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KATA PENGANTAR 
Partisipasi masyarakat yang hidup dengan, terdampak oleh dan rentan terhadap HIV, TB dan 
Malaria, serta organisasi masyarakat sipil telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
keberhasilan program AIDS, TB dan malaria nasional di seluruh dunia. 

Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam mencapai cakupan universal health 
coverage (UHC), pengeluaran kesehatan pemerintah masih di bawah rata-rata negara 
berpendapatan menengah ke bawah dan di bawah rata-rata regional. Beberapa tujuan MDGs 
tahun 2015, belum dapat dicapai oleh Indonesia, dan dengan dampak dari pandemi COVID-
19 pada tahun 2020 di semua sektor, sudah pasti akan membutuhkan komitmen dan sumber 
daya yang yang lebih besar untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Pada 1 Juli 2020, Bank Dunia (World Bank) meningkatkan status ekonomi Indonesia menjadi 
'negara berpenghasilan menengah-atas (UMIC)', dan oleh karena ‘peningkatan’ status ini, 
Indonesia telah memenuhi syarat mendapatkan jumlah pembiayaan eksternal yang semakin 
sedikit. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tindakan nyata dan bersama harus segera 
diambil untuk memastikan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi komunitas dan 
masyarakat sipil untuk melanjutkan partisipasinya yang berarti dalam program HIV, TB dan 
malaria nasional melalui pembiayaan eksternal yang berkelanjutan, dan / atau peningkatan 
pembiayaan dalam negeri terutama dari pemerintah Indonesia. 

Sejalan dengan itu, serangkaian analisis dilakukan untuk ‘making the case' untuk peningkatan 
pembiayaan bagi partisipasi komunitas dan masyarakat sipil dalam program HIV, TB dan Malaria. 
Dalam persiapan untuk investment case analysis yang mendalam untuk program HIV, TB dan 
Malaria, kajian awal ini bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kecukupan 
pendanaan untuk keterlibatan dan intervensi komunitas dan masyarakat sipil dalam program 
Global Fund HIV dan TB 2021-2023 kaitannya dengan target yang diusulkan dalam Permintaan 
Pendanaan kepada Global Fund, termasuk untuk kebutuhan terkait CRG, dan memperkirakan 
dana tambahan apa yang dibutuhkan; serta memperkirakan kebutuhan pendanaan 
masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mencapai target 2024 yang tertuang 
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) 2020 - 2024 untuk HIV dan TB. 
Untuk program malaria, biaya satuan untuk partisipasi masyarakat sipil dalam hibah Global Fund 
untuk Indonesia 2021-2023 dievaluasi.  

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, analisis investasi yang mendalam untuk ketiga 
penyakit tersebut tidak memungkinkan dilakukan. Namun, informasi yang dihasilkan akan 
memberikan banyak hal yang diperlukan untuk melakukan analisis investasi secara lengkap dan 
dalam jangka pendek akan menyediakan bahan untuk advokasi berbasis bukti. Dengan waktu 
dan dana yang cukup, kasus investasi lengkap dapat dikembangkan di masa depan dalam 
kerangka waktu yang cukup singkat 

Jakarta, Mei 2021 

 

Daniel Marguari 
CEO Yayasan Spiritia 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam mencapai cakupan  universal health 
coverage (UHC), namun pengeluaran kesehatan pemerintah masih di bawah rata-rata negara 
berpendapatan menengah ke bawah dan di bawah rata-rata regional. Untuk mencapai tujuan 
UHC yang ambisius dan tidak meninggalkan siapa pun, Indonesia perlu meningkatkan kualitas 
belanja kesehatan dengan memperkuat mekanisme tata kelola dan akuntabilitas, menangani 
fragmentasi keuangan dan kelembagaan.1, dan menargetkan sumber daya ke populasi yang 
paling diuntungkan2. 

Dan meskipun ada bukti kuat yang menunjukkan dan konsensus di seluruh deklarasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui bahwa keterlibatan dan partisipasi yang berarti dari 
komunitas yang hidup dengan, terkena dampak dan rentan terhadap HIV, Tuberkulosis (TB) dan 
Malaria memiliki dampak positif pada HIV, TB dan Malaria. program, banyak negara 
menyediakan sumber daya keuangan yang relatif sedikit untuk mendanai partisipasi tersebut3 - 
termasuk Indonesia.  

Meskipun Indonesia telah menerapkan mekanisme kontrak sosial untuk menyalurkan dana publik 
ke organisasi masyarakat sipil (CSO), penggunaan mekanisme tersebut masih sangat terbatas 
hingga saat ini. Ini tidak mungkin berubah secara signifikan dalam jangka pendek mengingat 
kebutuhan pemerintah untuk mengalihkan dana dari HIV, TB dan Malaria, serta dari program 
kesehatan lain untuk mengatasi dampak COVID-19. Oleh karena itu, langkah konkrit untuk 
memperoleh pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan menjadi lebih mendesak untuk 
memfasilitasi partisipasi komunitas dan masyarakat sipil yang inklusif, bermakna, dan 
berkelanjutan dalam program nasional HIV, TB, dan Malaria. Antara lain, pendanaan diperlukan 
untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan komunitas, hak dan gender (CRG), hambatan 
dan perundang-undangan, dan untuk mendukung pemantauan program yang dipimpin oleh 
komunitas secara memadai. 

'Making the case' untuk pembiayaan yang berkelanjutan dan diperluas dengan partisipasi 
masyarakat sipil yang berarti menjadi penting. Saat ini, terdapat dua mekanisme Official 
Development Assistance (ODA) di Indonesia - ODA melalui Pemerintah kepada LSM, dan ODA 
dari donor eksternal langsung kepada LSM. Upaya mendapatkan dukungan pembangunan 
tersebut sangat mendesak mengingat Indonesia telah ditingkatkan statusnya menjadi negara 
berpenghasilan menengah ke atas (UMIC) oleh Bank Dunia pada Juli 2020 dan kehilangan akses 
terhadap bantuan donor. Pada akhir 2016 telah 'lulus' dari Gavi (Aliansi Vaksin) meskipun masih 
memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dari Global Fund untuk memerangi AIDS, 
Tuberkulosis dan Malaria (Global Fund) karena masih memenuhi syarat akibat beban penyakit 
yang tinggi untuk ketiga penyakit tersebut. Kemungkinan akan ada kesenjangan yang signifikan 
dalam pemberian layanan jika kegiatan yang saat ini didukung oleh donor tidak diikuti oleh 
pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, peluang kunci yang ada adalah ketika Indonesia akan 
menjadi tuan rumah pertemuan G20 pada tahun 2022, yang juga merupakan tahun di mana 
Global Fund akan mengadakan Seventh Replenishment, dan melalui mekanisme yang baru-
baru ini dibuat melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / 
Jasa (PBJ) Pemerintah untuk menyalurkan dana pemerintah ke lembaga nonpemerintah, 

 
1 Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results, World Bank, accessed 19th May 2021. 
2 Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results, World Bank, pg 162 
3 Sarkar S Community engagement in HIV prevention in Asia: going from ‘for the community’ to ‘by the 
community’—must we wait for more evidence? Sexually Transmitted Infections 2010;86:i2-i3. 

https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review
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meskipun besaran pendanaan dan kegiatan yang akan didukung belum ditetapkan atau 
ditentukan.  

Sejalan dengan itu, serangkaian analisis dilakukan untuk ‘making the case' untuk peningkatan 
pembiayaan bagi partisipasi komunitas dan masyarakat sipil dalam program HIV, TB dan Malaria. 
Dalam persiapan untuk investment case analysis yang mendalam untuk program HIV, TB dan 
Malaria, kajian awal ini bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kecukupan 
pendanaan untuk keterlibatan dan intervensi komunitas dan masyarakat sipil dalam program 
Global Fund HIV dan TB 2021-2023 kaitannya dengan target yang diusulkan dalam Permintaan 
Pendanaan kepada Global Fund, termasuk untuk kebutuhan terkait CRG, dan memperkirakan 
dana tambahan apa yang dibutuhkan; serta memperkirakan kebutuhan pendanaan 
masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mencapai target 2024 yang tertuang 
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) 2020 - 2024 untuk HIV dan TB. 
Untuk program malaria, biaya satuan untuk partisipasi masyarakat sipil dalam hibah Global Fund 
untuk Indonesia 2021-2023 dievaluasi.  

Data dan analisis yang disajikan dalam laporan ini, terutama dengan latar belakang pandemi 
COVID-19 yang telah memperburuk kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang hidup 
dengan, terdampak oleh dan rentan terhadap HIV, TB dan Malaria telah menekankan tindakan 
segera yang diperlukan dalam jangka pendek dalam perang melawan COVID-19 untuk 
memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari upaya penanggulangan HIV, TB dan Malaria 
selama dua dekade terakhir tidak hilang. 

COVID-19 berdampak signifikan terhadap intervensi HIV, TB dan Malaria serta upaya terkait CRG 
karena karantina wilayah (lockdown), pembatasan pergerakan, penutupan tempat yang sering 
dikunjungi populasi kunci, dll. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada mata pencaharian 
populasi kunci (KP) yang sudah  distigmatisasi dan didiskriminasi. COVID-19 tidak diragukan lagi 
telah membuat mereka rentan terhadap kerentanan yang lebih besar. Pandemi COVID-19 juga 
memperumit situasi partisipasi komunitas yang ada dalam program HIV, TB dan Malaria. 

Hingga 30 April 2021, total 1,66 juta kasus telah dilaporkan oleh pemerintah Indonesia bersama 
dengan 45.334 kematian.4. Pembatasan pergerakan yang diterapkan karena COVID-19 telah 
membatasi kegiatan penjangkauan dan dukungan organisasi masyarakat sipil (CSO) program 
HIV, TB dan Malaria, penutupan tempat-tempat populasi kunci (KP) berkumpul di mana petugas 
penjangkauan dapat dengan mudah menjangkau mereka, dan kurangnya pendanaan untuk 
memberikan perlindungan yang memadai bagi staf lapangan komunitas - termasuk akses ke 
vaksinasi COVID-19 untuk pekerja “garda depan”. Hampir semua pendanaan terkait COVID-19 
yang tersedia dan diantisipasi untuk komunitas disediakan oleh mitra pembangunan 
internasional. Pada tanggal 31 Maret 2021, Global Fund telah mengalokasikan US $ 12.875.059 di 
bawah inisiatif Grant Flexibilities ke Indonesia.5 Sebanyak US $ 44 juta lainnya dialokasikan untuk 
periode alokasi 2022-2023 ke Indonesia oleh Global Fund. Dana ini (jika terealisasi) kemungkinan 
akan memenuhi sebagian besar kebutuhan jangka pendek untuk pendanaan tambahan 
komunitas untuk mengatasi COVID-19, tetapi alokasi pendanaan HIV, TB dan Malaria di masa 
depan harus mencerminkan kemungkinan yang sangat nyata bahwa pertempuran melawan 
COVID-19 sambil mempertahankan target untuk mengakhiri HIV, TB dan Malaria sebagai 

 
4 According to the Jakarta Globe article dated 7th May 2021, a new analysis from the University of Washington’s Institute of 
Health Metric and Evaluations (IHME) has estimated 116,000 people have died of the disease since the start of the pandemic 
in March. 
5 https://www.theglobalfund.org/en/our-covid-19-response/ 

https://jakartaglobe.id/news/indonesias-covid19-death-toll-more-than-double-the-official-data-ihme-analysis
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epidemi bukanlah pertempuran jangka pendek, dan itu perlu untuk memperkuat ketahanan 
sistem kesehatan secara holistik. 

Pendanaan saat ini dan proyeksinya ke depan untuk partisipasi masyarakat sipil di program 
nasional HIV, TBC dan Malaria jauh dari perkiraan kebutuhan sumber daya. Dalam kasus HIV, 
sebagian besar kesenjangan pendanaan adalah untuk kegiatan CRG dan CSS. Pendanaan 
yang tidak mencukupi  membahayakan kemampuan Program AIDS Nasional (RAN) dan 
Program Tuberkulosis Nasional (NTP) untuk mengatasi kebutuhan CRG dan CSS, yang pada 
akhirnya akan membahayakan kemampuan mereka untuk mencapai target 2022-2023 dari 
program dan Rencana Strategis Nasional Kemenkes Republik Indonesia 2024. Meskipun 
mekanisme kontrak sosial baru dari pemerintah Indonesia pada prinsipnya memberikan jalan 
menuju pengurangan ketergantungan pada pendanaan eksternal dan keberlanjutan 
pendanaan untuk komunitas pada program HIV, TB dan Malaria tingkat nasional, beberapa 
tantangan harus diatasi untuk melaksanakan inisiatif ini secara efektif dan efisien. Perlu dicatat 
juga bahwa pendanaan hanyalah salah satu sumber daya yang dibutuhkan Indonesia untuk 
mencapai target nasional dan komitmen internasional mengenai Universal Health Coverage 
(UHC) sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3 - kemauan politik dan 
manajemen serta implementasi intervensi yang efektif juga dibutuhkan.  

Berdasarkan data dan analisis, pendanaan saat ini dan yang diproyeksikan untuk partisipasi 
komunitas dan masyarakat sipil dalam program HIV, TB dan Malaria masih jauh dari perkiraan 
kebutuhan sumber daya.  

• Dalam  penanggulangan HIV nasional, perkiraan kekurangan dana adalah sebesar US 
$ 55,2 juta untuk periode 2022 - 2023, dan US $ 58,4 juta pada tahun 2024. Sekitar 72% dari 
kesenjangan pendanaan untuk tahun 2022-2023 diakibatkan oleh kegiatan di mana 
pemerintah Indonesia tidak siap atau tidak mau menangani sendiri secara efektif karena 
berbagai alasan - termasuk menjangkau masyarakat yang terpinggirkan, termasuk 
populasi kunci; mengatasi hambatan hak asasi manusia yang terkait dalam mengakses 
layanan HIV; dan CSS, termasuk pemantauan berbasis komunitas dan yang dipimpin oleh 
komunitas. Kesenjangan sumber daya untuk menangani masalah CRG dan CSS saja 
mencapai US $ 23,7 juta, yang merupakan 43% dari kesenjangan pendanaan. 

• Untuk penanggulangan TB nasional, estimasi kesenjangan pendanaan untuk partisipasi 
komunitas mencapai US $ 123,7 juta untuk periode 2022 - 2023. Total kebutuhan sumber 
daya untuk komunitas pada tahun 2024 diperkirakan mencapai US $ 58,4 juta. Permintaan 
Pendanaan TB kepada Global Fund untuk 2022 - 2023 berisi pendanaan yang sangat 
sedikit untuk intervensi CRG dan CSS, dengan 2,7% digabungkan untuk 2022 dan 1,8% 
digabungkan pada 2023. Dengan asumsi proporsi alokasi yang sama untuk kegiatan 
serupa seperti untuk HIV,  kesenjangan anggaran yang diproyeksikan untuk tahun 2023 - 
2023 untuk kegiatan ini akan mencapai US $ 11,1 juta, sekitar 11% dari kesenjangan 
pendanaan untuk periode ini. 

• Kesenjangan pendanaan terbesar untuk keterlibatan dan kegiatan komunitas serta 
masyarakat sipil berada dalam program Malaria dengan perkiraan US $ 87,6 juta untuk 
periode 2021 - 2023, dengan US $ 37,1 juta untuk tahun 2023 saja. Permintaan Pendanaan 
Malaria 2021 - 2023 ke Global Fund tidak termasuk pendanaan untuk intervensi CRG. 
Estimasi kebutuhan dana untuk program malaria pada tahun 2024 mencapai US $ 41,5 
juta. 

Perkiraan kekurangan anggaran di atas tidak memperhitungkan pendanaan yang dibutuhkan 
organisasi berbasiskan komunitas (CBO) dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk 
menghadapi COVID-19. Karena pemerintah Indonesia secara jelas tidak menyediakan dana 
bagi komunitas untuk kegiatan program, maka tidak perlu dikatakan bahwa dana untuk 
menutupi biaya tambahan untuk mengatasi COVID-19 masih kurang. Hampir semua 
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pendanaan terkait COVID-19 yang tersedia dan diantisipasi untuk CSO disediakan oleh mitra 
pembangunan internasional. Meskipun dana (jika terealisasi) dari Global Fund kemungkinan 
akan memenuhi sebagian besar kebutuhan jangka pendek, alokasi pendanaan HIV, TB dan 
Malaria di masa depan (dan idealnya pemerintah Indonesia) harus mencerminkan 
kemungkinan yang sangat nyata bahwa perang melawan COVID-19 bukanlah pertempuran 
jangka pendek, karena upaya untuk menangani masalah CRG bersifat lintas sektor dan tidak 
hanya mencakup kebijakan dan implementasi yang terkait dengan kesehatan. Terakhir, 
perkiraan kesenjangan sumber daya tidak termasuk pendanaan untuk kemungkinan 
masyarakat dan komunitas menghadapi COVID-19 dan sementara kebutuhan jangka pendek 
hingga menengah dapat diakomodasi sebagian melalui pendanaan eksternal dari Global Fund 
dan USAID, dukungan di masa depan juga perlu untuk memastikan dukungan berkelanjutan 
terhadap masyarakat dan komunitas seiring dengan berkembangnya pandemi COVID-19.  

Berdasarkan temuan diatas, rekomendasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut.  

Di Tingkat Nasional  
1. Pemerintah Indonesia harus secara bertahap meningkatkan alokasi PDB untuk kesehatan 

dari 3% (pada 2019) untuk mencapai UHC pada tahun 2030 menjadi setidaknya 5% dan 
memastikan bahwa ini termasuk pembiayaan publik yang memadai untuk 
penanggulangan HIV, TB dan Malaria, termasuk untuk komunitas dan masyarakat sipil.  

2. Strategi, intervensi, dan sumber daya ke depan untuk menangani HIV, TB dan Malaria di 
Indonesia perlu memberikan perhatian yang cukup dalam menangani dampak COVID-
19 termasuk tentang intervensi HIV, TB dan Malaria yang ada, sistem komunitas dan 
kesehatan. Hal ini penting untuk pembiayaan domestik yang berkelanjutan dan dapat 
diprediksi untuk memastikan bahwa pencapaian yang dicapai sejauh ini tidak hilang dan 
target nasional HIV, TB, dan Malaria terpenuhi. 

3. Kementerian Kesehatan Indonesia, Country Coordinating Mechanism (CCM) - termasuk 
Kelompok Kerja HIV, TB dan Malaria, Kementerian Keuangan, Country Team Global Fund, 
harus melakukan upaya yang efisien untuk memprogram ulang hibah Global Fund saat 
ini dan yang akan datang (tergantung pada kebutuhan COVID-19 yang berkembang) 
dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memfasilitasi keterlibatan dan 
partisipasi masyarakat dalam program HIV, TB dan Malaria, dan dalam mekanisme 
tingkat negara tentang UHC. Fokus prioritas untuk pemrograman ulang diperlukan 
terutama untuk respon TB dan Malaria untuk memastikan bahwa dana yang cukup 
tersedia untuk CBO dan CSO untuk inisiatif terkait CRG dan untuk CSS, termasuk untuk 
pemantauan berbasis komunitas dan yang dipimpin oleh komunitas. 

4. Rencana strategis nasional yang akan datang untuk HIV, TB dan Malaria harus secara 
signifikan dan eksplisit memasukkan dan memprioritaskan penanganan CRG dan 
tantangan dan hambatan hukum yang penting untuk mencapai target nasional HIV, TB 
dan Malaria serta komitmen internasional, termasuk Agenda 2030 dan SDGs. 

5. Kemitraan, kolaborasi, dan koordinasi harus diperkuat di antara Kementerian Kesehatan, 
Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan, Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, dan Dalam Negeri untuk memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi untuk 
memastikan pendekatan sosio-ekonomi multi-aspek untuk mengakhiri tiga penyakit 
sebagai epidemi di Indonesia dan untuk memastikan lingkungan yang memungkinkan 
untuk populasi kunci dan rentan. 

Di Tingkat Komunitas dan Masyarakat Sipil  
1. Advokasi segera harus diarahkan pada mekanisme pemerintah Indonesia untuk 

menyalurkan dana pemerintah kepada komunitas. Inisiatif percontohan untuk 
mengaktifkan saluran pendanaan ini di 23 kabupaten telah dimasukkan dalam 
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Permintaan Pendanaan HIV Global Fund 2022 - 2023, dan inisiatif ini harus didukung 
secara aktif oleh CBO dan CSO sebagai cara untuk “memulainya”. 

2. Berkaitan dengan Seventh Replenishment Global Fund pada tahun 2022 dan siklus 
perencanaan strategis pemerintah Indonesia untuk tahun 2025 - 2029, masyarakat 
Indonesia yang hidup dengan dan / atau terkena dampak, dan menjadi rentan terhadap 
HIV, TB dan Malaria harus mencari dan mengembangkan strategi untuk memperkuat 
upaya advokasi mereka untuk peningkatan pembiayaan dalam negeri, dan 
peningkatan sumber daya internasional untuk penanggulangan HIV, TB dan Malaria 
nasional, partisipasi masyarakat, intervensi terkait CSS dan CRG. Estimasi kekurangan 
anggaran yang diidentifikasi untuk masyarakat dan komunitas terkait respon untuk ketiga 
penyakit tersebut sebesar US $ 58,4 juta untuk HIV, US $ 77,6 juta untuk TB, dan US $ 44,5 
juta untuk malaria harus digunakan sebagai dasar untuk advokasi. 

3. Komunitas yang hidup dengan dan terdampak dan rentan terhadap ketiga penyakit 
serta masyarakat sipil di Indonesia harus berkoordinasi dan bekerja dengan komunitas 
dan masyarakat sipil di negara-negara G20 lainnya melalui Civil 20 (C20)6 untuk 
melakukan advokasi dalam konteks G20 mengingat Indonesia menjadi tuan rumah 
pertemuan G20 pada tahun 2022, yang merupakan peluang untuk memprioritaskan HIV, 
TB dan Malaria dalam agenda kesehatan G20.  

4. Berdasarkan informasi serta informasi tambahan dan berkembang yang ada tentang 
dampak COVID-19, mengembangkan kasus dan perkiraan yang lebih kuat mengenai 
potensi pengembalian investasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung 
strategi jangka menengah dan panjang untuk keterlibatan yang dapat diprediksi, 
berkelanjutan, dan bermakna pada komunitas dan masyarakat sipil dalam respon 
kesehatan Indonesia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Civil 20 (C20) adalah grup keterlibatan resmi G20 dan terdiri dari lebih dari 500 CSO di seluruh dunia. 
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SINGKATAN 
 

CBOs community-based organisations 

CCM Country Coordinating Mechanism 

CRG community, rights and gender 

CRS community responses and systems 

CSOs civil society organisations 

CSS community systems strengthening  

DALY Disability-adjusted life years 

FGDs focus group discussions 

GBV gender-based violence 

GDP Gross Domestic Product 

Global Fund The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 

GoI Government of Indonesia 

KPs Key Populations 

LGBTI Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex 

MDGs Millennium Development Goals 

MDR-TB Multi-Drug Resistant TB 

MoH Ministry of Health 

MSM men who have sex with men 

NAP-AME National Action Plan for Acceleration of Malaria Elimination  

ODA Official Development Assistance 

PWUD People who use/inject Drugs 

PR Principal Recipient 

RPJMN Medium-Term National Development Plan 

SDG Sustainable Development Goal 

SR Sub-Recipient 

TB Tuberculosis 

TG Transgender 

UHC Universal Health Coverage 

UMIC upper middle-income country 

UN United Nations 

WHO World Health Organization 

WB World Bank 

CBOs Organisasi berbasis komunitas 

CCM Mekanisme Koordinasi Negara 

CRG Komunitas, hak dan gender 

CRS Tanggapan dan sistem komunitas 

CSO Organisasi masyarakat sipil 

CSS Penguatan sistem komunitas  
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DALY Tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan 

FGD Diskusi Kelompok Terfokus 

GBV Kekerasan Berbasis Gender 

PDB Produk Domestik Bruto 

Dana Global Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria 

Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia 

KP Populasi Kunci 

LGBTI Lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks 

MDGs Tujuan Pembangunan Milenium 

MDR-TB TB yang Tahan Multi Obat 

Depkes Menteri Kesehatan 

MSM Pria yang berhubungan seks dengan pria 

NAP-AME Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Malaria  

ODA Bantuan Pembangunan Resmi 

PWUD Orang yang menggunakan / menyuntikkan Narkoba 

PR Penerima Utama 

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

SDG Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

SR Sub-Penerima 

TB Tuberkulosis 

TG Transgender 

UHC Cakupan Kesehatan Universal 

UMIC Negara berpenghasilan menengah ke atas 

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa 

SIAPA Organisasi Kesehatan Dunia 

WB Bank Dunia 
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LATAR BELAKANG 
Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam mencapai cakupan universal health 
coverage (UHC), pengeluaran kesehatan pemerintah masih di bawah rata-rata negara 
berpendapatan menengah ke bawah dan di bawah rata-rata regional. Beberapa tujuan MDGs 
tahun 2015, belum dapat dicapai oleh Indonesia, dan dengan dampak dari pandemi COVID-
19 pada tahun 2020 di semua sektor, sudah pasti akan membutuhkan komitmen dan sumber 
daya yang yang lebih besar untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Untuk mencapai tujuan UHC yang ambisius dan semua terlayani tidak meninggalkan siapa pun, 
Indonesia perlu meningkatkan kualitas belanja kesehatan dengan memperkuat mekanisme tata 
kelola dan akuntabilitas, menangani fragmentasi keuangan dan kelembagaan7 serta 
menargetkan sumber daya ke populasi yang lebih optimal8. Hal ini karena Indonesia menempati 
posisi ketiga terbesar dari beban TB global dengan 842.000 kasus yang dilaporkan pada tahun 
2017, dan TB merupakan penyebab kematian dini kelima tertinggi di Indonesia. Selain itu, 
tantangan baru adalah Multi-Drug Resistant (MDR) TB yang telah ditemukan. Indonesia juga terus 
menghadapi tantangan dalam penanggulangan HIV9. 

Penanggulangan penyakit menular di Indonesia khususnya HIV, Tuberkulosis (TB) dan malaria 
termasuk dalam prioritas  nasional tahun 2020 - 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020 - 2024, dan sejalan dengan 
Agenda 2030 commitment yang berjanji untuk tidak meninggalkan siapa pun - ini termasuk juga 
dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3: Memastikan hidup sehat dan 
meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui sub 
direktorat program HIV, TB dan Malaria telah menyusun Rencana Strategis untuk 'Meningkatkan 
Penanganan HIV / AIDS, TB dan Malaria Tahun 2020 - 2024'. 

Partisipasi masyarakat yang hidup dengan, terdampak oleh dan rentan terhadap HIV, TB dan 
Malaria, serta organisasi masyarakat sipil telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
keberhasilan program AIDS, TB dan malaria nasional di seluruh dunia.10 Partisipasi yang luas dan 
berkelanjutan akan menjadi lebih penting di tahun-tahun mendatang karena semua negara 
bertujuan untuk mengakhiri penyakit ini sebagai epidemi dan untuk mencapai target yang 
ditetapkan untuk . Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menyatakan 
komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat melalui 
peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan menuju Universal Health Coverage.11. 

Terlepas dari bukti kuat mengenai besarnya dampak dan penerimaan umum kebutuhan akan 
keterlibatan yang berarti dari partisipasi komunitas dan masyarakat sipil dalam merespon 
program kesehatan,banyak negara yang masih relatif sedikit atau bahkan tidak ada dukungan 
keuangan untuk mendanai keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Indonesia adalah salah satu 
negara yang  sedikit atau tidak ada sumber daya keuangan bersumber APBN untuk kegiatan 
yang dipimpin oleh komunitas atau penguatan sistem komunitas.. Saat ini, seluruh kegiatan 
komunitas dan masyarakat sipil di Indonesia dibiayai oleh mitra pembangunan internasional. 
Situasi belakangan ini semakin mendesak, seiring dengan permintaan anggaran kepada Global 

 
7 Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results, World Bank, accessed 19th May 2021.  
8 Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results, World Bank, pg 162 
9 Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results, World Bank, pg 143. 
10Sarkar S Community engagement in HIV prevention in Asia: going from ‘for the community’ to ‘by the community’—must we 
wait for more evidence? Sexually Transmitted Infections 2010;86:i2-i3. 
11 The Government of Indonesia had also endorsed the Political Declaration on Ending AIDS (A/RES/70/266) on 8 June 2016, 
Political Declaration on the Fight Against Tuberculosis (A/RES/73/3) on 26 September 2018, and Political Declaration on 
Universal Health Coverage (A/RES/74/2) on 10 October 2019.   

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
https://www.who.int/tb/unhlmonTBDeclaration.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/74/2
https://undocs.org/en/A/RES/74/2
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Fund bagi komunitas di Indonesia untuk periode alokasi 2021 - 2023 dalam rangka 
penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, untuk komponen HIV dikembalikan untuk 
“pengulangan lebih lanjut (further iteration)”, sehingga menyebabkan kekhawatiran pada 
pendanaan dan program terkait kegiatan  tahun 2021 dan seterusnya serta ditengah kondisi 
pandemi COVID-19. 

Masalah hak asasi manusia dari populasi kunci dan yang rentan terhadap tiga penyakit tersebut 
di Indonesia yaitu perempuan dan anak perempuan, laki-laki yang berhubungan seks dengan 
laki-laki (LSL), pekerja seks, waria (TG), dan pengguna napza (PWUD) masih memprihatinkan. 
Meskipun pekerja seks tidak secara khusus diatur dalam undang-undang, pada November 2019 
dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah menutup sekitar 162 dari 169 lokalisasi yang 
membuat intervensi pencegahan menjadi sulit bagi pekerja seks untuk mengakses layanan 
pencegahan HIV dan kesehatan seksual, dan penutupan area pekerja seks yang ditentukan 
telah mengakibatkan pekerja seks bergeser ke tempat tersembunyi, dan sering kali beroperasi 
secara diam-diam sebagai bisnis online12. Di  komunitas LGBT, polisi semakin menerapkan 
berbagai undang-undang terhadap laki-laki gay dan LSL dan waria lainnya, dan telah terjadi 
tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh polisi dan kelompok agama 
terhadap orang LGBTI.13. 

Pihak berwenang Indonesia melanjutkan tekanan mereka terhadap hak-hak dasar gender dan 
seksual minoritas dalam beberapa tahun terakhir dan memicu stigma dan diskriminasi oleh 
masyarakat saat pandemi COVID-19. Kelompok hak perempuan, termasuk Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan dan Yayasan Bantuan Hukum dari Asosiasi Perempuan 
Indonesia untuk keadilan, melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga saat pandemik 
meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2019.14 

Global Fund melakukan asesmen dasar pada tahun 2018 tentang situasi masalah Hak Asasi 
Manusia terkait populasi kunci dan rentan di Indonesia dan menyimpulkan bahwa perempuan 
pekerja seks, LSL, Waria, ODHA, orang yang terkena TB, pengguna napza, narapidana, serta 
perempuan dan anak-anak paling terdampak oleh  hambatan terkait hak asasi manusia 
terhadap layanan HIV dan TB. Dari hasil pengamatan diketahui hal ini termasuk juga lingkungan 
yang sifatnya menghukum Populasi Kunci (KP), dengan variasi yang berbeda-beda di berbagai 
tempat. Asesmen dasar juga menyimpulkan bahwa stigma dan diskriminasi, UU, kebijakan dan 
praktik-praktik yang bersifat menghukum, serta ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis 
gender memberi dampak terhadap komunitas HIV, TB dan Malaria. Namun, laporan tersebut 
juga menyebutkan bahwa program  dalam rangka mengurangi hambatan terkait hak asasi 
manusia terhadap layanan HIV dan TB sudah ada di Indonesia dan cukup kuat, serta adanya 
komitmen nasional untuk memperluas jangkauan dan skala intervensi untuk menunjang respons 
nasional karena hambatan terkait hak asasi manusia pada layanan HIV dan TB.15  

Situasi pandemi COVID-19  secara sigfinikan menambah rumit situasi yang ada atas 
keterlibataan komunitas terhadap program HIV, TB dan Malaria. Hingga 30 April 2021, total ada 
1,66 juta kasus orang yang terinfeksi Covid yang telah dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia 

 
12 Legal and policy trends impacting people living with HIV and key populations in Asia and the Pacific 2014 – 2019, UNAIDS. 
Pg 28. 
13 Legal and policy trends impacting people living with HIV and key populations in Asia and the Pacific 2014 – 2019, UNAIDS. 
Pg 21. 
14 Human Rights Watch, Indonesia Events of 2020, Human Rights Watch, Accessed on 24 May 2021, pg 28. 
15 The Global Fund, Baseline Assessment – Indonesia - Scaling up Programs to Reduce Human Rights- Related Barriers to HIV 
and TB Services, Geneva 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/legal-and-policy-trends-asia-pacific_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/legal-and-policy-trends-asia-pacific_en.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/indonesia#73fccc
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serta ada 45.334 kematian.16 Pembatasan pergerakan diterapkan karena pandemi COVID-19 
telah membatasi kegiatan penjangkauan dan dukungan organisasi masyarakat sipil program 
HIV, TB dan malaria, penutupan tempat-tempat berkumpulnya populasi kunci,yang biasanya 
petugas penjangkauan dapat dengan mudah bertemu mereka, dan kurangnya dana untuk 
menyediakan alat perlindungan diri (APD) yang memadai bagi staf lapangan organisasi 
masyarakat sipil - termasuk terbatasnya akses mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebagai 
pekerja “garda depan”. Hampir semua anggaran terkait pencegahan COVID-19 yang tersedia 
untuk OMS dibiayai oleh mitra pembangunan internasional. Pada tanggal 31 Maret 2021,  Global 
Fund telah mengalokasikan US $ 12.875.059 di bawah inisiatif Grant Flexibilities.17 Sebanyak US 
$ 44 juta lainnya dialokasikan untuk periode alokasi 2022-2023 ke Indonesia oleh Global Fund. 
Dana ini (jika terealisasi) kemungkinan akan memenuhi sebagian besar kebutuhan jangka 
pendek pendanaan tambahan komunitas untuk mengatasi COVID-19, tetapi alokasi 
pendanaan HIV, TB dan Malaria di masa depan harus mencerminkan kemungkinan yang sangat 
nyata bahwa pertempuran melawan COVID- 19 sambil mempertahankan target untuk 
mengakhiri HIV, TB dan Malaria sebagai epidemi bukanlah pertempuran jangka pendek. 

Pada 1 Juli 2020, Bank Dunia (World Bank) meningkatkan status ekonomi Indonesia menjadi 
'negara berpenghasilan menengah-atas (UMIC)'18, dan oleh karena ‘peningkatan’ status ini, 
Indonesia telah memenuhi syarat mendapatkan jumlah pembiayaan eksternal yang semakin 
sedikit. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tindakan nyata dan bersama  harus segera 
diambil untuk memastikan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi komunitas dan 
masyarakat sipil untuk melanjutkan partisipasinya  yang berarti dalam program HIV, TB dan 
malaria nasional melalui pembiayaan eksternal yang berkelanjutan, dan / atau peningkatan 
pembiayaan dalam negeri terutama dari pemerintah Indonesia. 

“Making the case” untuk pembiayaan yang berkelanjutan dan diperluas untuk partisipasi 
komunitas dan masyarakat sipil sangat penting untuk dapat dilakukan. Waktu dan upaya untuk 
"making the case" sangat mendesak untuk pembiayaan   yang bisa diperkirakan dan 
berkelanjutan  bagi komunitas dan masyarakat sipil dalam  penanggulangan HIV, TB dan Malaria 
karena: (1) Global Fund akan mengadakan Seventh Replenishment19 pada tahun 2022 dan 
untuk kebutuhan komunitas dan masyarakat sipil untuk dipertimbangkan oleh donor potensial 
selama kajian ini bertentangan dengan Strategi Global Fund Pasca 2022; dan (2) pemerintah 
Indonesia baru-baru ini menciptakan mekanisme untuk mendanai organisasi nonpemerintah 
dari dana publiknya, dan meskipun tingkat pendanaan yang diperlukan untuk mencapai 
prioritas dan tujuan kesehatan pemerintah belum ditetapkan, komunitas dan masyarakat sipil 
harus mampu menetapkan target dan sasaran yang jelas dalam upayanya untuk terlibat dan 
mengakses mekanisme ini. 

TUJUAN 
Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menekankan pentingnya  keterlibatan komunitas dan 
masyarakat sipil dalam program penanggulangan   HIV, TB dan Malaria nasional dan 
menunjukkan investasi yang diperlukan untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang 
bermakna secara berkelanjutan dalam penanggulangan  ketiga penyakit tersebut. Hal ini 

 
16 According to the Jakarta Globe article dated 7th May 2021, a new analysis from the University of Washington’s Institute of 
Health Metric and Evaluations (IHME) has estimated 116,000 people have died of the disease since the start of the pandemic 
in March. 
17 https://www.theglobalfund.org/en/our-covid-19-response/ 
18 World bank, Indonesia Overview, World Bank, Accessed on 24 May 2021, 
19 The Global Fund Replenishment is held every three years to determine the resources available and for allocation to Global 
Fund eligible countries for each allocation period 

https://jakartaglobe.id/news/indonesias-covid19-death-toll-more-than-double-the-official-data-ihme-analysis
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
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penting dengan latar belakang COVID-19 di mana sumber daya dialokasikan kembali dari 
program HIV, TB dan Malaria untuk memerangi COVID-19 yang mengancam kemajuan dan 
pencapaian sejauh ini, memperburuk dampak COVID-19 lebih lanjut pada ketiga penyakit 
tersebut, serta memperburuk program dan kehidupan pada  populasi kunci dan rentan. 

Investasi dalam penanggulangan HIV, TB dan Malaria di Indonesia ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai alat untuk melanjutkan advokasi mobilisasi sumber daya domestik untuk 
penanggulangan HIV, TB dan Malaria serta Universal Health Coverage (UHC) dalam konteks 
COVID-19. Lebih spesifiknya,  investasi untuk Indonesia ini bertujuan untuk: 

1. Mengembangkan kasus untuk advokasi oleh komunitas dan masyarakat sipil untuk 
peningkatan dan keberlanjutan investasi domestik untuk kesehatan, termasuk untuk 
penanggulangan HIV, TB dan Malaria di Indonesia; 

2. Mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan utama bagi komunitas dan keterlibatan 
masyarakat sipil (termasuk CSS dan masalah komunitas, hak dan gender (CRG)) dalam 
persiapan untuk Seventh Global Fund Replenishment; dan 

3. Menjadi dasar untuk investasi penuh di masa depan untuk program HIV, TB dan Malaria 
di Indonesia seiring dengan berkembangnya pandemi COVID-19.  

Dokumen ini menyajikan hasil analisis awal agar digunakan sebagai data masukan untuk analisis  
investasi lengkap.  

Untuk program HIV dan TB, investasi ini: 

1. Mengevaluasi kecukupan pendanaan untuk keterlibatan dan intervensi komunitas dan 
masyarakat sipil dalam program HIV dan TB nasional untuk periode 2021-2023 yang 
didukung oleh Global Fund terkait dengan target yang diusulkan dalam permintaan 
pendanaan, termasuk untuk CRG, dan memperkirakan kesenjangan pendanaan yang 
diperlukan - ini termasuk analisis lengkap biaya satuan dan perhitungan biaya satuan 
yang disesuaikan dengan yang diusulkan; dan 

2. Berdasarkan analisis di atas, perkiraan kebutuhan pendanaan komunitas dan 
masyarakat sipil untuk mencapai target 2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis HIV 
dan TB Kemenkes 2020-2024.  

Untuk program Malaria, analisis investasi ini mengevaluasi biaya satuan partisipasi komunitas dan 
masyarakat sipil dalam hibah Global Fund Indonesia 2021 - 2023.  

Sebuah 'think piece' terpisah dikembangkan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat sipil 
dalam program AIDS, TB dan Malaria dapat dimasukkan ke dalam skema jaminan kesehatan 
sosial nasional (JKN) yang dimaksudkan untuk mencapai UHC termasuk mekanisme pendanaan 
yang diperlukan untuk mewujudkannya. Temuan dari analisis ini dan rekomendasi yang 
dihasilkan disajikan dalam laporan terpisah20. 

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, analisis investasi yang mendalam untuk ketiga 
penyakit tersebut tidak memungkinkan dilakukan. Namun, informasi yang dihasilkan akan 
memberikan banyak hal yang diperlukan untuk melakukan analisis investasi secara lengkap dan 
dalam jangka pendek akan menyediakan bahan untuk advokasi berbasis bukti. Dengan waktu 
dan dana yang cukup, kasus investasi lengkap dapat dikembangkan di masa depan dalam 
kerangka waktu yang cukup singkat.21 

 
20 Spiritia Foundation. Securing Sustainable Domestic Financing to Support CSO Involvement in the National HIV, TB and 
Malaria Responses in Indonesia. 2021 May, Jakarta. 
21 By the term “Investment Case” we refer to analyses that calculate or project returns on investment of funds allocated for 
community activities.   
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Analisis yang dilakukan dan hasil yang didapatkan akan mempertimbangkan evolusi Universal 
Health Care (UHC) di Indonesia; kebutuhan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 yang relevan, terutama Tujuan 3 tentang 
kesehatan; dan kebutuhan Komunitas, Hak dan Gender (CRG). Indonesia telah membuat 
komitmen internasional formal pada ketiga agenda tersebut. Terkait UHC, skema jaminan 
kesehatan sosial nasional saat ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedang menuju 
pencapaian cakupan universal dan telah mencapai cakupan 82% pada akhir tahun 2019 tetapi 
(1) berpusat pada fasilitas kesehatan dan penyembuhan / pengobatan, (2) lemah dalam 
promosi dan pencegahan kesehatan, dan (3) hampir tidak melibatkan intervensi berbasis 
komunitas atau yang dipimpin oleh komunitas. Isu utama JKN saat ini adalah kecukupan 
pembiayaan dan kualitas layanan, dan pandemi COVID-19 kemungkinan akan memperburuk 
masalah ini. Penguatan JKN dibatasi oleh fakta bahwa total pengeluaran kesehatan (THE) 
Indonesia relatif rendah (3,0% dari PDB pada 2019), jauh tertinggal dari negara-negara Asia 
Timur-Pasifik (EAP) lainnya (7,4% dari PDB).22  

METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan pendekatan potong lintang (cross-sectional) berdasarkan laporan 
realisasi tahun 2019 dan data pendukung lainnya termasuk data capaian komunitas dan 
organisasi masyarakat sipil yang mendukung program HIV, TB dan Malaria.  

Komponen biaya yang digunakan didasarkan pada modul intervensi Global Fund. Biaya satuan 
program HIV, TB dan Malaria dihitung berdasarkan indikator luaran  (output) dari masing-masing 
program dan data yang sama digunakan untuk memperkirakan kebutuhan biaya partisipasi 
komunitas dan masyarakat sipil, terutama untuk tahun 2024, dan untuk menghitung simulasi 
apakah hasil komunitas meningkat. 

Penghitungan biaya unit didasarkan pada data sekunder dan metode step-down digunakan. 
Analisis menurut komponen biaya yang digunakan didasarkan pada modul intervensi Global 
Fund untuk program HIV, TB dan Malaria. Biaya per komponen modul dikategorikan menjadi 
biaya langsung dan tidak langsung untuk kemudian dihitung biaya satuannya . Estimasi 
kebutuhan sumber daya dihitung berdasarkan biaya satuan  masing-masing populasi kunci  
pada tahun 2019 dikalikan dengan target nasional. Kesenjangan pendanaan merupakan selisih 
antara anggaran yang tersedia berdasarkan target komunitas dan estimasi kebutuhan 
berdasarkan biaya satuan  tahun 2019 dikalikan target nasional. 

Untuk melengkapi data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan diskusi 
kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan utama. FGD dilakukan secara virtual 
karena situasi COVID-19 dan pesertanya termasuk perwakilan dari organisasi HIV, TB dan malaria 
yang didukung melalui hibah dukungan Global Fund nasional. Wawancara mendalam dengan 
masing-masing komunitas juga dilakukan pada saat dibutuhkan informasi tambahan. 

Kendala dan Batasan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia di tengah berbagai 
pembatasan pergerakan yang menghalangi pertemuan fisik antar pemangku kepentingan. 
Ketersediaan data COVID-19 termasuk alokasi dan pengeluaran anggaran, realokasi, dan 
perubahan anggaran akibat COVID-19 dan dampak program HIV, TB, dan Malaria terbatas 
karena situasi perubahan COVID-19. 

 
22 World Bank. Public Expenditure Review: Spending for Better Health. 2020. Jakarta: World Bank Indonesia. 
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Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini hanya memperkirakan kebutuhan anggaran dan 
kesenjangan masyarakat dan komunitas dalam melaksanakan program HIV, TB dan Malaria; 
dan terakhir pembatasan program TB akan menjadi indikator luaran tambahan untuk target 
komunitas tahun 2022 - 2023 oleh Penerima Utama (PR) baru. 

ANALISIS PROGRAM HIV 
Keterlibatan komunitas dalam kegiatan penjangkauan diharapkan dapat meningkatkan jumlah 
populasi kunci yang terkena dampak yang dites HIV. Petugas kesehatan komunitas dan 
organisasi berbasis komunitas (CBO) diperlukan untuk memobilisasi komunitas yang rentan, 
meningkatkan permintaan akan layanan, dan memfasilitasi ketaatan dan kepatuhan23. Jumlah 
LSL yang menerima tes HIV dan mengetahui hasilnya meningkat dari 82.000 pada tahun 2017 
menjadi 112.000 pada tahun 2018. Inisiatif yang dipimpin oleh komunitas yang berfokus pada 
ODHA di 147 kabupaten di 27 provinsi menunjukkan hasil yang mengesankan dalam hal berhasil 
mengidentifikasi ODHA (76%), tes HIV yang berhasil (62%), dan menemukan kasus reaktif (29%)24. 

Komunitas melaporkan pencapaian penjangkauan tahun 2016 - 2017 dan 2017 - 2020 melebihi 
target yang ditetapkan (lampiran: Tabel 1). Pencapaian kumulatif tahun 2019 sebesar 125% 
dibandingkan dengan target. 
Berdasarkan tahun 2016 - 2017 dan 
2018 - 2020, persentase capaian 
tiap populasi kunci di kabupaten 
berada di atas rata-rata capaian 
nasional (Lampiran: Tabel 1 & 2). 

Saat ini, 69% dari pembiayaan 
program HIV berasal dari 
pendanaan dalam negeri dan 
sisanya dari bantuan internasional, 
dan 67% dari total pengeluaran 
untuk pengobatan dan 
perawatan.25 Tes dan pengobatan 
saat ini didanai melalui campuran pendanaan dari pemerintah Indonesia, donor eksternal, dan 
melalui JKN. Intervensi pencegahan dan promosi sebagian besar dilakukan oleh komunitas 
hingga saat ini dan sepenuhnya dibiayai oleh Global Fund. Biaya penjangkauan hanya sebesar 
3 - 4% dari total biaya program HIV / AIDS periode 2018 - 2023, termasuk biaya distribusi kondom, 
jarum suntik, dan perawatan metadon.26 

 
23 The Case for Increased and More Strategic Investment in HIV in Indonesia, The National AIDS Commission, 2015 
24 Robert J Magnani, Programmatic End-Term Review of the Yayasan Spiritia GF-Supported Program for MSM, TG and PWID 
and Peer Support to PLHIV, 2021 
25 NASA Indonesia, 2017-2018 
26 Update Resource Requirements for Sustainable Financing of the HIV Response in Indonesia, HP + Policy Brief, Juni, 2018 

GAMBAR 1: PROPORSI TOTAL BIAYA YANG DIBUTUHKAN UNTUK SETIAP INTERVENSI, 2018 
& 2023 (SUMBER: HP + POLICY BRIEF, JUNI 2018) 
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Pada Gambar 2, proporsi biaya sesuai modul 2019 disediakan. Proporsi terbesar untuk modul 
pencegahan (47%) dan proporsi 
terendah untuk modul respon dan 
sistem komunitas (5%). Proporsi 
kegiatan pengurangan 
kesenjangan hak dan gender 
cukup tinggi yaitu 16%. 

Global Fund 2018 - 2020 untuk 
program HIV, TB dan Malaria di 
Indonesia untuk dukungan 
komunitas sebesar US 
$ 55.955.68627, dan US $ 32.116.331 
dialokasikan untuk dukungan 

komunitas HIV, dan realisasinya pada tahun 2019 sebesar US $ 19.971.108. Hasilnya pada tahun 
2019 menjangkau 492.289 anggota populasi kunci dan memberikan bantuan terapi kepada 
118.387 ODHA. 

Tabel 1 menunjukkan hasil penghitungan biaya satuan untuk setiap populasi kunci untuk 
program HIV / AIDS. Dalam kalkulasi tersebut, kegiatan yang terkait dengan pengurangan 
hambatan hak asasi manusia dan ketidaksetaraan gender, dan respon komunitas dan sistem 
(CRS) dimasukkan untuk empat populasi kunci (LSL, Waria, Wanita Pekerja Seks, dan Pengguna 
Napza). Hal tersebut dilakukan mengingat kedua kegiatan tersebut juga bertujuan untuk 
meningkatkan cakupan, akses dan terapi bagi keempat populasi kunci tersebut. Kegiatan 
bantuan untuk pengujian yang dilakukan pada saat penjangkauan tidak termasuk dalam 
perhitungan karena tidak memerlukan biaya operasional tambahan. Namun demikian, jumlah 
mentor yang melakukan pengujian termasuk dalam indikator pencapaian. 

Luaran (Output) Biaya Satuan 
(US $) 

# Populasi Kunci Total 
(US $) 

LSL 30,93 278.104 8.602.407  
Wanita Pekerja Seks 29,96 168.914 5.060.000  
Waria 45,43 27.264 1.238.583  
Pengguna Napza 53,75 18.007 967.867  
Dukungan ODHA 28,54 118.387 3.378.995  

TOTAL: 119,11 492.289 19.247.851  

TABEL 1:  BIAYA SATUAN PER ORANG POPULASI KUNCI PROGRAM HIV / AIDS TAHUN 2019 

Berdasarkan perhitungan kesenjangan program  nasional periode 2021 - 2023, terdapat 
kesenjangan antara target komunitas dengan target nasional.  

Jangkauan 2022 2023 2024 
Estimasi LSL 502.986  502.986  502.986  
Target Negara untuk LSL 377.200  402.400  427.538  
Target Komunitas untuk LSL  294.200 313.800 363.407 
Kesenjangan antara Target 
Komunitas terhadap   Target Negara 83.000  88.600  64.131  

Estimasi WPS 277.624 277.624 277.624 

 
27 Audit report, Global Funds Grants in the Republic of Indonesia, January 2020. 
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Jangkauan 2022 2023 2024 
Target Negara untuk WPS 208.200 222.100 236.928 
Target Komunitas  138.800 157.300 178.266 
Kesenjangan antara Target 
Komunitas terhadap   Target Negara 69.400  64.800  58.662  

Estimasi Waria 34.695  34.695  34.695 
Target Negara untuk Waria 26.000  27.800  29.725 
Target Komunitas 17.800 19.000 20.800 
Kesenjangan antara Target 
Komunitas terhadap Target Negara 8.200  8.800  8.925  

Estimasi Penasun 34.517 34.517 34.517 
Target Negara untuk Penasun 25.900  27.600  29.412 
Target Komunitas  16.000 17.100 18.400 
Kesenjangan antara Target 
Komunitas terhadap Target Negara 9.900  10.500  11.012  

Estimasi ODHA 526.830 515.470 515.470 
Target Nasional ODHA yang 
Menjalani ART 290.892 341.543 401.014 

Dukungan ODHA oleh Komunitas 180.639 204.016 230.418 
Kesenjangan antara Target 
Komunitas terhadap   Target Negara 110.253  137.527  170.596  

TABEL 2: TARGET NEGARA UNTUK POPULASI KUNCI, TARGET DAN KESENJANGAN PENJANGKAUAN OLEH KOMUNITAS, 2021 - 2023 

Meskipun prevalensi HIV tinggi di antara populasi kunci  di Indonesia, target tes HIV rendah dan 
hasil positif dari kegiatan penjangkauan tetap stagnan28. Pada saat yang sama, keterlibatan 
organisasi masyarakat sipil dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam 
kegiatan penjangkauan telah berkontribusi pada peningkatan jumlah populasi kunci yang 
terkena dampak yang sedang diuji.29  

Menurut kalkulasi berdasarkan data biaya satuan 2019, diperlukan tambahan US $ 21 juta untuk 
periode 2022 - 2024 untuk mengisi kesenjangan antara target komunitas dan target nasional. 
Total biaya ini termasuk program untuk mengurangi hambatan terkait hak asasi manusia dalam 
mengakses layanan HIV dan CSS yang saat ini sedang dilakukan di 23 kabupaten. 

 
28 Global Fund Audit Report- Indonesia, January 2020 
29 The Case for Increased and More Strategic Investment in HIV in Indonesia, The National AIDS Commission, 2015 
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GAMBAR 3: ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN KOMUNITAS TERHADAP TARGET NASIONAL, 2022 - 2024 

Menurut proposal Global Fund, program untuk mengurangi hambatan terkait hak asasi manusia 
terhadap layanan HIV dan CSS akan diprioritaskan di 100 kabupaten dan memerlukan perluasan 
intervensi di 77 kabupaten dengan anggaran tambahan sekitar US $ 29 juta untuk periode tahun 
2022 - 2023.  

 

GAMBAR 4: KESENJANGAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM PEMERATAAN DAN PENGUATAN SISTEM KOMUNITAS DI 23 - 100 
KABUPATEN / KOTA 

Tabel 3 menyajikan kebutuhan biaya program HIV komunitas yang telah diajukan ke Global Fund 
tahun 2022 - 2023 dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan dengan menggunakan biaya 
satuan tahun 2019 sebagai dasarnya. Biaya satuan disesuaikan dengan menggunakan tingkat 
inflasi 3% per tahun. Perbedaan antara perkiraan anggaran dan anggaran yang diminta dapat 
dilihat. Untuk tahun 2023, anggaran yang diminta lebih rendah dari perkiraan anggaran karena 
kondisi pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Global Fund meskipun targetnya meningkat. 
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 US $ US $ US $ 
Pencegahan LSL-Waria 6.501.247   5.965.152  

13.747.901 Pencegahan Penasun 1.375.900  872.932  
Pencegahan WPS & lainnya 2.882.106   3.064.581  
Pengujian (CBS) 856.603  597.164  967.299 
Pengobatan dan Perawatan  4.700.157 4.211.483 5.929.573 
Manajemen program 4.897.030   4.585.990  6.309.755 
Program pengurangan hak asasi manusia 2.032.847   2.084.149  2.739.341 
Penguatan Sistem Komunitas 1.030.201  964.881  1.327.476 
Total Permintaan Dana  24.276.090   22.346.332  -------- 

Total Estimasi anggaran  23.632.167  26.564.533  31.021.344 
TABEL 3: USULAN ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN PERKIRAAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM  HIV KOMUNITAS, 2022 - 2024 
(SUMBER: GLOBAL FUNDING REQUEST PROGRAM HIV / AIDS, 2022 - 2023) 

Alokasi biaya program untuk mengurangi hambatan terkait hak asasi manusia terhadap 
layanan HIV dan CSS untuk periode 2022-2023 menurun dari 16% pada 2019 menjadi 9% untuk 
tahun 2022 (gambar 2). Proporsi biaya untuk program pencegahan adalah sekitar 47% selama 
periode tiga tahun. Program pencegahan digabungkan untuk semua populasi kunci, baik 
penjangkauan dan tes, dan alokasi untuk dukungan sebaya ODHA sekitar 14 - 19%. 

 

GAMBAR 5: PROPORSI BIAYA DI SELURUH PROGRAM 2019 & 2022 - 2023 

Hasil analisis program HIV dan partisipasi masyarakat dirangkum dalam Tabel 4. Seperti yang 
dapat langsung diamati, dana agregat untuk organisasi berbasiskan masyarakat  dan organisasi 
masyarakat sipil kurang dari yang dibutuhkan untuk mencapai target nasional pada periode 
2022-2024 berdasarkan data dan asumsi yang dijelaskan di atas. Selama dua tahun sisa siklus 
pendanaan Global Fund 2021 - 2023, kekurangan pendanaan berjumlah sekitar US $ 55 juta, 
yang melebihi dan di atas sekitar US $ 47 juta sumber daya yang tersedia untuk tahun 2022 dan 
2023. Pada tahun 2024, di mana alokasi pendanaan Global Fund dan jumlahnya tidak pasti, 
kebutuhan sumber daya mencapai US $ 58,4 juta. 
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Area Program 
Sumber 
Daya 

Tersedia 

Estimasi 
Kebutuha

n 

Sumber 
Daya 

Tersedia 

Estimasi 
Kebutuha

n 

Kesenjanga
n 

Pendanaan 
2022-2023 

Estimasi 
Kebutuha

n 

Layanan penjangkauan 10.759.253 17.177.487  9.902.665 19.556.126  16.071.695  21.886.420  

Pengujian HIV 856.603 1.367.594  597.164 1,179,300  1.093.127  1.529.926  
Dukungan sebaya untuk 
ODHA 4.700.157 7.503.949  4.211.483 8.316.983  6.909.292  9.433.793  

Manajemen Program 4.897.030 7.818.263  4.585.990 9.056.572  7.391.815  10.049.140  
Masalah hak asasi 
manusia 2.032.847  11.235.770  2.084.149 11.516.665  18.635.439  11.804.581  

CSS 1.030.201 3.486.259  964.881 3.573.416  5.064.593  3.662.751  

Total 24.276.091  48.589.322  22.346.332  53.199.061  55.165.960  58.366.612  

TABEL 4: PERKIRAAN KEBUTUHAN DAN KESENJANGAN SUMBER DAYA UNTUK HIV, 2022 - 2024  

Sekitar 72% dari kesenjangan pendanaan untuk tahun 2022 - 2023 diakibatkan oleh kegiatan 
yang tidak dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia atau tidak ingin secara efektif 
menangani sendiri karena berbagai alasan. Ini termasuk menjangkau sub kelompok populasi 
yang terpinggirkan secara sosial, menangani masalah hak asasi manusia yang terkait dengan 
akses ke layanan HIV, dan CSS. Jika perkiraan biaya manajemen yang diperlukan untuk 
melaksanakan program komunitas dimasukkan, 72% meningkat menjadi 86%. Sebaliknya, 
kesenjangan pendanaan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung pelaksanaan 
upaya pengujian dan pengobatan HIV Program Nasional AIDS adalah kecil - sekitar US $ 8 juta, 
yang merupakan 15% dari kesenjangan sumber daya. Untuk tahun 2024, kebutuhan sumber 
daya untuk dukungan langsung Program AIDS Nasional upaya pengujian dan pengobatan HIV 
hanya mencapai 19% dari total kebutuhan sumber daya, dengan 81% sisanya untuk 
pelaksanaan sosialisasi, hak asasi manuasia dan kegiatan CSS dan biaya manajemen.  

Meskipun terdapat bukti global yang kuat yang mendukung kontribusi dan peran penting 
komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV nasional dan meskipun 
pemerintah Indonesia (setidaknya secara implisit) mengakui perlunya partisipasi masyarakat sipil, 
partisipasi komunitas dan masyarakat sipil belum tercermin dalam alokasi anggaran Pemerintah 
Indonesia. Kesenjangan pendanaan yang disebutkan di atas dapat diatasi sebagian melalui 
pemrograman ulang dana pada hibah Global Fund HIV 2022 - 2023 untuk mendukung perluasan 
partisipasi komunitas dan  masyarakat sipil, dan melalui peningkatan alokasi untuk dukungan 
tersebut dalam program Global Fund di masa depan. Namun, agar cukup berkelanjutan, 
diperlukan peningkatan pembiayaan langsung dari pemerintah Indonesia. Menyadari hal 
tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk mekanisme penyaluran dana pemerintah untuk 
mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk untuk HIV, TB dan Malaria. Namun 
masih belum jelas apakah mekanisme ini digunakan, jumlah pendanaan yang disalurkan, dan 
peran komunitas yang diminta untuk dimainkan dalam mekanisme pendanaan ini. Agar 
mekanisme ini dapat berkontribusi terhadap pencapaian target HIV nasional, dukungan harus 
diperluas melebihi apa yang dibutuhkan untuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam 
memberikan layanan kesehatan dan juga harus mencakup dukungan untuk mengatasi 
hambatan hak asasi manusia dan CSS. Negosiasi tentang masalah ini dengan pemerintah 
Indonesia kemungkinan besar akan menantang tetapi perlu dilakukan.  

Data dan analisis HIV yang disajikan di atas memberikan beberapa bukti upaya advokasi yang 
bertujuan untuk meningkatkan pendanaan bagi partisipasi komunitas dan masyarakat sipil 
dalam program HIV. Namun, kasus yang lebih kuat untuk peningkatan pendanaan dapat 
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dilakukan jika potensi pengembalian investasi dapat diperkirakan. Ini akan memerlukan 
penghitungan kontribusi kepada CBO dan CSO untuk ukuran hasil seperti (1) infeksi HIV dapat 
dihindari, (2) tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan (DALY), dan (3) kematian yang 
dapat dihindari bersama dengan perkiraan pengembalian investasi mempertimbangkan 
kebutuhan sumber daya yang diproyeksikan. Melakukan analisis semacam itu adalah langkah 
selanjutnya dalam pengembangan kasus investasi lengkap, selain data dan analisis yang 
dihimpun dalam laporan ini. 

ANALISIS PROGRAM TB 
Sejalan dengan komitmen global untuk mengakhiri TB yang dibuat oleh Indonesia, program 
pengendalian TB nasional dimasukkan dalam program prioritas pembangunan kesehatan 
Indonesia untuk tahun 2022 - 2024. Komitmen global yang tertuang dalam End TB Strategy 
menargetkan penurunan kematian akibat TB sebesar 90% pada tahun 2030 dibandingkan 
dengan tahun 2015, penurunan kejadian TB sebesar 80% pada tahun 2035 dibandingkan 
dengan tahun 2015, dan tidak ada rumah tangga yang mengalami biaya katastropik akibat TB 
pada tahun 2030. Kementerian Kesehatan Indonesia mengembangkan peta jalan untuk 
eliminasi TB di Indonesia untuk periode 2020-2030 yang bertujuan untuk menurunkan kejadian TB 
menjadi 65 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 203030. 

Upaya eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 
2020 - 2024 dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional 2020 - 2024 akan dicapai dengan 
menerapkan enam strategi: 

1. Memperkuat komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten 
/ kota untuk mendukung percepatan eliminasi TB tahun 2030; 

2. Peningkatan akses layanan TB yang berkualitas bagi pasien TB; 
3. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TB 

dan pengendalian infeksi; 
4. Pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi skrining, diagnosis, dan manajemen TB;  
5. Peningkatan partisipasi masyarakat, mitra dan pemangku kepentingan multi-sektoral 

lainnya dalam eliminasi TB; dan 
6. Memperkuat manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.  

Mengakhiri TB di Indonesia tentunya membutuhkan keterlibatan semua sektor dan program, 
termasuk masyarakat yang terkena TB dan partisipasi mereka dalam penanggulangan TB 
nasional. Dalam penelitian ini, analisis hanya mencakup dua lembaga, yang didukung oleh 
hibah nasional Global Fund TB - Aisyiyah dan LKNU. Namun kedua institusi tersebut telah 
tergantikan oleh institusi lain sejak tahun 2020, yang menghadirkan tantangan dalam melakukan 
analisis biaya termasuk biaya satuan dan hal-hal terkait lainnya dalam studi ini. 

Ada dua indikator luaran utama yang dicapai komunitas pada tahun 2019: (1) Jumlah kasus TB 
yang dilaporkan (semua bentuk) yang dikontribusikan oleh penyelenggara program TB non 
pemerintah (TCP7c) - rujukan komunitas, dan (2) Persentase pasien TB yang dikonfirmasi secara 
bakteriologis yang kontak serumahnya diskrining untuk TB (investigasi kontak) (TCP1). Data 
sekunder studi ini tetap menggunakan data pada tahun 2019 meskipun kelembagaannya 
berbeda dan terdapat tambahan indikator luaran pada tahun 2022 - 2023. 

Analisis biaya komunitas Program TB juga memiliki keterbatasan lain. Pertama, dalam praktiknya, 
hanya satu lembaga yang relevan untuk analisis biaya satuan karena lembaga kedua memiliki 

 
30 National Strategy Tuberculosis Care and Prevention 2020 – 2024, MOH-RI 
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tingkat luaran indikator yang rendah, yang akan menyebabkan nilai yang ekstrim dan 
mengganggu hasil perhitungan. Kedua, pada tahun 2019 kedua lembaga masyarakat peserta 
tidak memiliki kegiatan dan alokasi biaya untuk program CRG, melainkan komponen biaya 
untuk CSS. PR hibah TB nasional Global Fund periode 2021 - 2023 merupakan salah satu dari dua 
lembaga yang memiliki empat indikator luaran yang digunakan. 

Dana yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan pada tahun 2019 berjumlah US $ 4,4 juta 
dengan dua indikator utama dan enam komponen modul keuangan. Selain pencapaian 
indikator luaran, terdapat pula luaran proses yang dicapai oleh komunitas. Contohnya pelatihan 
kader kesehatan untuk meningkatkan penemuan kasus, pelatihan lain yang meningkatkan 
akses layanan TB, dan pemeriksaan kasus yang dicurigai. 

Modul Indikator 
Luaran US $ 

Biaya 
Langsung 

/ Tidak 
Langsung 

TB-MDR TCP7c 252.403  Langsun
g 

RSSH: Penguatan sistem komunitas TCP1 101.817  Langsun
g 

RSSH: Sumber daya manusia untuk kesehatan (SDM), 
termasuk tenaga kesehatan masyarakat -   Langsun

g 
RSSH: Penyampaian layanan dan peningkatan kualitas 
terintegrasi - -  Langsun

g 

Perawatan dan pencegahan TB 
TCP7c 811.032 Langsun

g 

TCP1 1.756.022 Langsun
g 

TB / HIV TCP1 -  Langsun
g 

Manajemen program - 1.392.834  Tidak 
langsung 

RSSH: Sistem informasi manajemen kesehatan dan M&E - 178.017  Tidak 
langsung 

Hasil akhir 4.492.125   

TABEL 5: REALISASI ANGGARAN KOMUNITAS PROGRAM TB 2019 (SUMBER, GLOBAL FUND) 

Seperti dilaporkan oleh Lembaga Aisyiyah, rasio pencapaian untuk indikator TCP1 sebesar 120% 
dan TCP7c sebesar 76% pada tahun 2019. Biaya satuan untuk TCP1 sebesar US $ 57,05 per kasus 
dan untuk TCP7c sebesar US $ 77,01 per kasus. Kedua biaya per unit termasuk biaya tidak 
langsung, seperti biaya manajemen program dan sistem informasi, serta pelatihan untuk kader 
dan staf kesehatan. 

Target indikator luaran TCP1 dan TCP7c tahun 2022 - 2023 meningkat signifikan dibandingkan 
target luaran tahun 2019. Indikator TCP7c mengukur jumlah kasus TB yang dilaporkan yang dirujuk 
oleh kader komunitas di 190 kabupaten. Kemenkes mengharapkan rujukan dari organisasi 
masyarakat selama periode 2021-2023 sebesar 24% (2021), 29% (2022), dan 34% (2023) pasien TB 
di 190 kabupaten. Indikator TCP1 bermaksud untuk mengukur proporsi kasus indeks (TB paru yang 
dikonfirmasi secara bakteriologis) yang berhasil dilacak melalui pemeriksaan kontak. Komunitas 
diharapkan untuk mendukung Kemenkes dalam penyelidikan kontak rumah tangga pasien TB 
paru di 190 kabupaten dengan mengikuti Pedoman Teknis Nasional untuk Pemeriksaan Kontak. 
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Target nasional untuk pemeriksaan kontak didasarkan pada pasien TB yang dikonfirmasi secara 
bakteriologis (yaitu 54% dari semua bentuk, berdasarkan Laporan TB Global 2018). Berdasarkan 
kinerja pelaksana komunitas sebelumnya pada tahun 2019, PR telah menghitung target 
investigasi kontak kasus indeks yaitu 60% pada tahun 2021, dan 80% pada tahun 2023. Indikator 
luaran tambahan adalah TCP-5.1c (jumlah orang dalam kontak dengan pasien TB yang 
memulai terapi pencegahan) dan MDR TB-4c (persentase kasus dengan RR-TB dan / atau MDR-
TB memulai pengobatan TB-MDR yang mangkir selama enam bulan pertama pengobatan). 
Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) akan melaksanakan intervensi ini di 190 kabupaten dari 514 
kabupaten di Indonesia. Tabel 5 menyajikan target komunitas dan target nasional untuk setiap 
indikator luaran untuk tahun 2021 dan 2023. 

Indikator Luaran  2021 2022 2023 
TCP-7c Jumlah kasus TB yang 
diberitahukan (semua bentuk) 
yang dikontribusikan oleh 
penyedia program TB 
nonpemerintahl - rujukan 
komunitas 

Target CSO 62.666 79.982 93.741 

Target Depkes  
(di190 distrik) 125.331 159.963 187.482 

TCP Other-1 Persentase pasien 
TB yang dikonfirmasi secara 
bakteriologis yang kontak 
serumahnya diskrining untuk TB 
(pemeriksaan kontak) 

Target CSO 84.599 104.251 119.106 

% Target  60% 70% 80% 

TCP-5.1c Jumlah orang yang 
kontak dengan pasien TB yang 
memulai terapi pencegahan 

235 6.298 13.432 20.123 
Target Kemkes  
(190 kabupaten) 25.192 41.328 50.307 

Persentase kasus MDR TB-4c 
dengan TB-RR  dan / atau TB-
MDR memulai pengobatan 
untuk TB-MDR yang mangkir 
selama enam bulan pertama 
pengobatan 

Target CSO 0 235 243 
% pasien TB-MDR yang 
diobati dan menerima 
dukungan komunitas 
dan memulai 
pengobatan pada 
tahun 2021 di 190 
kabupaten 

0 15% 10% 

TABEL 6: TARGET INDIKATOR LUARAN PROGRAM TB KOMUNITAS, 2022 - 2023  

Biaya satuan dari tahun 2019 digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan total kebutuhan 
pendanaan komunitas periode 2021 - 2023. Estimasi total mencakup semua komponen biaya 
seperti manajemen program, sistem informasi, CSS, pengurangan hambatan hak asasi manusia, 
dan dua indikator luaran tambahan. Target komunitas dari TCP1 adalah sepertujuh dari target 
nasional, dan target TCP7c adalah sepertiga dari target nasional. Oleh karena itu, kontribusi 
komunitas terhadap target nasional tampaknya rendah. 
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GAMBAR 6: PERKIRAAN TOTAL KEBUTUHAN SUMBER DAYA DAN KESENJANGAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM TB KOMUNITAS, 2021-
2024  

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6, perkiraan kesenjangan anggaran dalam pendanaan 
yang dibutuhkan untuk mencapai target negara adalah sebesar US $ 62 juta untuk tahun 2022, 
US $ 66 juta untuk tahun 2023, dan US $ 92 juta untuk tahun 2024.  

Dalam permintaan pendanaan TB Indonesia yang diajukan ke Global Fund untuk tahun 2021 - 
2023, Program TB Nasional berencana untuk menangani penghapusan hak asasi manusia dan 
hambatan terkait gender untuk layanan TB dan memperkuat sistem masyarakat dengan 
menggunakan kurang dari 3% dari total anggaran tahun 2022 - 2023 (Tabel 7). Alokasi ini jauh 
lebih rendah daripada untuk permintaan pendanaan HIV, dan jelas merendahkan jumlah 
pengeluaran sebenarnya di bidang-bidang lain yang dibutuhkan. Selain itu, seperti yang 
diinformasikan oleh PR untuk program TB, beberapa dukungan untuk kegiatan ini telah 
diintegrasikan dalam anggaran pelatihan komunitas. 

Modul Intervensi 2021 2022 2023 
TB-MDR 17,1% 10,2% 11,5% 
Manajemen program 29,5% 31,0% 29,8% 
Menghapus hambatan terkait hak asasi manusia dan  gender untuk 
layanan TB 0,4% 1,3% 0,5% 

RSSH: Penguatan sistem komunitas 3,7% 1,4% 1,3% 
RSSH: Sistem informasi manajemen kesehatan dan M&E 2,0% 3,3% 1,9% 
Perawatan dan pencegahan TB 44,0% 49,3% 52,0% 
TB / HIV 3,3% 3,4% 3,2% 

TOTAL: 100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

TABEL 7: PROPORSI BIAYA BERDASARKA MODUL INTERVENSI KOMUNITAS UNTUK PROGRAM TB 2022 - 2023, DOKUMENTASI 
PERMINTAAN PENDANAAN 

Hasil analisis Program TB Nasional dirangkum dalam Tabel 8. Seperti halnya program HIV, 
terdapat kesenjangan pendanaan yang cukup besar untuk partisipasi komunitas dalam 
penanggulangan TB yang diperkirakan mencapai US $ 203,4 juta selama tahun 2021 - 2023. 
Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk tahun 2024 berjumlah US $ 77,6 juta. Tidak seperti HIV, 
sebagian besar dari perkiraan kesenjangan sumber daya 2021-20223 (63%) adalah untuk 
dukungan program langsung. Manajemen menyumbang 27% biaya lainnya, dan hak asasi 

11.790.250 15.380.156 18.514.924 22.292.243 

55.505.802 
62.408.940 

66.244.862 
70.559.839 
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manusia dan CSS sebesar 11%. Tidak dapat langsung ditentukan apakah sebagian dari dana 
yang dialokasikan untuk manajemen akan digunakan untuk peningkatan kapasitas terkait 
masalah hak asasi manusia dan CSS. Meskipun jumlah ini besar (10% atau lebih), dapat 
disimpulkan bahwa pendanaan TB untuk mengatasi masalah CRG relatif jarang. 

Modul  

2021 2022 2023 Kesenjan
gan 

Pendanaa
n  

2021-2023 
(US$) 

2024 

Sumber 
Daya 

Tersedia 
(US$) 

Estimasi 
Kebutuha

n 
(US$) 

Sumber 
Daya 

Tersedia 
(US$) 

Estimasi 
Kebutuha

n 
(US$) 

Sumber 
Daya 

Tersedia 
(US$) 

Estimasi 
Kebutuha

n 
(US$) 

Estimasi 
Kebutuha

n 
(US$) 

TB-MDR 1.502.768  11.518.584  875.681  8.073.673 1.045.712 8.569.916 29.122.925  9.128.133  

Manajemen 
program 2.590.626  19.856.919  2.649.215 18.776.474 2.718.082 19.930.557 60.803.766  21.228.769  

Penghapusan 
hambatan 
terkait hak 
asasi manusia 
dan  gender 
untuk layanan 
TB 

33.895  259.802  110.246 5.309.152 41.207 5.635.476 1.226.795  6.002.552  

RSSH: 
Penguatan 
sistem 
komunitas 

327.729  2.512.014  123.476 2.674.125 114.170 2.838.489 5,429,121  3.023.379  

RSSH: Sistem 
informasi 
manajemen 
kesehatan dan 
M&E 

172.758  1.324.175  283.505 1.489.120 171.181 1.580.648 4.575.258  1.683.606  

Perawatan 
dan 
pencegahan 
TBC 

 3.862.071  29.602.432  4.218.182 30.238.409 4.751.203 32.096.992 95.529.237  34.187.687  

TB / HIV 289.909  2.222.127  289.697 2.051.771 289.697 2.177.882 6.696.820  2.319.742  

Total 8.779.756  67.296.052  8.550.002  68.612.725  9.131.252  72.829.959  203.383.923  77.573.868  

TABEL 8: PERKIRAAN KEBUTUHAN DAN KESENJANGAN SUMBER DAYA TB, 2021 - 2024 

 

 

ANALISIS PROGRAM MALARIA 
Eliminasi Malaria merupakan komitmen global dan regional. Di tingkat global, SDGs membuat 
target eliminasi Malaria pada tahun 2030. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan 
Malaria (RAN-AME) memberikan arahan strategis untuk perencanaan, pendanaan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program eliminasi Malaria oleh semua pemangku 
kepentingan terkait, termasuk pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sektor swasta, mitra, 
organisasi donor, dan masyarakat sipil. 

Beberapa komunitas terlibat dalam Program Malaria Nasional, antara lain Muhammadiyah, 
Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Pelayanan Kesehatan Sukarela Indonesia (Perdhaki), Kompak, 
dan Yayasan Sumba. Penelitian ini hanya memasukkan salah satu organisasi yang didukung oleh 
Global Fund - Perdhaki. Pada 2019, organisasi masyarakat sipil mengelola total US $ 3 juta 
dengan tujuh indikator luaran yang harus dicapai. Pada tahun 2022 - 2023, indikator luaran 
diturunkan menjadi tiga, namun target meningkat signifikan. (Lihat Tabel 9) 
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 2019 2021 2022 2023 
Persentase HMIS atau unit pelaporan rutin 
lainnya yang menyampaikan laporan tepat 
waktu sesuai pedoman nasional 

575 1380 3.942 3.942 

Proporsi kasus terkonfirmasi Malaria yang 
mendapat pengobatan anti Malaria lini 
pertama di masyarakat 

11.309 14.888 32.494 22.594 

Proporsi kasus suspek Malaria yang 
mendapat uji parasitologi di masyarakat 56.641 520.349 1.278.050 1.460.628 

Jumlah kelambu insektisida tahan lama 
yang didistribusikan ke kelompok risiko 
sasaran melalui distribusi berkelanjutan 

1.109 NA NA NA 

Proporsi kasus Malaria yang dikonfirmasi 
yang menerima pengobatan antimalaria 
lini pertama di layanan sektor swasta 

14.083 NA NA NA 

Proporsi kasus suspek Malaria yang 
mendapatkan uji parasitologi di lokasi 
swasta 

13.333 NA NA NA 

Persentase fasilitas kesehatan dengan 
persediaan obat esensial dan komoditas 
penyelamat 

100 NA NA NA 

TABEL 9: INDIKATOR KELUARAN PROGRAM MALARIA UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN, 2019 DAN 2022 - 2023 

Berdasarkan target luaran dan anggaran dalam permintaan pendanaan Global Fund untuk 
Malaria 2021 - 2023, perkiraan biaya satuan untuk partisipasi masyarakat dapat dilihat pada 
Tabel 10. 

 
Output / Indikator 2019 * 

(US$) 
2021 
(US$) 

2022 
(US$) 

2023 
(US$) 

1 
Persentase HMIS atau unit pelaporan rutin lainnya yang menyampaikan laporan tepat 
waktu sesuai pedoman nasional 
Anggaran yang ada 1.848 186 175 149 

2 Proporsi kasus suspek Malaria yang mendapat uji parasitologi di masyarakat 
Anggaran yang ada 39,55 6 4 2 

TABEL 10: BIAYA SATUAN BERDASARKAN INDIKATOR OUTPUT UNTUK PROGRAM MALARIA CSO 2019 & 2021 - 2023 

* Penghitungan biaya satuan berdasarkan data 2019 tidak relevan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya di masa depan 
karena banyak indikator keluaran tidak lagi tersedia dan beberapa kegiatan telah dihapus 

Tabel 11 menyajikan ketersediaan dana dan perkiraan kesenjangan partisipasi komunitas dalam 
kegiatan Malaria. Sedangkan untuk HIV dan TB, sumber daya yang disediakan untuk partisipasi 
komunitas dalam Program Malaria Nasional masih jauh dari perkiraan kebutuhan. Ini termasuk 
pendanaan yang tidak mencukupi untuk beberapa kegiatan dan kurangnya dana untuk 
beberapa kegiatan lain - terutama untuk intervensi CRG. Estimasi kebutuhan dihitung 
menggunakan biaya satuan untuk modul permintaan pendanaan 2019 sebagai dasarnya. 
Karena kegiatan CRG tidak pernah dimasukkan dalam anggaran komunitas program malaria, 
perkiraan kebutuhan untuk kegiatan tersebut didasarkan pada alokasi persentase dalam 
permohonan pendanaan HIV 2021 - 2023. 

 

2021 2022 2023 Kesenjang
an 

Pendanaan 
2021 - 2023 

2024 
Sumber 
Daya 

Tersedia 

Estimasi 
Kebutuhan 

Sumber 
Daya 

Tersedia 

Estimasi 
Kebutuhan 

Sumber 
Daya 

Tersedia 

Estimasi 
Kebutuhan 

Estimasi 
Kebutuhan 

Manajemen 
kasus  1.947.056  13.182., 095  1.455.384  15.695919 515.455  18.349.813 43.309.932  21.047.501  
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Manajemen 
program  1.026.001  9.431.031 1.036.352  11.229.528 938.440  13.128.237 30.788.003  15.058.277  

RSSH: Sistem 
dan respon 
komunitas  

496.628  1.941.922 306.390  2.312.246 220.985  2.703.205 5.933.370  3.100.615  

Pengendalian 
vektor  0 22.856  0 27.214 0 31.816 81.886  36.493  

HAM & 
Hambatan 

 2.079.259   2.475.773   2.894.381  7.449.413   2.213.265  

TOTAL 3.469.684  26.657.162  2.798.126  31.740.680  1.674.880  37.107.451  87.562.604   41.456.151  

TABEL 11: PERKIRAAN KEBUTUHAN DAN KESENJANGAN SUMBER DAYA MALARIA, 2021 - 2024 

Seperti yang dapat diamati dari Tabel 11, perkiraan kesenjangan pendanaan untuk kegiatan 
masyarakat untuk program Malaria adalah yang terbesar di antara ketiga program penyakit - 
diperkirakan US $ 87,6 juta untuk tahun 2021 - 2023, dengan US $ 37,1 juta untuk tahun 2023 saja. 
Permintaan Pendanaan Global Malaria 2021 - 2023 tidak memasukkan dana apa pun untuk 
intervensi CRG. Perkiraan kebutuhan dana untuk tahun 2024 mencapai US $ 41,5 juta. 

KEBUTUHAN SUMBER DAYA DAN DAMPAK COVID-19 
Hingga 30 April 2021, total 1,66 juta kasus yang dikonfirmasi telah dilaporkan oleh pemerintah 
Indonesia bersama dengan 45.334 kematian. Angka-angka yang telah dilaporkan ini terlalu 
diremehkan, dengan analisis dari Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan (IHME) Universitas 
Washington memperkirakan 116.000 orang telah meninggal karena penyakit tersebut sejak 
dimulainya pandemi pada bulan Maret. Seperti umumnya negara berkembang, kurangnya dan 
aksesibilitas ke tes COVID-19 mungkin telah berkontribusi pada perkiraan yang terlalu rendah. 

COVID-19 secara signifikan berdampak pada intervensi HIV, TB dan Malaria serta upaya terkait 
CRG karena karantina wilayah (lockdown), pembatasan pergerakan, penutupan tempat-
tempat yang sering dikunjungi oleh populasi kunci, dll. Pandemi COVID-19 juga telah 
menyebabkan sebagian besar lesbian, gay, biseksual, transgender, Orang-orang interseks 
(LGBTI) pernah mengalami PHK atau penurunan pendapatan atau menutup bisnis mereka, dan 
survei menemukan bahwa 51% responden tidak menerima dukungan sosial dari pemerintah dan 
mereka yang mencoba menerima menghadapi banyak tantangan dalam mengaksesnya.31 
Dampak COVID-19 pada mata pencaharian populasi kunci sangat signifikan karena mereka 
sudah distigmatisasi dan didiskriminasi, dan COVID-19 semakin membuat mereka rentan 
terhadap kerugian yang lebih besar termasuk hilangnya pendapatan mengingat mayoritas juga 
akan berada di sektor informal dan itu merupakan lingkaran setan mengingat masyarakat yang 
terpinggirkan termasuk LGBTQI, agama minoritas, dan pengungsi juga secara sistematis 
dikeluarkan dari sistem ID digital yang digunakan dalam vaksinasi COVID-19 karena tidak 
memiliki e-KTP.32 

COVID-19 menunjukkan berkurangnya akses ke obat-obatan dan terapi, serta dukungan psiko-
sosial sebagai akibat dari pengurangan pendapatan dan kehilangan pekerjaan; dan 
terganggunya pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat dengan ditutupnya pos kesehatan 
desa dan penangguhan kunjungan rumah.33 Penutupan puskesmas (klinik kesehatan 
masyarakat yang diamanatkan pemerintah yang berlokasi di seluruh Indonesia) juga 
mengganggu layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, seperti keluarga berencana, layanan 

 
31 How the LGBTI community is surviving the COVID-19 pandemic in Indonesia, UNAIDS, accessed 25th May 2021. 
32 Indonesia’s invisible people face discrimination, and sometimes death, by database, by Adi Renaldi, Rest of World. 
Accessed 10th May 2021 
33 Survey of Surveys: Socio Economic Impact of the COVID-19 Pandemic on SDG Progress in Indonesia, published 
April 2021 by the United Nations Indonesia, p. 35 

https://www.unaids.org/en/keywords/asia-pacific
https://restofworld.org/2021/indonesias-invisible-people-face-discrimination-and-sometimes-death-by-database/
https://indonesia.un.org/sites/default/files/2021-05/SEIA%20COVID-19_Report_rev.pdf
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kesehatan ibu dan anak, dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dengan akses ke 
puskesmas menurun dari 94% hingga 64% selama pandemi.34 Laporan dari KOMNAS 
Perempuan35 juga menunjukkan peningkatan intensitas kekerasan bebasiskan gender (GBV) 
selama pandemi akibat tekanan ekonomi, pembatasan sosial, peningkatan pekerjaan / beban 
rumah tangga yang mengakibatkan meningkatnya stres dan memicu semakin parahnya 
kekerasan dalam rumah tangga. 36  

Sebuah survei yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif (Indonesia Positive Network) 
tentang dampak COVID-19 pada orang yang terkena TB mengungkapkan bahwa 36% 
penderita TB pernah mengalami kendala dalam mengakses layanan TB karena adanya 
pembatasan pergerakan, dan 23% belum menerima Pengobatan TB selama lockdown.  

Menurut Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2020, Indonesia berada di peringkat 101 dari 166 
negara dengan skor 65,3 secara global dan memiliki skor rata-rata regional 67,2. Dasbor SDG 
menunjukkan tantangan utama yang menghalangi pencapaian SDG 3 - Kesehatan dan 
kesejahteraan yang baik, dan SDG 10 - Berkurangnya ketidaksetaraan; dan tantangan signifikan 
dalam mencapai SDG 5 - Kesetaraan gender37. Antara Maret dan September 2020, pemerintah 
negara berkembang Asia-Pasifik mengumumkan sekitar US $ 1,8 triliun, atau 6,7% dari PDB 
mereka, dalam pengeluaran untuk tanggap kesehatan dan tindakan bantuan COVID-19 untuk 
rumah tangga dan perusahaan.38  

Indonesia harus mengalokasikan kembali dana untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan ini 
telah menyebabkan peningkatan belanja dalam negeri untuk respon multi-dimensi terhadap 
COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, dengan defisit anggaran tahunan meningkat dari di 
bawah 3% dari PDB tahun 2019 (sebagaimana diamanatkan undang-undang) menjadi lebih 
dari 6% pada tahun 2020. Sementara itu, belanja sektor kesehatan secara nasional telah 
mencapai US $ 6,2 miliar.  

Total pembiayaan kesehatan Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara 
pembanding, dan sebagian besar dikeluarkan dari kantong. Pada 3,3% dari PDB, total 
pengeluaran kesehatan Indonesia termasuk yang terendah di dunia, terutama dibandingkan 
dengan rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah (6,1% dari PDB) dan rata-rata 
negara Asia Timur Pasifik (7,4% dari PDB)39.  

Pengeluaran kesehatan dalam negeri adalah 1,4% dari PDB, atau 7,8% dari total pengeluaran 
pemerintah pada tahun 2016 - yang merupakan sekitar setengah dari pengeluaran di negara-
negara dengan tingkat pendapatan yang sama. Jumlah ini hanya US $ 49 per kapita, jauh di 
bawah rata-rata pendapatan regional dan menengah ke bawah, serta US $ 110 per kapita yang 
direkomendasikan untuk memberikan paket UHC yang penting.40. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengeluaran kesehatan masyarakat saat ini harus lebih dari dua kali lipat menjadi setidaknya 

 
34 Survey of Surveys: Socio Economic Impact of the COVID-19 Pandemic on SDG Progress in Indonesia, published April 2021 by 
the United Nations Indonesia, p. 34 
35 Wahana Visi Indonesia: Melayani Dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa 
COVID-19  
36 Survei Survei: Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Progres SDG di Indonesia, diterbitkan April 2021 oleh 
United Nations Indonesia, hal. 37 
37 Sustainable Development Report 2020, The Sustainable Development Goals and COVID-19, pg 256..  
38 Progress report on the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific, 2021 (ESCAP/RFSD/2021/2), United Nations 
Economic and Social Council (UNESCAP), pg 11. 
39 Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results, World Bank, pg 147. 
40 Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Pengeluaran untuk Hasil yang Lebih Baik, Bank Dunia, hal 148. 

https://indonesia.un.org/sites/default/files/2021-05/SEIA%20COVID-19_Report_rev.pdf
https://indonesia.un.org/sites/default/files/2021-05/SEIA%20COVID-19_Report_rev.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review
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3% PDB, meskipun disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa untuk mencapai 
UHC, diperlukan minimal 4 - 5% dari PDB. 

Pergeseran terpenting dalam menuju UHC adalah memastikan pembiayaan dalam negeri yang 
memadai yang dapat menggantikan pengeluaran sukarela swasta, dengan COVID-19, lebih 
banyak sumber daya akan dibutuhkan untuk memastikan bahwa mata anggaran kesehatan 
tidak dialokasikan kembali dalam anggaran kesehatan yang akan merusak upaya untuk 
memperkuat sistem kesehatan secara holistik dan menangani penyakit seperti COVID-19 secara 
vertikal. Dengan demikian, angka 5% untuk belanja kesehatan sebagai bagian dari PDB dengan 
demikian merupakan tujuan aspiratif dalam jangka pendek, dan sesuatu yang direncanakan 
untuk jangka panjang.41. 

Per 31 Maret 2021, Global Fund telah mengalokasikan US $ 12.875.059 di bawah inisiatif 5% Grant 
Flexibilities kepada Indonesia untuk memerangi COVID-19 dan mengurangi dampak 
penanggulangan HIV, TB dan malaria. Komunitas dan masyarakat sipil Indonesia telah 
mengadvokasi penggunaan fleksibilitas hibah ini untuk membeli APD COVID-19 , membayar 
aplikasi virtual / perangkat lunak untuk mempertahankan koordinasi mereka dan bekerja secara 
daring (online), dan bekerja untuk memberikan dukungan makanan dan nutrisi dasar kepada 
penerima manfaat.42  US $ 44 juta lainnya dialokasikan untuk periode 2022 - 2023 ke Indonesia 
oleh Global Fund. Dana ini (jika terealisasi) kemungkinan akan memenuhi sebagian besar 
kebutuhan jangka pendek untuk pendanaan  tambahan bagi komunitas untuk mengatasi 
COVID-19 sambil bekerja untuk memastikan bahwa peningkatan HIV dan TB sejauh ini tidak 
hilang. 

Tabel di bawah ini membandingkan indikator utama program HIV dan TB yang dipilih untuk 
semester kedua pada 2019 vs 2020 seperti yang dilaporkan ke Global Fund tentang dampak 
COVID-19 pada pemberian layanan HIV dan TB (data malaria tidak tersedia karena analisis ini 
sedang  dilakukan). Yang menarik adalah bahwa penjangkauan komunitas untuk populasi kunci 
dalam komponen HIV sedikit meningkat pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2019, dan 
rujukan TB komunitas memiliki dampak negatif yang jauh lebih kecil daripada pemberian 
layanan TB berbasis fasilitas kesehatan. Namun, hasil ini cenderung meremehkan dampak pada 
kegiatan masyarakat, dan tidak menunjukkan dampak pada inisiatif CRG, maupun pada CSS. 

 

Indikator Cakupan Jul-Des 
2019 

Jul-Des 
2020 Perubahan 

HIV - Persentase Populasi Kunci (WPS, LSL, Waria, Penasun) yang 
dijangkau dengan program pencegahan HIV - paket layanan 
yang ditentukan 

492.289 522.470 6% 

HIV - Persentase populasi kunci (WPS, Waria, Penasun) yang 
telah menerima tes HIV selama periode pelaporan dan 
mengetahui hasilnya 

54.960 39.878 -27% 

HIV - Jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasilnya 
selama periode pelaporan 46.907 28.416 -39% 

TB - Jumlah kasus yang dilaporkan dari semua bentuk TB (yaitu 
dikonfirmasi secara bakteriologis + didiagnosis secara klinis), 
termasuk kasus baru dan kambuh 

260.399 130.443 -50% 

TB - Jumlah kasus TB yang diberitahukan (semua bentuk) yang 
dikontribusikan oleh penyedia program TB nonpemerintah - 
rujukan komunitas 

2.441 2.162 -11% 

 
41 Laporan Kesehatan Dunia 2010 Pembiayaan sistem kesehatan: jalan menuju cakupan universal untuk UHC, SIAPA. Hal 28. 
42APCASO, penilaian cepat Asia-Pasifik tentang isu-isu kunci dan yang muncul dari komunitas yang terkena dampak HIV, TB, 
dan malaria serta masyarakat sipil selama pandemi Covid-19, APCASO, Bangkok, hal. 14 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44371/9789241564021_eng.pdf;jsessionid=2231FF0E35EE9BBF6377C15373F0298D?sequence=1
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TB - Jumlah kasus TB yang diberitahukan (semua bentuk) yang 
dikontribusikan oleh penyedia program TB nonpemerintah - 
fasilitas swasta / non-pemerintah 

47.638 21.175 -56% 

TABEL 12: HASIL PROGRAM HIV DAN TB TERHADAP INDIKATOR SEMESTER II 2019 DAN 2020 

Karena pemerintah Indonesia secara jelas tidak menyediakan dana untuk kegiatan program 
komunitas, maka tidak perlu dikatakan bahwa dana untuk menutupi biaya komunitas 
tambahan untuk mengatasi COVID-19 masih kurang. Hampir semua pendanaan terkait COVID-
19 yang tersedia dan diantisipasi untuk komunitas disediakan oleh mitra pembangunan 
internasional eksternal, termasuk US $ 44 juta dari Global Fund for HIV, TB dan program Malaria 
untuk periode 2021-2023. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan upaya 
komunitas dan masyarakat sipil dalam penguatan sistem komunitas sebagai bagian dari 
penguatan sistem kesehatan, dan dana ini (jika terealisasi) meskipun kemungkinan besar akan 
memenuhi sebagian besar kebutuhan jangka pendek untuk pendanaan tambahan komunitas 
untuk mengatasi COVID-19 saat melaksanakan program untuk HIV, TB dan Malaria. Namun, perlu 
dicatat bahwa alokasi dana masa depan untuk HIV, TB dna malaria harus mencerminkan 
kemungkinan besar bahwa pertempuran melawan COVID-19 tidak akan menjadi pertempuran 
jangka pendek, mengingat perjuangan komunitas global dalam memastikan peningkatan yang 
cepat dari vaksinasi Negara berkembang dan biaya tambahan terkait COVID perlu ditanggung 
untuk beberapa tahun kedepan setidaknya dari sumber eksternal.  

Sejak 2014, Global Fund yang telah menyalurkan US $ 1.048.779.485 ke Indonesia, dan sejak itu 
menandatangani US $ 207.230.104, berkomitmen US $ 189.234.146, dan menyalurkan US 
$ 170.729.68043 kepada komunitas  atau masyarakat sipil di Indonesia lebih dari 11 hibah44, dan 
memainkan peran penting dalam pemberdayaan dan penguatan sistem masyarakat sipil di 
lanskap HIV dan TB di Indonesia.  

Jumlah alokasi Global Fund ditentukan oleh sumber daya yang dikumpulkan selama 
pelaksanaan Replenishment, siklus tiga tahun; kelayakan suatu negara dalam mengakses 
sumber daya ini; serta metodologi alokasi yang digunakan untuk menentukan besaran alokasi 
untuk masing-masing negara berdasarkan kemampuan membayar dan beban penyakit serta 
indikator kualitatif lainnya. Dengan demikian, Seventh Replenishment Global Fund yang akan 
datang pada tahun 2022, yang juga merupakan tahun di mana Indonesia menjadi tuan rumah 
pertemuan G20, merupakan peluang penting bagi komunitas dan masyarakat sipil Indonesia 
untuk mengadvokasi sumber pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi baik secara 
eksternal, sekaligus meningkatkan advokasi. upaya peningkatan pembiayaan kesehatan 
masyarakat 

DATA KUALITATIF: OBSERVASI KOMUNITAS 
FGD diadakan dengan pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan perspektif mereka 
tentang jalan menuju partisipasi masyarakat sipil yang lebih besar dalam program HIV, TB dan 
malaria di Indonesia. Sembilan informan dari delapan komunitas HIV, TB dan malaria; serta dari 
PR dan Sub-Penerima (SR) berpartisipasi. Beberapa informan kemudian diwawancara lebih 
lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam seperti yang dibagikan di bawah ini. 

“Perlu kepastian agar penderita ODHA positif mendapatkan terapi 
dan ditanggung oleh JKN… ”~ BR, IPP 

 
43 This excludes resources that may have been channelled through regional grants of the Global Fund. 
44 The Global Fund Data Explorer, accessed 20th May 2021. 

https://data.theglobalfund.org/investments/components/IDN/-/Community%20Sector
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 “Pendanaan swakelola Tipe 3 dapat mendukung dukungan untuk organisasi 

komunitas namun perlu memperkuat komunitas untuk dapat mengakses dana 
swakelola tipe 3 tersebut. Diperlukan dukungan penguatan komunitas di 

manajemen area dan juga audit keuangan. ” ~ NH, LKNU 
 

 “Klien ODHA dampingan kami untuk akses BPJS kesehatan-nya, kami 
rekomendasi kan dan diurus ke Dinas terkait.” ~ anonim 

 
 “Sudah ada upaya peningkatan kapasitas lembaga / organisasi, 

sehingga salah satunya kami dapat mengakses dana dari Dinas Kesehatan ” 
~ Ani Hernasari, REKAT Surabaya 

 

Sebagian besar peserta menyatakan bahwa komunitas kesulitan mendapatkan dana untuk 
pengembangan organisasi dan program baik melalui Pemerintah Indonesia maupun donor 
eksternal. Mereka juga memahami bahwa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan organisasi 
masyarakat sipil (CSO) akan membutuhkan pemberdayaan dan penguatan sistem mereka di 
berbagai bidang seperti penulisan proposal, pengelolaan keuangan, penggalangan dana, 
termasuk jaringan dengan komunitas internasional. 

Dana swa-kelola Tipe III berdasarkan Keputusan Presiden No. 16/2018 dan merupakan kemitraan 
baru antara Pemerintah Indonesia dan komunitas untuk Inovasi Pembangunan dalam 
pengadaan barang atau jasa pemerintah. Mekanisme baru dalam pembangunan ini 
memberikan kesempatan kepada komunitas untuk terlibat dalam proses pembangunan 
sekaligus memberdayakan dan memperkuat kapasitasnya. Oleh karena itu, komunitas dapat 
menjadi co-creator yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
program pemerintah. Untuk mengantisipasi pendanaan pemerintah pada tahun 2023, 
narasumber mengungkapkan harapannya untuk mengakses dana Swakelola Tipe III, namun 
untuk itu diperlukan penguatan sistem organisasi dalam pengelolaan keuangan untuk 
memenuhi persyaratan akuntabilitas yang diantisipasi. 

Narasumber juga mengungkapkan bahwa mereka ingin dilibatkan dalam proses perencanaan 
di tingkat daerah, untuk mendapatkan dukungan dan menjaga keberlanjutan dan 
meningkatkan akses ODHA ke layanan kesehatan yang berkualitas dan memastikan bahwa 
pengobatan dan diagnosa akan ditanggung oleh JKN atau pemerintah daerah; dan sepakat 
bahwa advokasi kepada pemerintah daerah harus dimulai sekarang untuk mendukung 
keberlanjutan komunitas dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam program HIV, TB dan Malaria 
secara bermakna dan efektif. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Data dan analisis yang disajikan di atas menunjukkan bahwa pendanaan saat ini dan yang 
diproyeksikan untuk organisasi berbasiskan komunitas (CBO) dan organisasi masyarakat sipil 
(CSO) dalam program HIV, TB dan Malaria nasional jauh dari perkiraan kebutuhan sumber daya. 

Dalam kasus penanggulangan HIV nasional, perkiraan kekurangan dana adalah sebesar US 
$ 55,2 juta untuk periode 2022 - 2023, dan US $ 58,4 juta pada tahun 2024. Sekitar 72% dari 
kesenjangan pendanaan untuk tahun 2022-2023 diakibatkan oleh kegiatan di mana Pemerintah 
Indonesia tidak siap atau tidak mau menangani sendiri secara efektif karena berbagai alasan - 
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termasuk menjangkau masyarakat yang terpinggirkan, termasuk populasi kunci; mengatasi 
hambatan hak asasi manusia yang terkait dalam mengakses layanan HIV; dan CSS, termasuk 
pemantauan berbasis komunitas dan yang dipimpin oleh komunitas. Kesenjangan sumber daya 
untuk menangani masalah CRG dan CSS saja mencapai US $ 23,7 juta, yang merupakan 43% 
dari kesenjangan pendanaan. 

Untuk penanggulangan TB nasional, estimasi kesenjangan pendanaan untuk partisipasi 
komunitas mencapai US $ 123,7 juta untuk periode 2022 - 2023. Total kebutuhan sumber daya  
untuk komunitas pada tahun 2024 diperkirakan mencapai US $ 58,4 juta. Permintaan Pendanaan 
TB kepada Global Fund untuk 2022 - 2023 berisi pendanaan yang sangat sedikit untuk intervensi 
CRG dan CSS, dengan 2,7% digabungkan untuk 2022 dan 1,8% digabungkan pada 2023. 
Dengan asumsi proporsi alokasi  yang sama untuk kegiatan serupa seperti untuk HIV, 
kesenjangan anggaran yang diproyeksikan untuk tahun 2023 - 2023 untuk kegiatan ini akan 
mencapai US $ 11,1 juta, sekitar 11% dari kesenjangan pendanaan untuk periode ini. 

Kesenjangan pendanaan terbesar untuk keterlibatan dan kegiatan komunitas serta masyarakat 
sipil berada dalam program Malaria dengan perkiraan US $ 87,6 juta untuk periode 2021 - 2023, 
dengan US $ 37,1 juta untuk tahun 2023 saja. Permintaan Pendanaan Malaria 2021 - 2023 ke 
Global Fund tidak termasuk pendanaan untuk intervensi CRG. Estimasi kebutuhan dana untuk 
program malaria pada tahun 2024 mencapai US $ 41,5 juta. 

Perkiraan kekurangan anggaran di atas tidak memperhitungkan pendanaan yang dibutuhkan 
organisasi berbasiskan komunitas (CBO) dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk 
menghadapi COVID-19. Karena pemerintah Indonesia secara jelas tidak menyediakan dana 
bagi komunitas untuk kegiatan program, maka dana untuk menutupi biaya tambahan untuk 
mengatasi COVID-19 sangatlah kurang. Hampir semua pendanaan terkait COVID-19 yang 
tersedia dan diantisipasi untuk komunitas disediakan oleh mitra pembangunan internasional. 
Meskipun dana (jika terealisasi) dari Global Fund kemungkinan akan memenuhi sebagian besar 
kebutuhan jangka pendek, alokasi pendanaan HIV, TB dan Malaria di masa depan (dan 
idealnya pemerintah Indonesia) harus mencerminkan kemungkinan yang sangat nyata bahwa 
perang melawan COVID-19 bukanlah pertempuran jangka pendek, karena upaya untuk 
menangani masalah CRG bersifat lintas sektor dan tidak hanya mencakup kebijakan dan 
implementasi yang terkait dengan kesehatan. 

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang ditawarkan sebagai berikut. 

Di Tingkat Nasional 
6. Pemerintah Indonesia harus secara bertahap meningkatkan alokasi PDB untuk kesehatan 

dari 3% (pada 2019) untuk mencapai UHC pada tahun 2030 menjadi setidaknya 5% dan 
memastikan bahwa ini termasuk pembiayaan publik yang memadai untuk 
penanggulangan HIV, TB dan malaria, termasuk untuk komunitas dan masyarakat sipil.  

7. Strategi, intervensi, dan sumber daya ke depan untuk menangani HIV, TB dan malaria di 
Indonesia perlu memberikan perhatian yang cukup dalam menangani dampak COVID-
19.tentang intervensi HIV, TB dan Malaria yang ada, sistem komunitas dan kesehatan. Hal 
ini terutama penting untuk pembiayaan domestik yang berkelanjutan dan dapat 
diprediksi untuk memastikan bahwa pencapaian yang dicapai sejauh ini tidak hilang dan 
target nasional HIV, TB, dan Malaria terpenuhi. 

8. Kementerian Kesehatan Indonesia, Country Coordinating Mechanism (CCM) - termasuk 
Kelompok Kerja HIV, TB dan Malaria, Kementerian Keuangan, Global Fund Country Team, 
harus melakukan upaya yang efisien untuk memprogram ulang hibah Global Fund saat 
ini dan yang akan datang (tergantung pada perkembangan kebutuhan COVID-19) dan 
mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memfasilitasi keterlibatan dan 
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partisipasi komunitas dalam program HIV, TB dan Malaria, dan dalam mekanisme tingkat 
negara tentang UHC. Fokus prioritas untuk pemrograman ulang diperlukan terutama 
untuk penanggulangan TB dan malaria demi memastikan bahwa dana yang cukup 
tersedia untuk orgnisasi berbasis komunitas (CBO) dan organisasi masyarakat sipil (CSO) 
untuk inisiatif terkait CRG dan untuk CSS, termasuk untuk pemantauan yang berbasis 
komunitas dan dipimpin komunitas. .   

9. Rencana strategis nasional masa depan untuk HIV, TB dan Malaria harus secara signifikan 
dan eksplisit memasukkan dan memprioritaskan penanganan CRG dan tantangan dan 
hambatan hukum yang penting untuk mencapai target nasional HIV, TB dan Malaria serta 
komitmen internasional, termasuk Agenda 2030 dan SDGs. 

10. Kemitraan yang lebih kuat harus dibentuk di antara Kementerian Kesehatan, Keuangan, 
Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan, Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi 
untuk memastikan pendekatan sosio-ekonomi multi-aspek untuk mengakhiri tiga 
penyakit sebagai epidemi di Indonesia dan untuk memastikan lingkungan yang 
memungkinkan untuk populasi kunci dan rentan. 

Di Tingkat Komunitas dan Masyarakat Sipil 
5. Advokasi segera harus diarahkan pada mekanisme pemerintah Indonesia untuk 

menyalurkan dana pemerintah ke organisasi masyarakat sipil (CSO). Inisiatif 
percontohan untuk mengaktifkan saluran pendanaan ini di 23 kabupaten telah 
dimasukkan dalam Permintaan Pendanaan HIV Global Fund 2022 - 2023, dan inisiatif ini 
harus didukung secara aktif oleh CBO dan CSO sebagai sarana untuk “memulainya”. 

6. Dalam konteks Global Fund Seventh Replenishment pada tahun 2022 dan siklus 
perencanaan strategis pemerintah Indonesia untuk tahun 2025 - 2029, masyarakat 
Indonesia yang hidup dengan dan / atau terkena dampak, dan menjadi rentan terhadap 
HIV, TB dan Malaria harus mengeksplorasi dan mengembangkan strategi untuk 
memperkuat upaya advokasi mereka untuk peningkatan pembiayaan dalam negeri, 
dan peningkatan sumber daya internasional untuk penanggulangan HIV, TB dan Malaria 
nasional, partisipasi komunitas, intervensi terkait CSS dan CRG. Estimasi kekurangan 
anggaran yang diidentifikasi untuk masyarakat dan komunitas terkait respon untuk ketiga 
penyakit tersebut sebesar US $ 58,4 juta untuk HIV, US $ 77,6 juta untuk TB, dan US $ 44,5 
juta untuk Malaria harus digunakan sebagai dasar untuk advokasi.  

7. Masyarakat yang hidup dengan dan terdampak oleh dan rentan terhadap ketiga 
penyakit serta masyarakat sipil di Indonesia harus berkoordinasi dan bekerja dengan 
komunitas dan masyarakat sipil di negara-negara G20 lainnya melalui Civil 20 (C20)45 
untuk melakukan advokasi dalam konteks G20 mengingat Indonesia menjadi tuan rumah 
pertemuan G20 pada tahun 2022, yang merupakan peluang untuk memprioritaskan HIV, 
TB dan Malaria dalam agenda kesehatan G20.  

LAMPIRAN 
 

 
45 The Civil 20 (C20) is an official engagement group of the G20 and is made up of over 500 CSOs globally. 
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