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Pengantar 

• Kebijakan (Policy): Sejumlah keputusan yang dibuat oleh 
mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan 
tertentu 

• Kebijakan Publik (Public Policy): kebijakan – kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah atau negara 

• Kebijakan Kesehatan (Health Policy): Segala sesuatu untuk 
mempengaruhi faktor – faktor penentu di sektor kesehatan 
agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan 
bagi seorang dokter kebijakan merupakan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan layanan kesehatan (Walt, 1994) 
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Mengapa Kebijakan kesehatan penting? 

• Sektor kesehatan merupakan bagian penting 
perekonomian di berbagai negara 

• Kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa 
dibanding dengan masalah sosial yang lainnya 

• Kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah 
keputusan yang tidak ada kaitannya dengan 
pelayanan kesehatan (misal: kemiskinan, polusi) 

• Memberi arahan dalam pemilihan teknologi 
kesehatan  
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1. Analisis Kebijakan 
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Keuntungan Analisis Kebijakan 

• Memberi penjelasan 
mengenai apa dan 
bagaimana hasil 
(outcome) kebijakan 
akan dicapai  

• Piranti untuk membuat 
model kebijakan di 
masa depan dan 
mengimplementasikan 
dengan lebih efektif 

• Banyak metode analisis 
kebijakan. 

• Kami anjurkan 
menggunakan segitiga 
kebijakan 
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Segitiga Analisis Kebijakan 
         Konteks 
 
 

    

  Aktor/ pelaku 

  • Individu 

                   • Pelaku 

     •  Organisasi 

Isi/ Konten 
Proses 

Sumber: Walt and Gilson (1994)  
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Menggunakan Segitiga Kebijakan 
Kesehatan 

Segitiga kebijakan kesehatan digunakan untuk 
memahami kebijakan tertentu dan menerapkan 
untuk merencanakan kebijakan khusus dan dapat 
bersifat: 

• Retrospektif (meliputi evaluasi dan monitoring 
kebijakan) 

• Prospektif (Memberi pemikiran strategis, advokasi 
dan lobi kebijakan) 
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Isi: 

• Membahas mengenai isi kebijakan 
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Kontekstual 

• Faktor situasional: Faktor yang tidak permanen atau 
khusus yang dapat berdampak pada kebijakan (contoh: 
kekeringan) 

• Faktor struktural: bagian dari masyarakat yang relatif 
tidak berubah (misal: sistem politik) 

• Faktor Budaya: Faktor yang dapat berpengaruh seperti 
hirarki, gender, stigma terhadap penyakit tertentu 

• Faktor Internasional atau eksogen: faktor ini 
menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara 
dan mempengaruhi kemandirian dan kerja sama internasional 
dalam kesehatan 
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Proses Penyusunan Kebijakan 

• Identifikasi Masalah dan Isu 

• Perumusan Kebijakan 

• Pelaksanaan Kebijakan 

• Evaluasi Kebijakan 
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2. Menyusun Policy Brief 

• Rujukan dari IDRC 
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3. 

Dinamika dan metafora  sistem 
kesehatan. 
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Dinamika sistem kesehatan 

Kasus-kasus:  

• Pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap 
sistem kesehatan 

• Pengaruh ideologi terhadap sistem kesehatan 

• Pengaruh ekonomi terhadap sistem kesehatan 
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Metafora Penyusunan Kebijakan di 
Sistem Kesehatan 

Model Engineering 

 

Tanpa bentuk 
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Dimana peran Jaringan Kebijakan 
yang independen? 

Peran Pasif Peran Aktif 
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