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Ringkasan 

Proyek Health Policy Plus (HP+), bermitra dengan Pusat Pembiayaan dan Jaminan 

Kesehatan (PPJK), Kementerian Kesehatan Indonesia, melaksanakan sebuah penelitian 

untuk mendukung upaya reformasi belanja kesehatan strategis bagi layanan kesehatan ibu. 

Untuk studi ini, HP+ mengumpulkan data di lebih dari 100 fasilitas kesehatan primer dan 

sekunder, publik dan swasta, termasuk praktik mandiri bidan (PMB), serta melakukan 

wawancara dengan wakil pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota, delapan provinsi di 

Indonesia. Dokumen ini adalah satu dari dua laporan yang saling melengkapi, dan memuat 

bukti untuk menjawab pertanyaan utama berikut ini: (1) apakah beragam sumber dana 

untuk layanan kesehatan maternal dan neonatal (KMN) akan dapat mendorong fasilitas 

kesehatan primer dan sekunder untuk menyediakan layanan yang berkualitas? (2) Apakah 

investasi pembiayaan yang dibuat pemerintah daerah memadai untuk penyediaan layanan 

KMN, dan apakah penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengubah situasi ini? 

Temuan Utama 

• Kapasitas penyedia layanan primer untuk 

menangani komplikasi kebidanan dan bayi baru 

lahir di Indonesia masih rendah. 

• JKN adalah sumber pembiayaan layanan primer 

yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi 

perilaku penyedia layanan, khususnya bagi 

penyedia layanan swasta yang sebagian besar 

penghasilannya berasal dari dana JKN. 

• Meningkatkan otonomi dan keleluasaan dalam 

penggunaan dana akan sangat penting untuk 

meningkatkan kapasitas dan kesediaan fasilitas 

melakukan investasi ke arah penguatan kualitas 

layanan persalinan. 

• Variasi dalam porsi anggaran kesehatan kab/kota 

yang dialokasikan untuk KMN menandakan 

kesehatan ibu belum memperoleh dana daerah 

yang setara, kurangnya standarisasi atau tidak 

digunakannya pedoman. 

• Meningkatkan kualitas layanan di tingkat fasilitas 

kesehatan primer dapat memberi luaran yang 

lebih baik dan layanan yang lebih efisien karena 

kasus rujukan untuk kondisi yang dapat ditangani 

di tingkat primer dapat dihindari. 

• Mayoritas penyedia layanan primer menyatakan 

pembayaran fee-for-service dari JKN untuk layanan 

KMN tidak memadai; ini menimbulkan 

konsekuensi yang tidak diinginkan yang turut 

berperan dalam inefisiensi pada sistem. 

• Efisiensi layanan dapat dicapai melalui revisi 

pembayaran untuk mengurangi jumlah operasi 

sesar yang tidak diperlukan di rumah sakit. 

• Pendanaan daerah untuk KMN kemungkinan 

meningkat bila belanja kesehatan daerah secara 

keseluruhan meningkat. 

Rekomendasi 

• Mendorong ibu hamil di kab/kota 

dengan angka kematian ibu tinggi untuk 

bersalin di fasilitas yang mampu 

menangani kasus gawat darurat 

kebidanan (yaitu rumah sakit, fasilitas 

kesehatan tingkat primer/FKTP yang 

lebih kompeten), hingga kapasitas 

penyedia layanan kesehatan primer 

membaik. 

• Meningkatkan otonomi penyedia 

layanan untuk menggunakan dana 

fasilitas sesuai kebutuhan dengan 

menambah jumlah faskes berstatus 

BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), 

khususnya FKTP, dan meningkatkan 

keleluasaan penggunaan dana di tingkat 

fasilitas, dengan fokus agar dana non-

JKN lebih fleksibel. 

• Mengumpulkan dan menggunakan data 

biaya untuk meneliti dan menyesuaikan 

pembayaran JKN agar layanan KMN 

dibiayai secara memadai; selain itu, 

mempertimbangkan mekanisme yang 

dapat mendorong perbaikan kualitas 

layanan dan luaran KMN yang lebih baik. 

• Mengumpulkan data biaya dan riwayat 

pasien untuk memahami pola 

pelaksanaan operasi sesar, dan bila 

ditemui ketidakselarasan insentif, 

mempertimbangkan revisi tarif INA-CBG 

di rumah sakit. 

• Menegakkan persyaratan agar 

pemerintah daerah membelanjakan 

minimal 10% dari anggaran untuk 

kesehatan. 



Apakah Perbaikan Skema Pembiayaan akan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Ibu di Indonesia? 

4 

Latar Belakang 

Angka kematian ibu di Indonesia hingga saat ini masih relatif tinggi bila dibandingkan 

dengan tingkat penghasilan Indonesia dan angka kematian ibu di negara-negara lain di 

wilayah Asia. Dengan 305 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015, angka kematian ibu di 

Indonesia relatif tidak banyak berubah dalam dua dekade terakhir, walaupun jumlah ibu 

yang bersalin di fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan terlatih telah jauh meningkat 

(Augustina et al., 2019). Sebagian besar kematian ibu dan bayi baru lahir dapat dicegah 

dengan penyediaan layanan antenatal, persalinan, dan nifas yang berkualitas dan rujukan 

tepat waktu. Tingginya angka kematian di Indonesia berhubungan dengan kualitas layanan 

yang buruk serta keterlambatan merujuk ibu dan bayi baru lahir (Augustina et al., 2019; 

National Research Council, 2013).   

Hubungan antara pembiayaan kesehatan dan kualitas layanan. Mekanisme 

pengalokasian sumber daya dan penyaluran dana dalam sistem pembiayaan kesehatan 

Indonesia yang terfragmentasi cukup mempengaruhi kualitas layanan kesehatan maternal 

dan neonatal (KMN) yang diberikan. Beberapa evaluasi tentang skema insentif keuangan 

mencatat bahwa ketika kualitas dijadikan dasar pembayaran penyedia layanan, maka 

manajemen dan tata kelola penyedia layanan membaik. Proses pemberian layanan juga 

bertambah baik dan semua ini mendorong penguatan kualitas di titik layanan (Wright dan 

Eichler, 2018). Dalam sistem pembayaran yang beragam, adanya “beberapa sumber aliran 

dana” dapat memberi dampak yang saling bertentangan atau saling mendukung terhadap 

perilaku penyedia layanan, tergantung pada pengaturan masing-masing sumber dana seperti 

seberapa banyak pembayaran mampu menutupi biaya, juga tingkat fleksibilitas dan otonomi 

yang diberikan kepada penyedia layanan dalam menggunakan dana tersebut (lihat Kotak 1).  

 

Kotak 1. Bagaimana Ragam Aliran Dana Mempengaruhi Perilaku Penyedia Layanan? 

Aliran dana adalah “pemindahan dana dari pembeli (purchaser) ke penyedia layanan 

kesehatan ditandai dengan suatu pengaturan khusus yang menetapkan: layanan yang 

diadakan, kelompok masyarakat sasaran, mekanisme pembayaran, besaran pembayaran, 

mekanisme pertanggungjawaban dan pengaturan kontrak lainnya” (Mbau et al., 2018, hal.1).  

Perilaku penyedia layanan dipengaruhi oleh pengaturan aliran dana yang kerap bervariasi 

yaitu dalam aspek: 

• Kontribusi aliran dana ke pendapatan penyedia layanan secara keseluruhan 

• Tingkat kecukupan dana untuk membiayai layanan yang diadakan 

• Tingkat fleksibilitas dan otonomi yang dimiliki pengelola dana dalam menggunakan 

dana 

• Prediktabilitas atau kemampuan menebak waktu dan jumlah dana yang akan dicairkan 

• Kerumitan atau beban prosedur pertanggungjawaban keuangan 

• Persyaratan kinerja 

Insentif yang bertolak belakang atau kurang jelas antar aliran dana mengakibatkan 

konsekuensi yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak pada kualitas layanan dan luaran 

kesehatan yang diperoleh. 

 

Sumber: Kerangka kerja diadaptasi dari Mbau et al., 2018.   

Pengaturan Aliran 
Dana

Perilaku Penyedia 
Layanan Kesehatan

Luaran Sistem 
Kesehatan
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Belanja strategis dan ragam aliran dana untuk layanan KMN. Layanan kesehatan 

maternal dan neonatal adalah satu bidang yang menjadi prioritas untuk reformasi belanja 

strategis di Indonesia. Belanja strategis adalah satu cara untuk menyediakan layanan 

kesehatan dengan lebih efisien dan efektif dan Indonesia menerapkan pendekatan yang 

terstruktur untuk mengurangi fragmentasi belanja kesehatan dengan mengajukan 

pertanyaan penting kepada para pembayar: layanan apa yang harus dibeli, dari siapa, dan 

bagaimana membelanjakan dana sedemikian rupa sehingga kualitas layanan KMN dan, pada 

akhirnya, luaran kesehatan meningkat. Seperti halnya di banyak negara, penyedia layanan 

KMN di Indonesia memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber (lihat Gambar 1). Skema 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah satu-satunya sumber pembiayaan dengan 

mekanisme belanja aktif, sedangkan sumber pembiayaan lainnya memberi pendanaan pasif. 

JKN membayar penyedia layanan primer dengan sistem kapitasi, sementara mayoritas 

layanan KMN di fasilitas kesehatan primer dibayar dengan mekanisme fee-for-service. 

Rumah sakit dibayar melalui sistem Indonesia case-based group (INA-CBG).  

Selain itu, penyedia layanan kesehatan menerima dana dari pemerintah daerah, yang 

sebagian besar berupa dana transfer dari pemerintah pusat, serta pembayaran yang 

dilakukan pasien dengan dana mereka sendiri (out-of-pocket). Sebagian besar dana 

kesehatan dari anggaran pemerintah daerah, baik berupa transfer fiskal dari pusat maupun 

pendapatan asli daerah, bersifat input-based. Semua aliran dana ini memiliki pengaruh pada 

layanan kesehatan maternal yang digambarkan di Gambar 1 yang diatur oleh berbagai 

aturan perundangan yang berbeda (Stein dan Dewi, 2020). Mengingat beragamnya aliran 

dana yang membiayai layanan KMN di Indonesia, maka 

untuk mengembangkan kebijakan belanja strategis yang 

berdaya ungkit, sangatlah penting untuk menilai sistem 

kesehatan dan pengaturan pembiayaan kesehatan 

secara holistik (WHO, 2017). Bukti bagaimana aliran 

dana mempengaruhi penyedia layanan KMN di setiap 

jenjang dan mendukung penyediaan layanan kesehatan 

yang berkualitas tinggi terutama penting 

didokumentasikan sebagai dasar untuk reformasi 

belanja strategis.  

Dukungan bagi Kelompok Kerja Teknis Belanja 

Kesehatan Strategis untuk KMN. Menyadari 

pentingnya pembiayaan layanan KMN, di tahun 2018 

Pemerintah Indonesia membentuk Kelompok Kerja 

Teknis Belanja Kesehatan Strategis (TWG SHP) yang 

beranggotakan pemangku kepentingan dan para ahli 

untuk membantu Kementerian Kesehatan dan JKN 

mengambil keputusan berbasis informasi seputar 

layanan KMN. Tujuan dari TWG SHP untuk layanan 

KMN adalah mengembangkan rekomendasi kebijakan 

yang mengubah pembiayaan dan pengaturan belanja 

kesehatan sedemikian rupa sehingga timbul insentif 

untuk penyediaan layanan KMN yang efisien dan 

berkualitas tinggi.  

Untuk mendukung TWG SHP melakukan reformasi 

mekanisme pembiayaan dan pembayaran layanan 

KMN, proyek Health Policy Plus (HP+) yang didanai 

USAID, bekerja sama dengan Pusat Pembiayaan dan 

Tujuan 

Laporan ini merangkum temuan 

dari survei tentang persepsi 

penyedia layanan atas ciri aliran 

dana, dan kapasitas mereka untuk 

memberi layanan persalinan yang 

berkualitas. Selain itu juga 

disajikan temuan dari analisis 

alokasi anggaran pemerintah 

daerah untuk KMN. Laporan ini 

bertujuan menjawab pertanyaan 

penelitian berikut ini:  

1. apakah beragam sumber dana 

untuk layanan kesehatan 

maternal dan neonatal (KMN) 

akan dapat mendorong 

fasilitas kesehatan primer dan 

sekunder untuk menyediakan 

layanan yang berkualitas? 

2. Apakah investasi pembiayaan 

yang dibuat pemerintah 

daerah memadai untuk 

penyediaan layanan KMN, dan 

apakah penerapan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) 

mengubah situasi ini? 
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Jaminan Kesehatan (PPJK)-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), melaksanakan 

survei dengan mengumpulkan data primer dari fasilitas kesehatan primer dan sekunder, 

publik dan swasta, termasuk praktik mandiri bidan, dan melakukan wawancara dengan 

wakil pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota, delapan provinsi di Indonesia antara bulan 

November 2019 dan Februari 2020.  

Gambar 1. Beragam Aliran Dana untuk Penyediaan Layanan KMN 

 

Sumber: Stein dan Dewi, 2020  

Singkatan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 

Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K); Dana Transfer Khusus (DTK); Dana Transfer Umum (DTU); 

Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Alokasi Umum (DAU); Jaminan Persalinan 

(Jampersal); Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Indonesia Case-Based Groups (INA-CBGs). 

Catatan: Diagram aliran dana ini berlaku hanya untuk penyedia layanan kesehatan tingkat primer dan sekunder milik 

pemerintah (publik) dan tidak mencakup pembiayaan di tingkat desa (yaitu Dana Desa) atau penyedia layanan di 

bawah tingkat layanan primer, seperti pustu, posyandu, polindes, dll. 
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Penyedia Layanan dan Pemerintah Daerah yang menjadi Sampel 

Survei 

Studi dilakukan di 24 kabupaten/kota yang dipilih secara acak dari delapan provinsi (Bali, 

DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku, NTT, Papua, Sulawesi Barat, dan Sumatra Barat). 

Secara keseluruhan, sampel terdiri dari 48 puskesmas, 20 klinik pratama, 18 praktik mandiri 

bidan, dan 22 rumah sakit. Di masing-masing 24 kabupaten/kota, dilakukan wawancara 

dengan pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS-K) daerah. 

Definisi istilah penyedia layanan yang dipakai dalam laporan ini dijelaskan di Kotak 2. 

Di antara penyedia layanan yang menjadi sampel studi, 60% adalah fasilitas publik dan 40% 

swasta. Kurang dari separuh (41%) telah menjadi fasilitas Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD), sedangkan 59% fasilitas masih non-BLUD. Rumah sakit yang berpartisipasi terbagi 

menjadi 9% rumah sakit Tipe B, 73% rumah sakit Tipe C, dan 18% rumah sakit Tipe D 

(Rumah sakit Tipe B memberi layanan spesialistik yang lebih beragam dan berfungsi sebagai 

rumah sakit rujukan yang lebih tinggi di studi ini). Lima dari rumah sakit sampel (22%) 

adalah RS swasta. Rincian lebih lanjut mengenai metode sampling, dan kriteria inklusi, ada 

di Lampiran Rincian Metodologi.  

 

Bagian-bagian berikut ini menyajikan hasil dan temuan kunci untuk tiap pertanyaan 

penelitian, diikuti dengan rekomendasi secara keseluruhan.  

Kotak 2. Istilah tentang Jenis Penyedia Layanan yang Digunakan 

Tabel di bawah ini merinci jenis penyedia layanan yang turut dalam studi beserta definisi dari 

masing-masing istilah. 

Jenis Penyedia Layanan  Definisi 

Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas layanan kesehatan primer publik 

Puskesmas pelayanan 

obstetri neonatal 

emergensi dasar (PONED) 

Puskesmas PONED adalah faskes layanan tingkat primer dengan 

kemampuan untuk menangani kegawatdaruratan obstetri dan bayi 

baru lahir dasar. 

Klinik pratama 
Klinik pratama adalah klinik kecil swasta yang dikelola oleh dokter 

umum. 

Praktek mandiri bidan 

(PMB) 

Praktek mandiri bidan (PMB) adalah praktik bidan swasta yang 

memberi layanan kesehatan dasar, termasuk layanan bagi ibu hamil. 

Untuk membentuk PMB ada beberapa persyaratan yang perlu 

dipenuhi agar ijin praktek dapat dikeluarkan dan semua bidan (bidan 

swasta, bidan Puskesmas atau bidan di desa) dapat memberi layanan 

PMB sepanjang mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Biasanya, bidan Puskesmas atau bidan di desa memberi layanan PMB 

di luar jam kerja mereka di Puskesmas. 

Rumah sakit Rumah sakit mengacu pada rumah sakit tipe B, C, dan D.  

Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah fasilitas kesehatan yang 

memiliki otonomi keuangan lebih dibandingkan fasilitas kesehatan 

non-BLUD. 
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1. Apakah beragam sumber dana untuk layanan 

kesehatan maternal dan neonatal (KMN) akan 

dapat mendorong fasilitas kesehatan primer dan 

sekunder untuk menyediakan layanan yang 

berkualitas?  

Pendekatan yang diterapkan 

Untuk menelusuri bagaimana mekanisme pembiayaan dan pembayaran mempengaruhi 

perilaku dan juga kualitas layanan fasilitas penyedia layanan KMN, tim studi menyusun 

sebuah skala untuk mengukur kualitas teknis dan pembiayaan. Tim menyusun indeks 

kualitas teknis layanan persalinan yang mewakili kapasitas penyedia layanan dalam 

memberi layanan persalinan yang berkualitas, dan lalu membagi fasilitas menjadi faskes 

yang mampu memberi layanan rutin gawat darurat dasar kebidanan dan bayi baru lahir 

(PONED), dan/atau layanan gawat darurat kebidanan dan bayi baru lahir yang bersifat 

komprehensif (PONEK). Indeks kualitas teknis ini mencakup 16 ukuran proses layanan 

(signal function) yang diusulkan oleh Gabrysch et al. (2012) dan Tripathi et al. (2015). Tim 

juga menghitung kontribusi dari tiap sumber pendapatan ke total pendapatan penyedia 

layanan, mengukur persepsi penyedia layanan tentang kecukupan tiap aliran dana dalam 

mendanai biaya langsung penyediaan layanan KMN, persepsi penyedia layanan tentang 

fleksibilitas yang mereka miliki dalam menggunakan dana tanpa dibatasi untuk layanan 

KMN maupun secara keseluruhan, dan mengukur tingkat otonomi penyedia layanan untuk 

mengambil keputusan sendiri (ruang untuk pengambilan keputusan). 

Tim studi kemudian meneliti hubungan antara skor kualitas teknis penyedia layanan dengan 

skor fleksibilitas dan kecukupan dana serta ruang pengambilan keputusan.  Definisi ukuran 

kualitas dan pembiayaan yang diterapkan dalam analisis ini dirinci di Tabel 1; rincian 

tentang konstruksi pengukuran dijelaskan di Lampiran Rincian Metodologi.  

Tabel 1. Pengukuran Kualitas dan Pembiayaan 

Jenis 

Pengukuran 
Ukuran Definisi 

Kualitas 

Teknis 

Konten layanan 

ANC 

Proporsi penyedia layanan yang mengatakan ‘selalu’ memberi 

layanan ANC empat kali. 

Indeks kualitas 

teknis 16-poin 

Proporsi signal function (dari 16) yang dilakukan di tiga bulan 

terakhir berdasarkan laporan penyedia layanan. Indeks ini mewakili 

kapasitas penyedia layanan menangani komplikasi kebidanan dan 

bayi baru lahir. 

Layanan rutin, 

PONED, dan 

PONEK 

Penyedia layanan yang melaporkan melakukan semua signal 

function yang relevan untuk dianggap mampu memberi pelayanan 

kebidanan dan bayi baru lahir rutin, mampu Pelayanan Obstetri 

Neonatal Emergensi Dasar (PONED), dan/atau mampu Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). 

Pembiayaan 

Kontribusi ke 

pendapatan 

penyedia layanan  

Proporsi satu sumber pendapatan tertentu dari total pendapatan 

yang dilaporkan penyedia layanan. 
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Jenis 

Pengukuran 
Ukuran Definisi 

Pembiayaan 

Fleksibilitas: 

Indeks 

fleksibilitas 

Proporsi penyedia layanan yang menyatakan satu sumber 

pendapatan tertentu ‘sangat dibatasi’ terkait dengan penggunaan/ 

pembelanjaan dana. Semakin tinggi angkanya berarti semakin 

besar porsi pendapatan penyedia layanan tersebut yang tidak 

fleksibel.  

Fleksibilitas: 

Berdasarkan 

tujuan KMN 

khusus 

Proporsi penyedia layanan yang menyatakan bahwa dana dapat 

digunakan untuk tujuan KMN khusus tanpa pembatasan. 

Kecukupan: 

Indeks kecukupan 

Proporsi layanan KMN yang diberikan penyedia layanan yang biaya 

langsung dari penyediaan layanan selalu atau sering mampu 

dibiayai sepenuhnya oleh JKN. 

Zxx Z   

Kecukupan: 

Berdasarkan 

tujuan KMN 

khusus 

Proporsi penyedia layanan yang melaporkan pembayaran JKN selalu 

atau sering mampu menutupi seluruh biaya langsung layanan KMN. 

Ruang 

pengambilan 

keputusan 

Mewakili tingkat kemandirian fasilitas dalam membuat keputusan 

administratif, pembiayaan, dan penyediaan layanan. Semakin tinggi 

angka berarti semakin mandiri. 

Catatan: Pertimbangan metodologi dan definisi pengukuran ini konsisten dengan literatur di bidang ini: lihat Gabrysch 

et al. (2012), Tripathi et al. (2015), dan WHO et al. (2009). Definisi rinci ada di Lampiran Rincian Metodologi. Signal 

function dalam indeks kualitas teknis yang disusun tidak selalu mengacu kepada indikator yang digunakan di 

Indonesia untuk penilaian kapasitas layanan KMN dalam rangka akreditasi atau pembentukan kontrak. 

Hasil 

Kualitas 

Kualitas teknis layanan antenatal (ANC) tertinggi ada di puskesmas. Gambar 2 

menunjukkan bahwa 69% dari Puskesmas sampel melaporkan selalu memberi empat kali 

layanan ANC sebagai bagian dari ANC rutin mereka, sementara kurang dari separuh klinik 

pratama (25%), rumah sakit (36%), dan PMB (47%) melaporkan hal yang sama. Sebagian 

besar fasilitas (91%) melaporkan selalu memberi suplementasi asam folat dan memantau 

tekanan darah sebagai bagian dari ANC rutin, dan hanya 60% fasilitas melaporkan selalu 

memberi vaksinasi tetanus. 

Gambar 2. Proporsi Fasilitas yang Melaporkan Empat Layanan ANC “Selalu” Dilaksanakan 

sebagai Bagian dari ANC Rutin 

 

Catatan: Empat layanan ANC rutin mencakup: 1) suplementasi asam folat, 2) suplementasi zat besi, 3) pemantauan 

tekanan darah, dan 4) vaksinasi tetanus toksoid. 

Kualitas teknis layanan persalinan yang diberikan penyedia layanan sampel 

rendah. Hanya 40% dari rumah sakit sampel dapat digolongkan sebagai mampu PONED 

dan tidak satupun Puskesmas melaporkan melakukan seluruh 6 signal function yang 

47%
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menjadi persyaratan untuk mampu PONED (lihat Tabel 2). Untuk indeks kualitas teknis, 

rumah sakit memiliki rata-rata skor lebih tinggi dari puskesmas, klinik pratama dan PMB, 

sedangkan terkait dengan kapasitas memberi layanan persalinan yang berkualitas, tidak 

ditemui perbedaan skor antara puskesmas, klinik pratama dan PMB.  

Untuk signal function layanan persalinan rutin, PMB memiliki kinerja terbaik dibandingkan 

dengan Puskesmas dan Klinik Pratama (lihat Gambar 3), dan untuk beragam signal function 

PONED, seluruh fasilitas kesehatan primer (puskesmas, klinik pratama dan PMB) 

menunjukkan kinerja yang rendah, dan tidak ada yang menjalankan fungsi PONEK. Rumah 

sakit secara keseluruhan menunjukkan kinerja tinggi untuk masing-masing signal function, 

tapi hanya 40% rumah sakit melaksanakan seluruh fungsi yang menjadi persyaratan untuk 

ditetapkan sebagai mampu PONED dan PONEK (semua rumah sakit mampu PONED adalah 

juga mampu PONEK). Rincian lebih lanjut tentang signal function yang dilaksanakan oleh 

Puskesmas mampu PONED ada di Kotak 3. 

Tabel 2. Proporsi Penyedia Layanan yang Ddigolongkan Mampu Memberi Layanan Kebidanan 

dan Bayi Baru Lahir Rutin, Mampu PONED, Mampu PONEK dan Rerata Skor Indeks Kualitas 

Teknis 

Klasifikasi/Pengukuran 

Puskesmas 

PONED  

(n = 15) 

Puskesmas 

Rawat Inap 

(n = 8) 

Puskesmas 

Non Rawat Inap 

(n = 12) 

Klinik 

Pratama 

(n = 12) 

Rumah 

Sakit 

(n = 22) 

PMB  

(n=18) 

Layanan kebidanan dan bayi 

baru lahir rutin (%) 
93% 87% 83% 83% 72% 94% 

Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar (PONED) (%) 
0% 0% 0% 0% 40% 0% 

Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Komprehensif 

(PONEK) (%) 

0% 0% 0% 0% 40% 0% 

Rerata 16-poin indeks kualitas  

(standar deviasi) 

0.57 

(0.09) 

0.46 

(0.06) 

0.46 

(0.07) 

0.45 

(0.17) 

0.88 

(0.11) 

0.49 

(0.08) 

Catatan: Definisi indeks kualitas 16-poin dan kategori layanan rutin, PONED, dan PONEK dirinci di Lampiran Rincian 

Metodologi. 
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Gambar 3. Proporsi Penyedia Layanan yang Melaporkan Melaksanakan tiap Signal Function di 3 

Bulan Terakhir 
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Pembiayaan 

JKN memberi kontribusi tertinggi ke total pendapatan penyedia layanan 

swasta. Pembayaran JKN dari BPJS-K mencapai 67% dari pendapatan klinik pratama, 48% 

pendapatan PMB, 43% pendapatan Puskesmas, dan 31% pendapatan rumah sakit di tahun 

2018 (lihat Gambar 5). Semua jenis penyedia layanan menerima pendapatan dari 

pembayaran out-of-pocket, donor, dan/atau sumber dana swasta, dan mayoritas PMB 

mengandalkan pendanaan “lain-lain” (mencapai 51% dari pendapatan PMB secara 

keseluruhan). Puskesmas dan rumah sakit juga menerima dana dari pemerintah pusat (11% 

dari pendapatan Puskesmas dan 10% dari pendapatan rumah sakit) dan pemerintah daerah 

(27% dari pendapatan Puskesmas dan 35% dari pendapatan rumah sakit). 

Gambar 5. Proporsi Pendapatan Fasilitas, dibagi berdasarkan Sumber Dana 

 

53.2%

41.6%
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1.8%

30.3% 0.3% 34.6%

26.7%

10.3%

10.7%

0.4% 51.2%
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

Jampersal (Hanya PBM) Lain-lain (OOP, Donor, Swasta)

Kotak 3. Signal Function yang Dilaporkan Dilakukan oleh Puskesmas mampu PONED 

Di Indonesia, Puskesmas PONED adalah fasilitas yang mampu memberi layanan PONED. Akan 

tetapi tidak satupun dari 15 Puskesmas sampel yang mampu PONED melaporkan 

melaksanakan keenam signal function dalam tiga bulan terakhir untuk dapat digolongkan 

sebagai mampu PONED sesuai definisi internasional (WHO et al., 2009). Sebagian besar 

(80%) Puskesmas PONED melaporkan memberi oksitosin parenteral, tapi hanya 27% memberi 

antikonvulsan parenteral dan tidak ada yang melaporkan memberi layanan persalinan normal 

dengan bantuan (assisted vaginal delivery) dalam 3 bulan terakhir (lihat Gambar 4). Tiga 

bulan terakhir adalah kerangka waktu yang umum diterima untuk mengukur kinerja signal 

function. Memang benar bahwa dalam tiga bulan terakhir, beberapa fasilitas mungkin tidak 

memiliki kesempatan untuk mempraktikkan signal function karena tidak ada indikasi klinis 

untuk itu. Akan tetapi, itulah salah satu inti permasalahan: bila penyedia layanan tidak cukup 

sering melaksanakan signal function yang dimaksud, maka keterampilan mereka tidak diasah 

dengan memadai sehingga mereka tidak dapat dikatakan sanggup melakukan signal function 

yang dimaksud dengan kualitas tinggi. 

Gambar 4. Proporsi Puskesmas PONED (n = 15) yang Melaporkan Melaksanakan Signal 

Function PONED di 3 Bulan Terakhir 
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Tingkat kecukupan pembayaran JKN lebih tinggi di rumah sakit dibandingkan 

di penyedia layanan primer. Rata-rata, rumah sakit menilai pembayaran JKN cukup 

untuk menutupi biaya langsung dari 67% layanan KMN yang mereka berikan, sedangkan di 

tingkat layanan primer—pembayaran JKN hanya dapat menutupi 37%, 29%, dan 21% dari 

biaya layanan KMN yang diberikan di puskesmas, klinik pratama, dan PMB (lihat Gambar 

6). Hanya 19% Puskesmas, 5% klinik pratama, dan 6% PMB yang mengatakan pembayaran 

JKN dapat menutupi biaya langsung pertolongan persalinan normal dengan penyulit dan 

hanya 6% PMB mengatakan penggantian biaya untuk layanan pra-rujukan memadai. Untuk 

puskesmas, layanan yang dilaporakan memadai oleh JKN oleh puseksmas adalah ANC 

(44%) dan persalinan normal tanpa penyulit (46%). Untuk klinik pratama, layanan yang 

oleh paling banyak dilaporakan bahwa penggantian biaya dari JKN memadai adalah layanan 

neonatal (45%). Untuk rumah sakit, 73% mengatakan pembayaran JKN mampu menutupi 

biaya langsung layanan ANC, layanan neonatal, dan layanan nifas. Hanya 50% rumah sakit 

mengatakan penggantian biaya JKN dapat menutupi biaya langsung operasi sesar darurat.  

Gambar 6. Proporsi penyedia layanan yang menyatakan pembayaran JKN ‘memadai untuk 

menutupi biaya langsung’ layanan KMN tertentu dan secara keseluruhan (Indeks Kecukupan) 

 

 

21%

28%

33%

28%

6%

6%

28%

29%

40%

45%

25%

5%

25%

37%

40%

33%

46%

19%

44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Indeks kecukupan

Layanan nifas

Layanan neonatal

Persalinan normal tanpa penyulit

Persalinan normal dgn penyulit

Layanan pra-rujukan

Layanan ANC

Penyedia Layanan Primer

Puskesmas (N = 48) Klinik Pratama (N = 20) PMB (N = 18)

63%

73%

73%

50%

59%

59%

55%

73%

0% 50% 100%

Indeks kecukupan

Layanan nifas

Layanan neonatal

Operasi Sesar Darurat

Operasi Sesar yg Direncanakan

Persalinan normal tanpa penyulit

Persalinan normal dgn penyulit

Layanan ANC

Rumah Sakit (N = 22)



Apakah Perbaikan Skema Pembiayaan akan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Ibu di Indonesia? 

14 

Ruang untuk pengambilan keputusan relatif lebih besar di klinik pratama dan 

di rumah sakit dibandingkan di Puskesmas. Dalam indeks pengambilan keputusan, 

rata-rata Puskesmas mengatakan 21% dari keputusan dapat mereka buat secara mandiri, 

sementara klinik pratama memiliki otonomi atas 58% pengambilan keputusan dan rumah 

sakit dapat membuat 52% dari keputusan secara mandiri (lihat Gambar 7). 

Gambar 7. Proporsi Keputusan yang Dapat Dibuat Secara Mandiri oleh Penyedia Layanan 

(Ruang Pengambilan Keputusan) 

 

Catatan: Keputusan yang tercakup dalam indeks ruang pengambilan keputusan adalah 1) perekrutan dan pemecatan 

staf, 2) penetapan gaji staf, 3) perubahan daftar layanan yang diberikan, 4) pembelian peralatan medis, 5) pembelian 

obat-obatan, 6) penetapan tarif layanan kesehatan, 7) penetapan harga obat, dan 8) kontrak pemeliharaan dan 

perluasan gedung. 

Puskesmas dan rumah sakit menilai sekitar separuh pendapatan mereka 

memiliki pembatasan penggunaan yang sangat ketat. Hampir separuh dari 

pendapatan Puskesmas (49%) dan rumah sakit (52%) dinilai sangat dibatasi terkait dengan 

untuk apa saja dana tersebut boleh dipakai atau dibelanjakan (lihat Gambar 8). Sebaliknya 

klinik pratama menilai hanya 17% dari pendapatan mereka yang ‘sangat dibatasi’.  

Gambar 8. Proporsi dari Keseluruhan Pendapatan Penyedia Layanan yang Dinilai “Sangat 

Dibatasi” (Indeks Fleksibilitas) 

 

Fleksibilitas penggunaan dana untuk layanan KMN bervariasi antar sumber 

pendanaan. Sebagian besar penyedia layanan primer melaporkan bahwa dana alokasi 

khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun DAK Non-Fisik, tidak dapat digunakan untuk tujuan 

spesifik KMN, sementara 20% dari mereka tidak mengetahui apakah dana APBD dapat 

digunakan spesifik untuk layanan KMN (lihat Gambar 9). Lebih banyak dari penyedia 

layanan primer menyampaikan bahwa dalam hal penggunaan untuk KMN, pendapatan 

terkait dengan JKN yang diperoleh dari BPJS-K tidak dibatasi seketat APBD, termasuk 

beberapa dana transfer penting. Penyedia layanan lebih banyak melaporkan bahwa bila 

dibandingkan dengan pembayaran kapitasi, pembayaran non-kapitasi dari JKN tidak dapat 

dipakai untuk tujuan spesifik KMN. Persepsi umum adalah bahwa pendapatan rumah sakit 
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dari APBD (termasuk semua dana transfer) dan BPJS-K dapat dipakai untuk layanan KMN 

dengan sedikit pembatasan/larangan. Rumah sakit menilai pendapatan dari JKN tidak 

dibatasi seketat pendapatan dari APBD dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN). 

Gambar 9. Proporsi penyedia layanan primer yang melaporkan pendapatan mereka dapat 

dipakai untuk tujuan spesifik KMN, dibagi berdasarkan sumber pendapatan 

 

Bertambahnya otonomi fasilitas kesehatan untuk membuat keputusan 

berhubungan dengan meningkatnya kualitas teknis dalam menolong 

persalinan. Ketika ukuran pembiayaan (indeks fleksibilitas, kecukupan, dan ruang untuk 

pengambilan keputusan) dikaitkan dengan indeks kualitas teknis 16-poin, tim studi 

menemukan bahwa indeks ruang pengambilan keputusan berhubungan signifikan dengan 

skor indeks kualitas teknis. Penambahan satu poin pada indeks ruang pengambilan 

keputusan menambah skor indeks kualitas sebesar 0,15 (p = 0.021, 95% CI: 0.024-0.275) 

setelah memperhitungkan karakteristik penyedia layanan dan distribusi geografis. Ini 

berarti untuk tiap satu poin tambahan di indeks ruang pengambilan keputusan, ada 

tambahan 2,4 signal function yang dilakukan. Sementara itu, untuk indeks kecukupan dan 

fleksibilitas, tim studi tidak menemukan asosiasi yang signifikan dengan indeks kualitas. 

Temuan Utama  

Kapasitas penyedia layanan primer di Indonesia untuk memberi layanan 

persalinan berkualitas masih rendah. Sejalan dengan temuan beberapa studi tentang 

kesiapan fasilitas kesehatan untuk menyediakan layanan KMN melalui input faskes (Rajan 

et al., 2018), studi ini menemukan bahwa kapasitas penyedia layanan yang menjadi sampel 

studi untuk memberi layanan persalinan berkualitas (diukur melalui indikator proses 

kualitas layanan) relatif rendah dan sangat bervariasi antar jenis penyedia layanan. Selain 
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itu, tidak satupun Puskesmas PONED dalam sampel kami melaksanakan semua signal 

function yang menjadi persyaratan untuk dianggap mampu PONED, dan hanya 40% dari 

rumah sakit sampel adalah mampu PONED/PONEK. Ini berarti JKN dan pemerintah 

daerah membiayai layanan yang kualitasnya lebih rendah dari yang diharapkan di fasilitas 

kesehatan primer (termasuk puskesmas dan klinik pratama/PMB). 

JKN berpotensi mempengaruhi perilaku penyedia layanan, khususnya 

penyedia layanan kesehatan swasta yang merupakan fasilitas tujuan mayoritas 

wanita Indonesia. Tim studi menemukan pembayaran dari JKN memiliki porsi yang 

signifikan dari pendapatan penyedia layanan, dan ini memberi indikasi bahwa sekalipun ada 

beragam sumber pendanaan untuk layanan KMN, JKN kemungkinan memiliki “kekuatan 

pasar” yang cukup besar (yaitu memiliki kontribusi yang relatif besar ke pendapatan 

penyedia layanan) sehingga dapat mempengaruhi perilaku penyedia layanan. JKN 

memegang porsi tertinggi di pendapatan penyedia layanan swasta karena sumber 

pendapatan fasilitas swasta terutama adalah lain-lain (swasta/donor, dll.) dan JKN. Di 

tahun 2017, fasilitas layanan primer swasta adalah tempat untuk bersalin dengan tenaga 

kesehatan terlatih yang paling umum didatangi (44%), disusul oleh rumah sakit swasta 

(23%), rumah sakit pemerintah (20%), dan fasilitas layanan primer milik pemerintah (13%) 

(BKKBN et al., 2018). Penyediaan layanan KMN oleh fasilitas swasta adalah hal umum, dan 

JKN perlu memanfaatkan kekuatan yang ia miliki di pasar layanan kesehatan swasta untuk 

mendorong perbaikan kualitas layanan melalui mekanisme kontrak JKN. 

Penguatan kapasitas layanan primer publik dan swasta serta bidan untuk 

memberi layanan persalinan yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi 

dan mencapai luaran yang lebih baik. Bukti baru-baru ini menunjukkan bahwa 

perilaku pencarian layanan kesehatan para wanita mungkin disebabkan oleh rendahnya 

kualitas layanan di tingkat primer. Bukti kuat dari beberapa negara menunjukkan bahwa 

wanita tidak sekedar datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau termurah, tapi mereka 

sesungguhnya aktif mencari penyedia layanan kesehatan yang sesuai (Cohen et al., 2016; 

Leonard, 2007, 2014). Tindakan ‘melangkahi’ atau mendatangi fasilitas yang bukan fasilitas 

terdekat menunjukkan kesediaan untuk membayar lebih untuk memperoleh layanan di 

tempat lain, dan telah diketahui bahwa wanita hamil akan menghindari fasilitas layanan 

primer terdekat bila menurut pendapat mereka layanan di fasilitas tersebut buruk (Leonard 

et al., 2002; Kruk et al., 2009a, 2009b, 2014; Kahabuka et al., 2011; Parkhurst dan 

Ssengooba, 2009). Kapasitas fasilitas yang menjadi sampel studi HP+ untuk memberi 

layanan persalinan berkualitas relatif rendah, terutama di fasilitas layanan primer. Salah 

satu alasan wanita mencari layanan di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di rumah sakit 

rujukan, adalah karena rendahnya kualitas layanan di fasilitas yang lebih dekat. Atas dasar 

itu, upaya penguatan kualitas layanan di tingkat layanan primer tidak hanya akan 

memperbaiki luaran (outcome) tapi secara tidak langsung akan dapat menghasilkan 

penghematan biaya bila wanita dapat lebih yakin akan kualitas layanan di tingkat primer, 

dan mengurangi pemanfaatan layanan KMN di rumah sakit yang tarifnya lebih mahal. 

Secara kumulatif, ini menghasilkan penghematan biaya bagi BPJS-K. 

Peningkatan otonomi fasilitas untuk membuat keputusan manajemen dapat 

menjadi salah satu cara untuk memperkuat kapasitas fasilitas dalam 

menyediakan layanan persalinan berkualitas tinggi. Tim studi menemukan bahwa 

semakin tinggi skor indeks ruang untuk pengambilan keputusan, yaitu kemampuan 

penyedia layanan untuk membuat keputusan fasilitas secara mandiri, semakin tinggi juga 

kapasitas teknis penyedia layanan untuk memberi layanan persalinan berkualitas (diukur 

melalui indeks kualitas 16-poin). Ruang pengambilan keputusan berkaitan dengan 

perbaikan kinerja faskes dan respon terhadap insentif. Banyak program pembiayaan 
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berbasis kinerja memasukkan peningkatan otonomi manajerial sebuah fasilitas sebagai satu 

komponen kunci (Duran et al., 2020; Friedman et al., 2016; de Walque et al., 2017).  

Fleksibilitas dan kecukupan dana untuk tujuan KMN kemungkinan masih tetap 

penting. Tim studi tidak menemukan hubungan signifikan antara perilaku penyedia 

layanan dengan pengukuran pembiayaan lainnya, akan tetapi, berdasarkan teori masih 

dapat diduga bahwa fleksibilitas pendanaan dan tingkat kecukupannya membiayai biaya 

langsung akan mempengaruhi perilaku penyedia layanan yang kemungkinan berdampak 

pada kualitas (Mbau et al., 2018). 

Ketidakcukupan pembayaran BPJS-K untuk layanan KMN di fasilitas primer 

dapat memberi konsekuensi yang tidak diinginkan yang turut menambah 

inefisiensi sistem. Secara keseluruhan, fasilitas kesehatan tingkat primer (puskesmas dan 

klinik pratama) mengatakan pembayaran dari BPJS-K tidak dapat menutupi biaya langsung 

layanan KMN, sementara di rumah sakit tingkat kecukupan pembayaran lebih tinggi. 

Pembayaran yang tidak mencukupi, atau insentif yang tidak memadai, mempengaruhi 

kesediaan penyedia layanan untuk memberi layanan (misalnya ANC), dan menciptakan 

insentif bagi penyedia layanan primer untuk merujuk pasien ke rumah sakit, bahkan ketika, 

tidak seperti di faskes sampel studi, faskes primer sesungguhnya mampu memberi layanan 

yang diperlukan. Tanpa pembayaran yang memadai, pemberian layanan tidak selalu 

setimpal bagi penyedia layanan. BPJS-K mungkin perlu menaikkan pembayaran non-

kapitasi untuk KMN agar penyedia layanan primer memperoleh insentif untuk memberi 

ANC dan layanan KMN lain di tingkat primer. Perlu dicatat bahwa pembayaran dari BPJS-K 

hanyalah salah satu sumber pendapatan fasilitas layanan primer, jadi walaupun pembayaran 

BPJS-K dilaporkan tidak memadai, sumber aliran dana lainnya dapat melengkapi dana dari 

BPJS-K dan ada kemungkinan bahwa melalui gabungan berbagai sumber dana, penyedia 

layanan primer sesungguhnya dapat memperoleh pembayaran yang memadai. Terlepas dari 

itu semua, ada ruang untuk menaikkan pembayaran JKN agar mencukupi.  

Efisiensi dapat dicapai melalui rasionalisasi pembayaran operasi sesar dan 

penurunan jumlah operasi sesar yang dilakukan rumah sakit. Pembayaran 

berlebih untuk beberapa kondisi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak 

diinginkan di tingkat sekunder. Sesuai uraian di Kotak 4, angka operasi sesar di rumah sakit 

yang menjadi sampel studi meningkat sejak tahun 2014. Ini mungkin merupakan respon ke 

pembayaran berlebih yang diberikan JKN untuk operasi sesar. Rumah sakit menanggapi 

tarif penggantian biaya operasi sesar yang lebih tinggi (dibandingkan dengan persalinan 

normal) dengan cara melakukan lebih banyak operasi sesar (disebut permintaan yang 

didorong oleh pemasok atau supplier-induced demand). Angka operasi sesar (jumlah 

operasi sesar dibagi total persalinan di rumah sakit) di luar yang berkaitan dengan 

kebutuhan kegawatdaruratan dan penyulit berdampak pada luaran kesehatan ibu, karena 

operasi sesar adalah operasi besar yang berpotensi menimbulkan komplikasi, dengan masa 

pemulihan dan tindak lanjut yang lebih panjang yang menambah biaya sistem kesehatan. 

Satu hal yang perlu menjadi prioritas dalam reformasi belanja strategis layanan KMN adalah 

rasionalisasi tarif pembayaran operasi sesar untuk memastikan tidak terjadi insentif untuk 

melakukan lebih dari yang diperlukan. 
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2. Apakah investasi pembiayaan yang dibuat 

pemerintah daerah telah memadai untuk 

penyediaan layanan KMN, dan apakah penerapan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengubah 

situasi?  

Desentralisasi sistem kesehatan di Indonesia menyebabkan pemerintah setempat atau 

daerah memegang peran penting dalam penyediaan layanan kesehatan. Pemerintah daerah 

bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan (supply-side readiness) 

selain juga memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan untuk 

beberapa program prioritas. Akibat kapasitas pemerintah daerah yang tidak merata, 

beberapa wilayah di Indonesia kurang memiliki fasilitas kesehatan yang mampu memberi 

layanan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk setempat (World Bank, 2018). Investasi 

untuk kesehatan ibu dan bayi baru lahir tergantung pada prioritas pemerintah daerah dan 

proses alokasi anggaran setempat, sehingga jumlah dana yang dicurahkan untuk KMN juga 

sangat bervariasi antar daerah dan ini menjadi salah satu faktor penyebab inefisiensi 

pemanfaatan layanan KMN dan ketidaksetaraan luaran kesehatan antar wilayah geografis.  

Hasil 

Jumlah dana yang dialokasikan untuk KMN antar kabupaten/kota sampel 

sangat bervariasi. Di kabupaten/kota yang menjadi sampel studi, jumlah dana yang 

Kotak 4. Angka Operasi Sesar di Rumah Sakit 

Angka operasi sesar di rumah sakit sampel tinggi dan terus meningkat. Di rumah sakit sampel, 

rerata angka operasi sesar naik dari 33% di tahun 2014 menjadi 44% di tahun 2018, yaitu 

kenaikan sebesar rata-rata 2% per tahun di tiap rumah sakit. Tanpa kajian medis, tidaklah 

memungkinkan untuk mengetahui apakah jumlah tersebut lebih atau kurang dari yang perlu 

dilaksanakan secara medis. Akan tetapi, naiknya angka operasi sesar dapat mengindikasikan 

bahwa operasi semakin sering dilakukan oleh karena kenaikan pembayaran operasi sesar dalam 

pelaksanaan JKN. 

Gambar 10. Rerata Angka Operasi Sesar di Rumah Sakit (Operasi Sesar/Total Persalinan) 
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Mayoritas pembayaran BPJS-K ke rumah sakit adalah untuk operasi sesar. Kantor BPJS-K setempat 

yang menjadi sampel studi melaporkan bahwa 81% pembayaran INA-CBG untuk layanan KMN di 

rumah sakit adalah untuk operasi sesar.  
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dialokasikan untuk layanan KMN di tahun 2018 secara rata-rata adalah sebesar Rp. 286.000 

per wanita hamil (lihat Gambar 11). Besaran alokasi dana untuk KMN per wanita hamil 

berkisar mulai dari Rp. 3.000 di Jakarta Utara hingga Rp. 1,5 juta di Merauke. Bila 

dibandingkan dengan total dana yang dialokasikan untuk kesehatan di tingkat kab/kota di 

tahun 2018, rata-rata proporsi KMN adalah 3,3% (lihat Gambar 12), dengan variasi mulai 

dari 0,003% di Padang Pajang hingga 16,6% di Maluku Tengah.  

Gambar 11. Alokasi Dana Kabupaten/Kota untuk KMN per Wanita Hamil di tahun 2018 

 

Gambar 12. Proporsi Anggaran KMN dari Total Alokasi Dana Kesehatan per Kabupaten/Kota di 

Tahun 2018 
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dengan alokasi untuk KMN di kabupaten/kota. Di kabupaten/kota yang menjadi 

sampel studi, penambahan alokasi dana kesehatan berhubungan dengan penambahan 

alokasi dana untuk KMN. Tambahan satu rupiah anggaran kesehatan daerah menyebabkan 

dana untuk layanan KMN di kabupaten/kota bertambah rata-rata Rp. 0,05 (p <0,001), 

setelah memperhitungkan tren waktu dan jumlah ibu hamil di daerah tersebut tiap tahun. 
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Tim studi tidak menemukan perubahan signifikan dalam alokasi anggaran untuk KMN di 

kab/kota, baik secara keseluruhan, per kapita, atau dalam bentuk proporsi dari anggaran 

daerah setempat dari tahun 2015 hingga 2019. 

Pejabat pemerintah daerah melaporkan alokasi anggaran untuk KMN menurun 

seiring dengan pelaksanaan JKN. Penyedia layanan melaporkan bahwa alokasi dana 

dari pemerintah daerah untuk KMN menurun setelah JKN mulai diterapkan. Hampir 

separuh (43%) dari pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan bahwa porsi 

untuk layanan KMN di APBD berkurang sejak JKN diterapkan, sedangkan 27% pejabat 

mengatakan alokasi justru meningkat, dan 30% mengatakan alokasi tetap sama (lihat 

Gambar 13). Berdasarkan temuan kuantitatif, tim studi tidak melihat adanya hubungan 

antara besaran pembayaran BPJS-K dengan alokasi anggaran pemeringah daerah untuk 

KMN, yang berarti tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa JKN menggantikan pendanaan 

pemerintah daerah untuk kesehatan atau layanan KMN. Akan tetapi, pejabat Dinkes 

Kab/Kota setempat memiliki persepsi yang berbeda, dan ini dapat memiliki implikasi pada 

pendanaan pemerintah daerah untuk KMN dan kesehatan di masa mendatang karena 

anggaran tahunan sering kali disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. 

Gambar 13. Proporsi Dinkes Kab/Kota yang Melaporkan Perubahan Alokasi Dana KMN Sejak 

Pelaksanaan JKN 
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Beragamnya porsi dana kesehatan yang dialokasikan untuk KMN, dan variasi 

besaran anggaran yang dialokasikan per wanita hamil di kabupaten/kota 

sampel memberi indikasi adanya ketidaksetaraan anggaran daerah untuk 

kesehatan ibu. Alokasi anggaran untuk KMN yang tidak seragam menandakan bahwa 

kabupaten/kota mungkin mengeluarkan dana yang berlebihan (over-spend) atau justru 

tidak memadai (under-spend) untuk layanan KMN per wanita hamil dibandingkan dengan 

pengeluaran untuk program kesehatan prioritas lainnya. Akan tetapi, bukti mengenai berapa 

besar anggaran yang tepat untuk KMN di tiap kab/kota tidak tersedia, jadi variasi ini hanya 

mengindikasikan kemungkinan adanya alokasi yang tidak setara. Diperlukan studi lebih 

lanjut untuk melihat apakah anggaran yang dialokasikan untuk KMN di kab/kota sudah 

memadai dan apakah setelah memperhitungkan kebutuhan yang ada, variasi dalam alokasi 

anggaran daerah untuk KMN masih tetap ada.  

Pendanaan pemerintah daerah untuk KMN kemungkinan bertambah seiring 

dengan meningkatnya belanja kesehatan kab/kota secara keseluruhan. Tim studi 

menemukan sedikit hubungan positif antara total anggaran kesehatan di kab/kota dan 
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anggaran untuk KMN. Satu strategi untuk meningkatkan anggaran KMN adalah dengan 

meningkatkan anggaran daerah untuk kesehatan secara keseluruhan. Peningkatan 

pendapatan pemerintah dan dana transfer akan berdampak ke pendanaan untuk KMN di 

jenjang yang lebih bawah. Penegakan regulasi tentang porsi anggaran minimum yang harus 

dialokasikan pemerintah daerah untuk kesehatan kemungkinan akan menaikkan total 

belanja kesehatan dan sekaligus pendanaan untuk KMN, mengingat mayoritas 

kabupaten/kota di Indonesia masih belum mengikuti persyaratan untuk mengalokasikan 

10% dari anggaran daerah untuk kesehatan (World Bank, 2017).  

Porsi anggaran kesehatan daerah yang dialokasikan untuk KMN di kab/kota 

sampel tidak bertambah seiring waktu. Upaya menjadikan layanan KMN sebagai 

salah satu prioritas daerah juga perlu dilakukan agar KMN dapat memperoleh porsi 

anggaran kesehatan daerah yang lebih besar, yang selama ini belum terjadi. Ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah bahwa KMN adalah prioritas 

dan berhubung alokasi anggaran biasanya didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya, 

peningkatan porsi KMN dalam anggaran kesehatan saat ini dapat menjadi titik awal untuk 

peningkatan investasi dalam layanan KMN secara berkelanjutan di masa mendatang. 

Alternatif lain adalah dengan memperbaiki proses perencanaan anggaran layanan KMN 

dengan menggunakan sistem perencanaan anggaran kesehatan elektronik yang telah ada 

(SISCOBIKES). SISCOBIKES adalah alat bantu perencanaan dan penyusunan anggaran 

daring yang dikembangkan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian 

Kesehatan untuk membantu kabupaten/kota merencanakan anggaran kesehatan dengan 

lebih baik, terutama untuk mencapai target standar pelayanan minimal, yang juga mencakup 

beberapa luaran KMN.  

Rekomendasi Kebijakan 

Meningkatkan keleluasaan penyedia layanan untuk menggunakan dana 

fasilitas sesuai kebutuhan dengan cara (1) menambah jumlah fasilitas 

kesehatan yang memiliki status BLUD, dengan fokus pada penyedia layanan 

primer (FKTP) publik, dan (2) memungkinkan penggunaan dana yang lebih 

fleksibel di tingkat fasilitas untuk beragam sumber pendapatan dari tingkat 

pusat dan daerah. Memberi fasilitas kesehatan tingat otonomi yang lebih tinggi dalam 

pengambilan keputusan manajemen adalah satu cara untuk meningkatkan kualitas layanan 

KMN di Indonesia. Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia membuat tingkat otonomi 

dan keleluasaan yang dimiliki penyedia layanan untuk membelanjakan pendapatan fasilitas 

bervariasi. Sebagai contoh, di beberapa daerah pembayaran kapitasi yang diberikan BPJS-K 

untuk fasilitas dimasukkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, untuk kemudian 

dialokasikan kembali sesuai dengan kebijakan dan proses anggaran pemerintah daerah yang 

bersangkutan (World Bank, 2018). Fasilitas kesehatan yang telah berstatus BLUD dapat 

secara mandiri mengelola keuangan mereka dan menerima pembayaran JKN langsung dari 

BPJS-K, tapi fasilitas kesehatan non-BLUD memiliki pembatasan anggaran yang ketat yang 

disalurkan melalui pemerintah daerah sehingga mereka mungkin sulit meningkatkan 

efisiensi dan kualitas layanan. Penyedia layanan perlu diberdayakan untuk mengelola 

fasilitas mereka dengan baik dan perlu diberi otonomi manajemen untuk menggunakan 

sumber daya dan mengatasi masalah dengan strategi setempat. Rekomendasi ini selaras 

dengan skema pembiayaan berbasis kinerja yang mengacu pada penguatan otonomi fasilitas 

sebagai mekanisme kunci di mana insentif pembayaran mempengaruhi perilaku penyedia 

layanan dan luaran kesehatan.  
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Meningkatkan kecukupan pembiayaan JKN untuk menutupi biaya langsung 

layanan KMN melalui perubahan mekanisme belanja yang dikaitkan dengan 

kualitas proses dan output. Selain otonomi untuk membuat keputusan manajemen, 

penyedia layanan juga harus memiliki cukup dana untuk membiayai layanan KMN. 

Pendanaan JKN untuk layanan KMN, khususnya di tingkat layanan primer, perlu ditinjau 

ulang dan dilakukan rasionalisasi untuk memastikan biaya langsung dapat didanai. 

Perubahan mekanisme pembayaran untuk KMN juga dapat dihubungkan dengan 

pengukuran kualitas selama proses dan output untuk mendorong penyediaan layanan KMN 

yang berkualitas tinggi. Selain memastikan pembayaran layanan KMN memadai, hal penting 

lainnya adalah untuk melihat pada semua sumber dana yang tersedia untuk KMN, JKN 

salah satunya, dan memastikan bahwa semua pengaturan penggunaan dana memberi 

insentif yang selaras (Stein dan Dewi, 2020).  

Mendorong ibu hamil di daerah dengan angka kematian ibu relatif tinggi untuk 

bersalin di fasilitas yang mampu menangani kasus gawat darurat kebidanan 

(yaitu di rumah sakit, dan FKTP yang lebih kompeten) hingga kapasitas di 

FKTP membaik. Indonesia perlu memusatkan perhatian pada penguatan kapasitas untuk 

memberi layanan KMN berkualitas tinggi agar status kesehatan yang lebih baik dapat 

sungguh terwujud seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan KMN oleh 

masyarakat. Di saat yang sama, sistem penjaga gawang (gatekeeping) yang melibatkan 

fasilitas kesehatan tingkat primer dan rumah sakit juga perlu ditingkatkan. Sementara itu, 

sebelum kapasitas penyedia layanan primer untuk layanan KMN membaik, wanita dengan 

kehamilan berisiko perlu didorong untuk bersalin di – atau dirujuk langsung ke – rumah 

sakit yang lebih memiliki kapasitas untuk menangani kasus gawat darurat kebidanan dan 

bayi baru lahir demi memastikan akses untuk layanan kegawatdaruratan yang komprehensif 

dan tepat waktu, bila diperlukan. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberi para wanita 

informasi tentang kualitas layanan yang ada di berbagai penyedia layanan. Informasi 

tentang pentingnya bersalin di rumah sakit juga dapat diberikan melalui petugas kesehatan 

di garda terdepan. Rekomendasi ini selaras dengan rekomendasi dari Maternal Health 

Evidence Summit untuk menggeser persalinan ke fasilitas kesehatan di jenjang yang lebih 

tinggi, walaupun pelaksanaannya juga tergantung pada kapasitas rumah sakit di jenjang 

lebih tinggi untuk melayani ibu hamil di wilayah kerja mereka (Akademi Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, 2018). 

Rasionalisasi pembayaran operasi sesar di rumah sakit. Pembayaran INA-CBG 

yang diberikan kepada rumah sakit untuk operasi sesar perlu ditinjau ulang dan 

dirasionalisasikan agar tidak memberi insentif untuk melakukan operasi sesar lebih dari 

yang diperlukan. Rasionalisasi pembayaran operasi sesar dapat dilakukan dalam bentuk 

mengurangi tarif pembayaran operasi sesar atau memperkecil selisih tarif penggantian biaya 

operasi sesar dan persalinan normal sehingga mengurangi insentif untuk melakukan operasi 

sesar. Strategi ini dapat mengatasi peningkatan permintaan yang didorong oleh pemasok 

atau supplier-induced demand untuk operasi sesar. Edukasi dan informasi perlu diberikan 

kepada wanita terkait dengan berbagai pilihan metode persalinan yang mereka miliki agar 

mereka dapat membuat keputusan berbasis informasi terkait dengan rencana persalinan 

mereka. 

Terus menegakkan persyaratan bahwa pemerintah daerah perlu 

membelanjakan minimal 10% dari anggaran mereka untuk kesehatan dan 

melakukan advokasi ke pemerintah daerah agar seiring waktu sumber daya 

daerah yang dialokasikan untuk kesehatan meningkat. Tim studi menemukan 

bahwa anggaran daerah untuk kesehatan secara keseluruhan memiliki hubungan positif 

yang signifikan dengan anggaran untuk KMN. Jadi, mendorong pemerintah daerah untuk 
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meningkatkan belanja kesehatan secara keseluruhan kemungkinan akan meningkatkan dana 

yang tersedia bagi KMN. HP+ merekomendasikan agar pemangku kepentingan di tingkat 

pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah, beberapa prioritas bidang kesehatan, 

termasuk KMN, serta pentingnya pendanaan dari pemerintah daerah bagi fasilitas kesehatan 

untuk melengkapi pembayaran dari asuransi kesehatan. Terakhir, HP+ merekomendasikan 

agar dilakukan penelusuran lebih mendalam tentang pemanfaatan dana dan tingkat 

penyerapan anggaran untuk KMN di daerah mengingat jumlah dana yang disediakan per ibu 

hamil, dan porsi anggaran kesehatan setempat yang dialokasikan untuk KMN sangat 

bervariasi antar pemerintah daerah. 
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Lampiran Rincian Metodologi 

Sampling 

Untuk studi ini, Health Policy Plus (HP+) merancang strategi sampling campuran bertahap 

(multiple-stage mixed sampling) yang merupakan gabungan antara metode sampling 

purposive dan metode sampling acak. Pertama, delapan provinsi dipilih menggunakan 

metode purposive atas dasar konsultasi dengan mitra pemerintah; setelah itu, dalam tiap 

provinsi dipilih tiga kabupaten/kota secara acak. Tabel A1 merinci provinsi dan 

kabupaten/kota yang merupakan hasil pemilihan final untuk studi. 

Tabel A1. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Dipilih 

Provinsi Kabupaten dan Kota setelah Konfirmasi * 

Sumatra Barat Pesisir Selatan; Dharmasraya; Kota Padang Panjang* 

DKI Jakarta Kepulauan Seribu; Kota Jakarta Timur*; Kota Jakarta Utara* 

Jawa Tengah Banyumas; Sukoharjo; Kota Semarang* 

Bali Tabanan; Karangasem; Kota Denpasar* 

Sulawesi Barat Polewali Mandar; Mamuju; Mamasa 

Nusa Tenggara Timur Manggarai; Timor Tengah Selatan; Kota Kupang 

Maluku Maluku Tengah; Buru; Kota Tual 

Papua Merauke; Kabupaten Jayapura; Kota Jayapura* 

* Kota adalah wilayah perkotaan. Kabupaten adalah wilayah pedesaan. 

Dalam tiap kabupaten/kota, stratified random sampling diterapkan untuk memilih lima 

penyedia layanan dengan tujuan mencapai distribusi sebagai berikut: dua Puskesmas, satu 

klinik swasta (klinik pratama), satu praktik mandiri bidan, dan satu rumah sakit rujukan per 

kabupaten/kota. Puskesmas dan klinik pratama yang turut dalam studi dipilih secara acak 

dari daftar FKTP yang dimiliki Kabupaten/Kota dengan kriteria FKTP tersebut telah bekerja 

sama dengan BPJS-K dan menyediakan layanan antenatal dan/atau persalinan. Puskesmas 

sampel kemudian diminta membuat daftar nama-nama rumah sakit yang menjadi tujuan 

rujukan utama mereka, juga semua praktik mandiri bidan (PMB) yang telah berjejaring 

dengan Puskesmas tersebut. Dari daftar tersebut, dipilih PMB dan rumah sakit yang akan 

diminta berpartisipasi dalam studi. Rumah sakit dan PMB tersebut harus telah berjejaring 

dengan BPJS-K (PMB berjejaring melalui Puskesmas) dan menyediakan layanan antenatal 

dan/atau persalinan. Tabel A2 merinci jumlah akhir dari penyedia layanan yang 

berpartisipasi dalam studi. Informasi lebih lanjut mengenai penolakan, tingkat respons dan 

substitusi sampel akan diberikan sesuai permintaan.  

Tabel A2. Jumlah Penyedia Layanan yang Berpartisipasi per Tipe Penyedia Layanan 

Jenis Fasilitas  Jumlah akhir sampel 

Puskesmas PONED (dengan rawat inap)* 23  

Puskesmas tanpa rawat inap 25 

Klinik swasta praktik bersama (klinik pratama) 20 

Praktik Mandiri Bidan (PMB) 18 

Rumah Sakit 22 

Total 108 

* Puskesmas PONED ditujukan untuk mampu memberi layanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar. 
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Selain kelima jenis penyedia layanan sampel, di tiap kabupaten/kota juga dilakukan 

wawancara dengan tiga pejabat wakil pemerintah daerah, yaitu satu orang dari masing-

masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS-K). 

Pengukuran yang Dikembangkan untuk Studi 

Kualitas Layanan 

Konten layanan antenatal (ANC): HP+ mengukur konten dari layanan ANC yang 

diberikan sesuai laporan penyedia layanan yang menjadi sampel dalam studi. Pengukuran 

konten layanan ANC adalah proporsi penyedia layanan yang mengatakan “selalu” memberi 

empat layanan ANC: (1) pemantauan tekanan darah tinggi selama kehamilan, (2) 

suplementasi zat besi, (3) suplementasi asam folat, dan (4) vaksinasi tetanus toksoid.  

Kapasitas untuk memberi layanan persalinan berkualitas tinggi: Dari penyedia 

layanan yang memberi layanan persalinan, HP+ mengukur kinerja signal function untuk 

layanan kebidanan dan bayi baru lahir rutin, layanan obstetri dan neonatal emergensi dasar 

(PONED), dan layanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK). Signal 

function adalah indikator selama proses layanan yang mewakili kapasitas fasilitas untuk 

memberi layanan yang diperlukan untuk mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir saat 

persalinan. HP+ menggunakan pengukuran yang telah divalidasi untuk proses layanan 

kebidanan dan bayi baru lahir rutin dan emergensi yang diajukan oleh Gabrysch et al. (2012) 

dan Tripathi et al. (2015).  

HP+ mengukur kualitas teknis layanan maternal dan bayi baru lahir yang diberikan fasilitas 

dengan cara membuat indeks kualitas teknis yang terdiri dari 16 poin signal function yang 

dirinci di Tabel A3. Indeks kualitas 16-poin ini menunjukkan proporsi signal function yang 

menurut laporan tiap fasilitas kesehatan dilakukan dalam tiga bulan terakhir dan dilaporkan 

sebagai angka antara nol (tidak ada signal function yang dilaporkan dilakukan) dan satu 

(seluruh 16 signal function dilaporkan dilakukan). Indeks ini mewakili kapasitas penyedia 

layanan dalam menangani komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir, serta memberi layanan 

kebidanan berkualitas tinggi. 

Tabel A3. Signal Function yang Dimasukkan dalam Indeks Kualitas 16-poin 

Praktik 

universal 

yang 

dilaporkan  

1. Pengendalian infeksi (penyedia layanan mencuci tangan sebelum memeriksa pasien 

yang sedang dalam proses persalinan DAN memakai sarung tangan steril yang baru 

sebelum tiap pemeriksaan dalam/vaginal touché) 

2. Penggunaan partograf untuk memantau proses persalinan 

3. Manajemen aktif persalinan kala III (pemberian oksitosin DAN penilaian apakah 

terjadi atonia uteri) 

4. Mempertahankan suhu tubuh bayi baru lahir (bayi baru lahir segera dikeringkan DAN 

dilakukan kontak kulit (skin-to-skin) dengan ibu DAN ditunda dimandikan)   

5. Inisiasi menyusui untuk pemberian ASI eksklusif dalam satu jam setelah lahir 

6. Pemotongan tali pusat dengan silet atau gunting steril  
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Praktik 

yang 

dilaporkan 

dilakukan 

dalam tiga 

bulan 

terakhir: 

7. Evakuasi sisa produk kehamilan  

8. Pemberian oksitosin parenteral untuk perdarahan maternal 

9. Pemberian antikonvulsan parenteral untuk (pre-)eklampsia 

10. Manual plasenta 

11. Pemberian antibiotik parenteral untuk infeksi maternal 

12. Persalinan normal dengan bantuan (ekstraksi vakum atau forsep) 

13. Operasi sesar  

14. Transfusi darah     

15. Pemberian antibiotik ke ibu yang mengalami persalinan prematur atau ketuban 

pecah dini untuk periode waktu yang lama 

16. Pemberian kortikosteroid ke ibu yang mengalami persalinan prematur 

Selain itu, HP+ juga mengelompokkan fasilitas kesehatan menjadi kelompok fasilitas yang 

memberi layanan kebidanan dan bayi baru lahir rutin, kelompok fasilitas mampu PONED 

dan mampu PONEK berdasarkan signal function yang dilaporkan.  Tabel A4 merinci definisi 

yang dipakai untuk membagi fasilitas menjadi fasilitas yang memberi layanan obstetri rutin, 

mampu PONED dan mampu PONEK. Ini merupakan cara membagi fasilitas berdasarkan 

kategori kapasitas masing-masing untuk menangani komplikasi kebidanan dan memberi 

layanan kebidanan yang berkualitas. Penyedia layanan harus melaporkan melakukan semua 

signal function yang ada dalam kategori yang relevan untuk bisa dianggap memiliki 

kapasitas memberi layanan rutin, layanan emergensi dasar, atau layanan emergensi 

komprehensif.   

Tabel A4. Signal Function yang Tercakup dalam Definisi Fasilitas yang Mampu Layanan 

Kebidanan Rutin, Mampu PONED dan Mampu PONEK 

Layanan Kebidanan Rutin 

Pelayanan Obstetri dan 

Neonatal Emergensi Dasar 

(PONED) 

Pelayanan Obstetri dan 

Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK) 

Praktik universal yang 

dilaporkan dilakukan: 

1. Pengendalian infeksi 

(penyedia layanan mencuci 

tangan sebelum memeriksa 

pasien yang sedang dalam 

proses persalinan DAN 

memakai sarung tangan 

steril yang baru sebelum 

tiap pemeriksaan 

dalam/vaginal touché) 

2. Penggunaan partograf 

untuk memantau proses 

persalinan  

3. Manajemen aktif persalinan 

kala III (pemberian oksitosin 

DAN penilaian apakah 

terjadi atonia uteri)) 

Praktik yang dilaporkan dilakukan 

dalam tiga bulan terakhir: 

1. Evakuasi sisa produk kehamilan  

2. Pemberian oksitosin parenteral  

3. Pemberian antikonvulsan 

parenteral  

4. Manual plasenta 

5. Pemberian antibiotik parenteral  

6. Persalinan normal dengan 

bantuan (ekstraksi vakum atau 

forseps) 

Praktik yang dilaporkan 

dilakukan dalam tiga bulan 

terakhir: 

1. Semua (6) signal function 

layanan obstetri emergensi 

dasar 

2. Operasi sesar  

3. Transfusi darah 
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Karakteristik Sumber Aliran dana 

Persepsi penyedia layanan tentang fleksibilitas, dan kecukupan sumber 

pendanaan: HP+ membuat dan menghitung indikator-indikator berikut ini, berdasarkan 

sumber pendapatan, penyedia layanan, dan/atau berdasarkan layanan KMN untuk 

menggambarkan persepsi penyedia layanan terkait dengan fleksibilitas, dan kecukupan 

beragam sumber pendapatan. 

Fleksibilitas 

Berdasarkan sumber pendapatan: Untuk tiap sumber pendapatan, HP+ menghitung 

skor yang menggambarkan persepsi penyedia layanan tentang seberapa terbatasnya, atau 

seberapa tidak fleksibelnya penggunaan dana dari sumber tersebut. Skor ini dihitung sebagai 

proporsi penyedia layanan yang menyatakan bahwa persyaratan/peruntukan dari masing-

masing sumber dana sebagai “sangat dibatasi” (dibandingkan dengan “agak dibatasi”, “sama 

sekali tidak dibatasi”, dan “tidak ada peruntukan atau larangan”). Semakin tinggi skor 

berarti persyaratan tiap sumber pendapatan bagi penyedia layanan dianggap semakin 

membatasi atau semakin tidak fleksibel. 

Berdasarkan penyedia layanan (indeks fleksibilitas): HP+ juga menghitung, untuk 

tiap penyedia layanan, skor fleksibilitas terbobot (yaitu indeks fleksibilitas) dengan 

menghitung proporsi pendapatan masing-masing penyedia layanan yang dilaporkan sebagai 

“sangat dibatasi”. Fasilitas dengan skor yang lebih tinggi diartikan sebagai beroperasi 

dengan pendanaan yang dibatasi ketat atau kurang fleksibel.  

Berdasarkan tujuan penggunaan dana untuk kesehatan maternal dan neonatal 

(KMN) secara spesifik: HP+ juga menghitung skor fleksibilitas tambahan untuk tiap 

sumber pendapatan berkaitan dengan penggunaannya untuk layanan KMN yang spesifik. 

Skor dihitung berdasarkan jawaban penyedia layanan apakah sumber pendapatan dapat 

dipakai untuk layanan KMN yang spesifik tanpa pembatasan atau larangan (dirinci di Tabel 

A5). Dari penyedia layanan yang menjawab tiap pertanyaan (mereka yang tidak menjawab 

tidak dihitung), jawaban bahwa dana dapat dipakai tanpa pembatasan atau larangan diberi 

kode 1 dan semua jawaban lain (“ya, dapat dipakai dengan pembatasan atau larangan” dan 

“tidak dapat dipakai”) diberi kode 0. Skor dibagi dengan total jawaban dan hasilnya 

menggambarkan proporsi penyedia layanan yang mengatakan bahwa dana dapat dipakai 

untuk layanan spesifik KMN tanpa pembatasan. HP+ menghitung skor untuk tiap sumber 

pendapatan untuk tiap kategori layanan KMN yang ada di Tabel A5.  

Tabel A5. Kategori Penggunaan Sumber Pendapatan untuk Layanan KMN 

Category 

Membayar gaji staf 

Membeli obat yang diperlukan untuk layanan KMN 

Membeli komoditas dan pasokan medis untuk layanan KMN 

Membeli atau membayar biaya pemeliharaan atau perbaikan peralatan medis untuk layanan KMN  

Membeli atau membayar biaya pemeliharaan atau perbaikan infrastruktur atau peralatan non-medis 

Kecukupan 

Berdasarkan penyedia layanan (indeks kecukupan): HP+ menghitung skor 

‘kecukupan’ untuk pembayaran JKN bagi layanan KMN (Tabel A6) yang menggambarkan 

proporsi layanan KMN yang diberikan penyedia layanan yang selalu atau sering dapat 
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dibayar penuh (untuk biaya langsung) melalui JKN. Tiap layanan KMN dengan biaya 

langsung yang dilaporkan ‘selalu’ atau ‘sering’ ditanggung penuh oleh JKN (dibandingkan 

dengan kadang-kadang atau tidak pernah) diberi nilai 1. Jumlah nilai kemudian dibagi 

dengan jumlah layanan KMN yang disediakan oleh penyedia layanan tersebut. Skor yang 

dihasilkan mewakili proporsi layanan KMN yang diberikan penyedia layanan di mana biaya 

langsung layanan dibiayai secara memadai oleh JKN. 

Berdasarkan layanan KMN: ‘Skor kecukupan’ pembayaran JKN juga dihitung 

berdasarkan layanan KMN, yang menggambarkan proporsi penyedia layanan yang 

mengatakan pembayaran JKN selalu atau sering membayar penuh biaya langsung dari 

penyediaan layanan KMN tersebut. Tiap layanan dengan biaya langsung yang dilaporkan 

‘selalu’ atau ‘sering’ ditanggung JKN diberi nilai 1, dan jumlahnya dibagi dengan jumlah 

penyedia layanan yang menjawab pertanyaan itu untuk tiap layanan KMN. 

Tabel A6. Layanan KMN yang Tercakup dalam Indeks Kecukupan 

Layanan 

Pemeriksaan ANC 

Persalinan normal tanpa penyulit  

Persalinan normal dengan penyulit 

Operasi sesar yang direncanakan 

Operasi sesar darurat (hanya di fasilitas kesehatan sekunder) 

Layanan nifas  

Layanan neonatal 

Ruang Pengambilan Keputusan 

Terakhir, HP+ membuat indeks pengambilan keputusan yang mewakili tingkat kemandirian 

fasilitas dalam membuat keputusan administratif, pembiayaan dan penyediaan layanan. 

Indeks ini mencakup indikator yang ada di Tabel A7. Fasilitas yang membuat keputusan 

secara mandiri diberi skor 1, sementara semua pilihan jawaban lainnya (“fasilitas membuat 

rekomendasi ke otoritas yang lebih tinggi”, “fasilitas mengikuti keputusan/perintah dari 

otoritas yang lebih tinggi”) diberi skor 0. Indeks ruang untuk pengambilan keputusan adalah 

skor dari delapan dan mewakili proporsi keputusan di fasilitas yang dapat diambil secara 

mandiri oleh penyedia layanan. 

Tabel A7. Keputusan yang Termasuk dalam Indeks Ruang Pengambilan Keputusan Fasilitas 

Keputusan 

Perekrutan dan pemecatan staf 

Penetapan gaji staf 

Perubahan daftar layanan yang diberikan 

Pembelian obat-obatan 

Pembelian peralatan medis 

Penetapan tarif layanan kesehatan 

Penetapan harga obat 

Kontrak pemeliharaan dan perluasan gedung 
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