 
pelayanan dan perlindungan fi nansial masih belum 
sepenuhnya dirasakan atau dinilai. Tanpa penanganan, 
kelemahan yang signifi kan dalam efi siensi dan pemerataan 
sistem kesehatan saat ini akan memperbesar tekanan biaya, 
menghalangi penerapan perlindungan universal (UC) yang 
efektif dan pencapaian peningkatan status kesehatan dan 
perlindungan fi nansial yang diharapkan. 
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Gambar 2: Piramid populasi Indonesia, tahun 2000 dan 2025

Sumber: Berinvestasi dalamSektor Kesehatan Indonesia, Bank Dunia, 2008.
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infrastruktur kesehatan (lebih banyak rumah sakit), 
tenaga kesehatan (lebih banyak spesialis dan perawat), 
dan jaminan sosial usia lanjut. Perbedaan yang menyolok 
antar wilayah juga mulai terjadi. Provinsi di Indonesia 
bagian Timur berada pada tahap awal dari transisi 
epidemiologis dengan tetap tingginya prevalensi 
penyakit menular dan kematian anak, sementara provinsi 
di Jawa dan Bali memiliki prevalensi  penyakit tidak 
menular (NCD) yang lebih tinggi.

 ♦ Menyadari peran penting sektor swasta dalam 
pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan 
Indonesia tetap mengikuti kebijakan nasional yang 
seragam berdasarkan prinsip yang dituntun oleh 
pemerintah pusat untuk meningkatkan akses universal 
terhadap pelayanan kesehatan masyarakat tingkat 
pertama. Walaupun sekitar setengah dari seluruh 
pengeluaran bagi kesehatan merupakan pengeluaran 
pribadi, dan hampir separuh dari mereka yang menderita 
sakit mencari pelayanan kesehatan di sektor swasta, tidak 
ada kebijakan yang jelas mengenai keterlibatan sektor 
swasta di dalam strategi pelayanan kesehatan. Pada 
kenyataannya, perawat dan bidan yang berpraktik swasta 
memberikan pelayanan kesehatan kepada sejumlah 
besar kaum miskin di Indonesia, walaupun mereka tidak 
terlatih atau diijinkan  untuk melakukan hal itu. 

 ♦ Menangani kekurangan dalam jumlah dan penyebaran 
dokter dan meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan dasar. Dengan lebih dari 8.000 puskesmas 
(1:23.000 orang),  sistem pelayanan luar gedung  yang 
luas, dan lebih dari 1.250 rumah sakit umum dan swasta, 
ketersediaan pelayanan kesehatan cukup baik kecuali di 
daerah terpencil. Di tengah meningkatnya ketersediaan 
pelayanan, kualitas infrastruktur, berfungsinya peralatan 
dan dukungan persediaan seringkali menjadi masalah. 
Walaupun telah ada peningkatan pada beberapa tahun 
terakhir, kemampuan dokter, bidan dan perawat dalam  
melakukan diagnosa dan mengobati penyakit masih 

rendah (Bank Dunia, 2009). Jumlah dokter dan spesialis 
masih sangat kurang, dan penyebarannya tidak merata di 
seluruh negeri. Hal ini akan menjadi masalah yang besar 
dengan meningkatnya kebutuhan pengobatan penyakit 
tidak menular dan meluasnya cakupan asuransi. Jumlah 
bidan dan perawat di dalam sistem pelayanan lebih 
banyak secara signifi kan, dan penyebarannya lebih baik: 
setidaknya ada satu orang bidan di setiap desa. Akan 
tetapi, seperti infrastruktur, yang menjadi masalah utama 
bukanlah jumlah, melainkan kualitas para bidan dan 
perawat. 

 ♦ Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 
pemerintah daerah untuk menentukan prioritas 
anggaran pelayanan kesehatan. Walaupun desentralisasi 
telah berlangsung, daerah masih memiliki kebebasan 
yang terbatas untuk membelanjakan dana publik 
yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana yang 
ditransfer pemerintah pusat sebagian besar sudah 
ditentukan peruntukkannya. Walaupun Dana Alokasi 
Umum (DAU) merupakan bagian terbesar dari anggaran 
daerah, sebagian besar belanja diperuntukkan untuk 
gaji pegawai negeri. Dengan demikian, tidak terdapat 
insentif yang kuat untuk menyelaraskan jumlah pegawai 
negeri di daerah mengingat pembayaran gaji sepenuhnya 
ditanggung oleh pemerintah pusat.

 ♦ Menjawab tantangan yang masih tersisa dalam 
meningkatkan cakupan asuransi kesehatan. Upaya 
untuk menjamin seluruh rakyat dalam skema asuransi 
kesehatan wajib terus menghadapi berbagai tantangan, 
termasuk: proporsi kaum miskin dan hampir miskin 
yang cukup besar dan jumlah pengangguran yang 
relatif tinggi yang membutuhkan dukungan keuangan 
pemerintah, besarnya persentase rakyat yang hidup di 
daerah pedesaan dan cakupan geografi s yang luas dan 
tersebar, dan tingginya proporsi mereka yang bekerja 
sendiri atau mereka yang bekerja di sektor informal. 
Informasi mengenai paket manfaat dan dampaknya 
terhadap kesehatan dan jaminan keuangan bagi mereka 
yang tidak mengikuti asuransi sangatlah minim. 
Pemahaman mengenai kebutuhan sumber daya manusia 
dan infrastruktur untuk menjamin akses yang efektif 
terhadap paket manfaat yang dijanjikan dan upaya-upaya 
untuk memastikan kualitas dan efi siensi juga sangat 
terbatas. 

 ♦ Memenuhi tuntutan baru terhadap anggaran nasional 
yang disebabkan oleh pembiayaan cakupan universal. 
Cakupan kesehatan yang diperluas, populasi yang 
menua, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang 
makin canggih dan teknologi yang dibutuhkan untuk 
mendukungnya, semuanya akan menambah tuntutan  
dan tekanan pada anggaran. Cakupan universal dan 
pergeseran demografi s pada 15 tahun mendatang saja 
akan membutuhkan jutaan tambahan hari rawat inap.
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Prioritas Kebijakan untuk 
Indonesia yang sedang Bangkit
Melalui penerapan prioritas dan kesinambungan 
reformasi sistem kesehatan, Indonesia dapat terus 
maju untuk memenuhi MDG-nya; memastikan akses 
yang lebih besar terhadap pelayanan berkualitas; dan 
memberikan perlindungan asuransi kesehatan universal 
dengan pendanaan yang berkesinambungan. Upaya-
upaya kunci  untuk menerjemahkan niat pemerintah 
menjadi tindakan dalam reformasi pelayanan kesehatan 
termasuk: 

Meningkatkan kinerja dan pembiayaan sistem kesehatan 
dan mengambil kebijakan kunci untuk mencapai 
cakupan universal. Keputusan mendasar tentang unsur-
unsur utama paket reformasi pembiayaan kesehatan yang 
harus dibuat termasuk:

 ♦ Menentukan jenis cakupan universal yang paling 
cocok untuk Indonesia dengan mempertimbangkan 
Pelayanan Kesehatan Nasional, Asuransi Kesehatan 
Wajib atau gabungan dari keduanya.

 ♦ Menentukan mekanisme pembiayaan yang 
berkesinambungan untuk cakupan universal.

 ♦ Analisa manfaat dan dampak terhadap status kesehatan 
dan perlindungan fi nansial yang mungkin dicapai dari 
program tersebut.

 ♦ Mencari cara untuk menyertakan lebih dari 50 persen 
penduduk yang saat ini belum tercakup asuransi. 

 ♦ Memastikan tingkat remunerasi yang memadai untuk 
para pemberi pelayanan kesehatan untuk menjamin 
penyampaian pelayanan yang lebih baik (akses, efi siensi 
dan kualitas) melalui penerapan sistem pembayaran  
modern berdasarkan hasil.

 ♦ Menangani keterbatasan sisi penawaran yang dihadapi 
sekarang.

Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan 
berkualitas dengan melakukan investasi dalam kebijakan 
penjaminan kualitas untuk pendidikan, penempatan 
dan pelaksanaan pelayanan para pemberi layanan 
kesehatan. Undang-undang No. 40/2004 mengatur bahwa 
hanya pemberi pelayanan kesehatan berakreditasi yang 
diperkenankan memberikan pelayanan kesehatan di bawah 
program asuransi kesehatan. Prioritas termasuk:

 ♦ Meningkatkan kualitas pendidikan para profesional di 
bidang kesehatan dengan melakukan reformasi sistem 
akreditasi lembaga-lembaga pendidikan dan sertifi kasi 
bagi para lulusannya. 

 ♦ Meningkatkan perumusan kerangka kerja aturan untuk  
pendaftaran, perizinan dan akreditasi semua pelaku 
pelayanan kesehatan. 

 ♦ Menghubungkan perpanjangan izin para pelaku 
pelayanan kesehatan dengan persyaratan pendidikan 
berkelanjutan.

Meningkatkan kesetaraan dalam pembiayaan dan 
penyampaian pelayanan kesehatan sebagai prasyarat 
untuk mencapai status kesehatan yang setara. 

 ♦ Memastikan bahwa belanja publik untuk pelayanan 
kesehatan memihak pada kaum berpenghasilan 
rendah. Memberi mandat kepada pemerintah daerah 
untuk merancang strategi pelayanan kesehatan yang 
mendukung kaum miskin sesuai dengan kebutuhan 
setempat, sementara meninjau kembali pembagian 
tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pusat, 
dan memperbaiki sasaran subsidi pemerintah yang 
mendanai asuransi kesehatan bagi kaum miskin.

 ♦ Pemberian prioritas penggunaan pembiayaan publik 
untuk public goods dan subsidi asuransi kesehatan bagi 
kaum miskin, dan mengutamakan pelayanan kesehatan 
oleh sektor publik di daerah-daerah tertinggal. 

 ♦ Memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan 
berkualitas (rawat jalan dan rawat inap) dengan 
memastikan bahwa pemberi pelayanan kesehatan 
pemerintah dan swasta memiliki keahlian yang tepat 
untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan, 
melibatkan pemberi pelayanan kesehatan pemerintah 
dan swasta di dalam strategi pemberian pelayanan, 
dan memperkuat pengawasan pemerintah pada sektor 
swasta.

Bagaimana Bank Dunia Dapat 
Membantu

Bank Dunia akan membantu pemerintah dengan 
melanjutkan bantuan untuk memperkuat sistem 
kesehatan dengan penekanan khusus pada reformasi 
pembiayaan kesehatan, pengembangan sumber daya 
manusia, dan upaya-upaya untuk meningkatkan 
kesehatan ibu hamil dan penanggulangan  HIV/AIDS. 
Khususnya, Bank Dunia akan meneruskan  bantuan 
teknis dan pendanaan untuk  pengembangan agenda 
reformasi kesehatan. Bank Dunia akan terus terlibat dalam 
meningkatkan dialog kebijakan dan kesadaran akan HIV/
AIDS dengan perhatian khusus terhadap Papua. Proyek 
air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat yang masih 
berjalan  dan inisiatif  pembangunan berbasis  masyarakat 
(CDD) yang telah ada  menawarkan program lokal  yang 
dapat menjadi  kerangka kerja pendekatan multisektor 
untuk meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan 
masyarakat di seluruh Indonesia.
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Kantor Bank Dunia Jakarta
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
ph. + 62 21 5299 3000  |  fax. + 62 21 5299 3111
http://www.worldbank.org/id

untuk informasi, silakan hubungi:
Ms. Claudia Rokx
Lead Health Specialist
crokx@worldbank.org

Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif
untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Dukungan ke Depan
Sistem asuransi kesehatan universal. Bank Dunia dengan 
senang hati bersedia melanjutkan kerja sama  yang sedang 
berlangsung dalam merancang sistem asuransi kesehatan, 
termasuk memberikan bantuan dalam penyusunan 
berbagai peraturan untuk penerapannya. Bank Dunia siap 
untuk memberikan dukungan pendanaan bagi program 
asuransi kesehatan bagi kaum miskin. 

Meningkatkan efi siensi dan kesetaraan sistem kesehatan. 
Bank Dunia berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya 
pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan dengan 
bekerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat 
nasional dan daerah. Bank Dunia siap  bekerja sama 
dengan pemerintah untuk menguji-coba peningkatan pe
layanan kesehatan di daerah dengan menggunakan 
mekanisme pembayaran berdasar kinerja, pembiayaan 
berdasar hasil pencapaian, dan peningkatan sistem 
informasi kesehatan. 

Peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan. Proyek 
Kualitas Pendidikan Tenaga Profesional Kesehatan senilai 
US$77,8 juta telah ditandatangani di awal Oktober 
2009 dan akan dijalankan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional. Program tersebut bertujuan untuk meperbaiki 
kesempatan pendidikan  tinggi pada sektor kesehatan 
dengan memperkuat dan melakukan rasionalisasi akreditasi 
lembaga pendidikan negeri dan swasta, menerapkan 
sertifi kasi berbasis kompetensi, dan memberikan sumber 
daya untuk membantu lembaga pendidikan mencapai 
standar yang lebih tinggi. Proyek  tersebut akan mencakup 
pendidikan dokter, dokter gigi, perawat dan bidan, 
walaupun  bantuan pembiayaan langsung ke lembaga 
pendidikan hanya akan terbatas pada  sekolah-sekolah 
kedokteran.


