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Kegiatan ini kelanjutan dari “Support GFAN AP
and partners' mobilization and advocacy
engagements leading up to the Global Fund
7th Replenishment project”

APCASO mendukung komunitas dan CSO
untuk mengidentifikasi dan memobilisasi
sumber daya domestik.
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TUJUAN STUDI

Mengembangkan materi advokasi bagi
komunitas dan NGO untuk untuk peningkatan
dan keberlanjutan investasi domestik di bidang
kesehatan, termasuk penanggulangan HIV, TB
dan Malaria di Indonesia.

Mengidentifikasi kesenjangan dan
tantangan bagi komunitas dan keterlibatan
masyarakat sipil dalam persiapan untuk
Seventh Global Fund Replenishment

Menjadi dasar untuk investment case
study bagi program HIV, TB dan Malaria
di Indonesia dari sisi komunitas.

Materi Advokasi

Identifikasi Gap

Dasar Investment Case Study

KLIK HERE
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Mengevaluasi kecukupan pendanaan untuk keterlibatan
dan intervensi komunitas untuk Program GFATM HIV dan

TB 2021-2023 terkait dengan target yang diusulkan dalam
FR, termasuk untuk CRG, dan memperkirakan dana

tambahan apa yang dibutuhkan, dan
 

Berdasarkan analisis tersebut, dihitung estimasi
kebutuhan biaya bagi komunitas untuk mencapai target

2024 yang tertuang dalam Renstra HIV dan TB
Kementerian Kesehatan 2020-2024.

 

akan dihitung dan evaluasi biaya satuan komunitas
tahun 2021-2023 dari pendanaan GFATM

KELUARAN
Untuk Program HIV dan TB

Untuk Malaria
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Studi dilaksanakan pada situasi Pandemi COVID-
19, hal ini kendala untuk bertemu secara fisik,
bepergian, dan mendapatkan data primer. Kami
juga tidak dapat mengakses data terkait
perubahan anggaran akibat COVID-19 ke program
ATM.

Evaluasi anggaran hanya yang bersumber dari
Global Fund

Evaluasi anggaran berbasis data tahun anggaran
2019

KETERBATASAN
STUDI
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METODOLOGI

CROSS
SECTIONAL

FOKUS PADA
KOMUNITAS

Pendekatan cross-sectional berdasarkan data realisasi
tahun 2019 (anggaran hanya bersumber GF), dan
capaian komunitas program ATM
Komponen biaya mengacu dari modul Global Fund

Estimasi kebutuhan biaya untuk komunitas, terutama
tahun 2024, dan simulasi perhitungan dengan
peningkatan cakupan komunitas
Estimasi kebutuhan biaya berdasarkan satuan biaya
komunitas program ATM tahun 2019
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BIAYA SATUAN HIV

Dalam kalkulasi unit cost per person di atas, kegiatan yang terkait dengan
penurunan Human Rights Barriers and Gender Inequality, and Community
Responses and Systems (CRS) dihitung untuk kebutuhan 4 populasi kunci.
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BIAYA SATUAN TB

Dalam praktiknya, hanya satu lembaga yang relevan untuk analisis biaya satuan
karena lembaga kedua memiliki tingkat luaran indikator yang rendah, yang akan
menyebabkan nilai yang ekstrim dan mengganggu hasil perhitungan
Pada tahun 2019 kedua lembaga masyarakat peserta tidak memiliki kegiatan dan
alokasi biaya untuk program CRG, melainkan komponen biaya untuk CSS
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BIAYA SATUAN
MALARIA

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.
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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. Ini dalam
konteks masih ada gap antara target CSO dan
target nasional.

Kesenjangan sumber daya untuk menangani
masalah CRG dan CSS mencapai US $ 23,7
juta.

HASIL TEMUAN
PROGRAM HIV
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HUMAN RIGHTS
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Saat ini teman-teman IAC
menjalankan program Human Rights
di 23 KK. Pada studi ini kami
melakukan exercise anggaran jika
program Human Rights diperluas
hingga ke 100 KK.
Artinya dibutuhkan anggaran
tambahan sekitar US $ 29 juta
untuk menjalankan program Human
Rights di 77 KK tambahan.



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 sangat sedikit untuk
intervensi CRG dan CSS, dengan 2,7% untuk
2022 dan 1,8% digabungkan 2023.

HASIL TEMUAN
PROGRAM TB
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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, dan 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.

HASIL TEMUAN
PROGRAM MALARIA
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REKOMENDASI

Semua pihak yang terlibat dalam
pengembangan proposal pendanaan
harus memastikan ketersediaan
alokasi sumber daya yang memadai
untuk memfasilitasi keterlibatan dan
partisipasi komunitas (khususnya TB
dan Malaria).

Pemerintah Indonesia harus secara
bertahap meningkatkan alokasi PDB
(Produk Domestik Bruto) untuk
kesehatan dari 3% (pada 2019) untuk
mencapai UHC pada tahun 2030
menjadi setidaknya 5%

ALOKASI 
PDB 5%

KETERSEDIAAN 
UNTUK KOMUNITAS
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Estimasi kekurangan anggaran tahun 2024
untuk komunitas program ATM (US $ 58,4 juta
untuk HIV; US $ 77,6 juta untuk TB; US $ 44,5
juta untuk Malaria)

BAHAN ADVOKASI 7TH
REPLANISHMENT



REKOMENDASI

Indonesia harus memanfaatkan posisinya
menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun
2022 untuk mengadvokasi dan
berkontribusi bagi peningkatan
pembiayaan internasional untuk program
ATM dan COVID-19

Komunitas perlu melakukan advokasi
kepada pemerintah dan legislatif
untuk meningkatkan prioritas CRG dan
masalah legal barrier. Diintegrasikan
ke Renstra dan Pendanaan.

PRIORITAS PADA
CRG

G20 
PRESIDENTIAL
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Untuk bahan advokasi yang lebih kuat dalam rangka
peningkatan anggaran dengan menghitung potensi
pengembalian investasi (investment cost). Diperlukan
perhitungan kontribusi komunitas terhadap hasil
cakupan/ capaian program ATM dan estimasi
pengembalian investasi dengan mempertimbangkan
estimasi kebutuhan sumber daya. 

COMPREHENSIVE
INVESTMANT COST 



TERIMA KASIH
Laporan lengkap atas Increased Domestic Resources and
Strengthened Community Systems for HIV, TB and Malaria Responses in Indonesia bisa
didapat dengan menghubungi Yayasan Spiritia di info@spiritia.or.id

Rahmat Hidayat - PME Manager


