






KentBuse,NicholasMays&GillWalt



MakingHealthPolicy



UNDERSTANDINGPUBLICHEALTH



1


DAFTARISI



GarisBesarIsiBuku
1 KerangkaKebijakanKesehatanKonteks,ProsesdanPelaku
2 KekuasaandanProsesKebijakan
3 NegaradanSektorSwastadalamKebijakanKesehatan
4 PenentuanAgenda
5 Pemerintahdanproseskebijakan
6
Interestgroupdanproseskebijakan
7

2
5
19
46
61
78
97
115

ImplementasiKebijakan

8 Globalisasiprosespembuatankebijakan
9 Penelitian,EvaluasidanKebijakan
10
MelakukanAnalisisKebijakan
Istilah
Akronim
Index

131
149
167
































2


GarisBesarIsiBuku

Pendahuluan
Bukuinimemberikanpendahuluanyanglengkapuntukmempelajarikekuasaandanproses
dalam kebijakan kesehatan. Buku lain yang banyak tersedia berhubungan dengan isi kebijakan
kesehatan – apa arti kebijakan itu. Buku ini menggunakan ilmu kedokteran, epidemiologi, teori
organisasi atau ilmu ekonomi untuk memberi bukti, atau evaluasi kebijakan kesehatan. Berbagai
kelompok dokter, ahli epidemiologi, ahli ekonomi kesehatan dan ahli teori organisasi
mengembangkan secara teknis jalan keluar yang masuk akal atas masalahͲmasalah kesehatan
masyarakat.Namun,mengejutkanternyatahanyasedikitbacaanbagipraktisikesehatanmasyarakat
yangberusahamemahamibagaimanaisu–isuyangdapatmasukkedalamagendakebijakan(dan
bagaimana merumuskan isu Ͳ isu ini agar dapat diterima dengan baik), bagaimana para penyusun
kebijakan mengolah bukti (dan bagaimana membangun hubungan yang lebih baik diantara
pengambil keputusan), dan mengapa sejumlah inisiatif kebijakan dilaksanakan sedang yang lain
tidak. DimensiͲdimensi politik dalam proses kebijakan kesehatan jarang sekali diajarkan di fakultas
kedokteranataukesehatanmasyarakat.
Mengapamempelajarikebijakankesehatan?
Bukuinimemadukankekuasaandanproseskedalamsuatupengkajiankebijakankesehatan.
Buku ini memandang kedua tema tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk memahami
kebijakan. Siapa yang menyusun dan melaksanakan keputusan kebijakan (mereka yang berkuasa)
dan bagaimana keputusan diambil (proses) sangat menentukan isi kebijakan kesehatan, dan
kesehatan masyarakat pada akhirnya. Untuk menjelaskan pandangan ini, ambil kasus penyusunan
kebijakan HIV di negara berpendapatan rendah. Bila ahli ekonomi kesehatan dilibatkan sebagai
penasehat menteri kesehatan, maka besar kemungkinan langkah pencegahan yang akan diambil
(karena langkah pencegahan lebih menghemat dana daripada langkah pengobatan). Namun, bila
menteri kesehatan berkonsultasi dengan perwakilan orangͲorang penderita HIV, dan perusahaan
farmasi, keputusan yang diambil mungkin adalah penekanan pada pengobatan dan perawatan
pasien. Walaupun jarang, organisasi kewanitaan yang kuat dapat didengar oleh menteri, dimana
parawanitainiakanmelobiuntukintervensiͲintervensimemberdayakanwanita,melindungimereka
dariseksyangtidakamandantidakdilindungi.Penyatuanpandanganyangberbedadankebijakan
yang dihasilkan tergantung pada kekuasaan masingͲmasing pelaku dalam arena kebijakan dan
proses penyusunan kebijakan (misal, seberapa besar kelompok yang dikonsultasi dan dilibatkan).
Apakah intervensi HIV preventif, kuratif, struktural diberikan atau tidak, prioritas akan diberikan
kepadapenangananwabahHIV.
Semua kegiatan didasarkan pada politik. Sebagai contoh, penelitian dalam masalah
kesehatan masyarakat memerlukan dana. Diberbagai universitas, ilmuwan kampus dan ilmuwan
sosial saling berlomba untuk mendapatkan dana penelitian. Politik akan menentukan alokasi dana
pemerintah untuk mendanai penelitian dalam bidang dan disiplin ilmu yang berbeda, sedangkan
perusahaan swasta akan menginvestasikan dana mereka pada penelitianͲpenelitian yang
memberikan keuntungan terbesar. Politik tidak selesai sampai dengan pendanaan, karena politik
akan mengatur akses siapa yang diteliti dan bahkan publikasi. Hasil yang tidak diharapkan akan
disimpandandibuangolehpenyandangdanaproyek,danhasiltersebutdapatdibawakepengadilan
ataudiabaikanolehparapengambilkeputusanataumerekayangmerasatidaknyaman.Politikada
dimanaͲmana. Karena alasan itulah, pemahaman terhadap politik dalam proses kebijakan tidak
diragukan sama pentingnya dengan pemahaman bagaimana obatͲobatan dapat meningkatkan
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kesehatan. Dengan cara lain, meski disiplin akademik yang lain dapat memberikan bukti yang
diperlukan untuk meningkatkan kesehatan, tidak adanya pemahaman yang baik terhadap proses
kebijakan,jalankeluarteknistidakakancukupuntukmerubahpraktekpelaksanaandidunianyata.
Bukuiniditujukankepadamerekayanginginmemahamiproseskebijakansehinggamereka
memiliki bekal yang cukup untuk mempengaruhinya dalam pekerjaan sehariͲhari. Buku ini
diharapkanmenjadisemacampeganganbagiparaprofesionalyanginginmemperbaikiketerampilan
mereka dalam memberi arah dan mengatur proses kebijakan kesehatan – terlepas dari isu atau
lingkungankesehatan.
SusunanBuku
Padakonsepnya,bukuinidisusunberdasarkankerangkaanalisauntukkebijakankesehatan
yang dikembangkan oleh Walt dan Gilson (1994). Kerangka ini berusaha untuk menyederhanakan
apa yang dalam prakteknya memiliki hubungan sangat komplek dengan menjelaskannya melalui
‘segitiga kebijakan’. Kerangka ini memperhatikan ‘konteks’ dimana kebijakan disusun dan
dilaksanakan, para ‘pelaku’ yang terlibat dalam penyusunan kebijakan, dan ‘proses’ yang
berhubungan dengan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan – serta interaksi diantara
ketiganya.Kerangkainibermanfaatkarenadapatditerapkandinegaramanapun,dalamkebijakan
apa pun, dan dalam tingkatan kebijakan yang manapun. Teori yang berbeda serta pendekatan
disiplinilmu,khususnyadariilmupolitik,hubunganinternasional,ilmuekonomi,sosiologi,danteori
organisasidibahasdalambukuinigunamendukungkerangkaanalisasederhanainidanmemberikan
penjelasanlebihlanjuttentangproseskebijakandankekuasaan.
SepuluhbabdalambukuinimembahastatapͲtahapberbedadalamproseskebijakan.Bab1
memberikanpendahuluantentangpentingnyadanmaknakebijakan,penjelasanterhadapkerangka
analisa kebijakan, dan menunjukkan bagaimana kerangka tersebutdapat digunakan untuk
memahami perubahan dalam kebijakan. Bab 2 menggambarkan sejumlah teori yang membantu
menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan penyusunan kebijakan, termasuk pula halͲhal yang
berkaitan dengan bagaimana kekuasaan itu digunakan oleh kelompokͲkelompok yang berbeda,
bagaimana sistem politik dan pemerintahan merubah kekuasaan kedalam kebijakan, bagaimana
kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana kekuasaan mempengaruhi proses pengambilan
keputusan.
Bab3memperkenalkansektorumumdansektorswastayangberorientasipadakeuntungan.
Bab 3 ini menunjukkan kembali perubahan peran dari kedua sektor penting ini dalam kebijakan
kesehatan,agardapatmemberikansuatulatarbelakangkontekstualbagipemahamanisidanproses
penyusunan kebijakan kesehatan kontemporer. Penyusunan agenda merupakan fokus dari Bab 4.
Bab5kembalimembahastentangparapelakudenganmenekankanpadalembagapemerintahyang
kembali berbeda dan pengaruh yang mereka berikan. Bab 6 membahas pelaku diluar
pemerintah.Sumber daya, strategi dan keberhasilan darijeniskelompokkepentingan dalam sektor
kesehatandibandingkandalamproseskebijakan.
Bab 7 membahas proses kebijakan dengan memaparkan pelaksanaan kebijakan. Bab ini
membandingkan dan menyatukan pendekatan ‘atas ke bawah’ (topͲdown) dan ‘bawah ke atas’
(bottomͲup)agar dapat menjelaskan pelaksanaannya (atau akan lebih banyak membahas
kekurangannya). Bab 8 memindahkan fokus pembahasan ke tingkat global dan mengkaji peran
berbagi pelaku dalam proses kebijakan dan implikasi meningkatnya  keterkaitan global dalam
penyusunan kebijakan di dalam negeri. Bab 9 meninjau evaluasi kebijakan dan menggambarkan
hubungan antara penelitian dan kebijakan. Bab terakhir digunakan untuk melakukan pengkajian
kebijakan. Bab ini memperkenalkan suatu pendekatan politik untuk pengkajian kebijakan,
memberikan tipsuntuk mengumpulkaninformasibagipengkajian, dan petunjukuntuk menyajikan
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pengkajian.Tujuanbabiniadalahuntukmembantupembacadalammengembangkanstrategipolitik
yanglebihbaikuntukmelaksanakanreformasikesehatandalamkehidupanprofesi.
Setiapbabdiawalidenganoverview,tujuanpembelajaran,daftaristilah,kegiatan,feedback,
dam ringkasan pendek, serta daftar isi. Sejumlah kegiatan akan meminta pembaca untuk
merenungkan beragam aspek dalam kebijakan kesehatan yang dipilih atas dasar kesamaan. Akan
bermanfaat untuk mengesampingkan terlebih dahulu dokumenͲdokumen yang berhubungan
dengankebijakanyangandapilih.Dokumentersebutdapatberupadokumenpemerintah, laporan
independenatasartikeldaripenerbitternama.
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Chapter1

KerangkaKebijakanKesehatan
Konteks,ProsesdanPelaku

Sekilas
Dalambabiniandamengetahuimengapakebijakankesehatanitupentingsertabagaimana
mengartikan kebijakan. Kemudian anda akan diajak berpikir tentang kerangka analisa sederhana
yang mencakup pengertian konteks, proses, dan pelaku, guna menunjukkan bagaimana ketiganya
dapa membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa kebijakan berubah atau tidak berubah
seiringjalannyawaktu.
TujuanPembelajaran
Setelahmemahamibabini,pembacaakanmampuuntuk:
x
x

Memahamikerangkakebijakankesehatanyangdigunakandalambukuini
MengartikankonsepͲkonseppokokdalambabini
kebijakan
konteks
pelaku
proses
x
Menjelaskan bagaimana kebijakan kesehatan dibuat melalui rangkaian hubungan
konteks,prosesdanpelaku
Istilah
Actor(pelaku):istilahsementarayangdigunakanuntukmerujukkeindividu,organisasiataubahkan
negara,besertatindakanmerekayangmempengaruhikebijakan.
Content(isi):subtansidarisuatukebijakanyangmemperincibagianͲbagiandalamkebijakan.
Context (konteks): faktorͲfaktor sistematis – politik, ekonomi, sosial atau budaya, baik nasional
maupuninternasional–yangdapatmempengaruhikebijakankesehatan
Policy (kebijakan): pernyataan yang luas tentang maksud, tujuan dan cara yang membentuk
kerangkakegiatan.
PolicyElites(elitkebijakan):kelompokkhususyangterdiridaripenyusunkebijakanyangmenduduki
posisitinggi dalamsuatu organisasi, danmemilikiakseskhususkepadasesamaanggotaterhormat
dariorganisasiyangsamaatauberbeda.
Policy makers (penyusun kebijakan): mereka yang menyusun kebijakan dalam organisasi seperti
pemerintah pusat atau daerah, perusahaan multiͲnasional atau lokal, lembaga pendidikan atau
rumahsakit.
Policy process (proses kebijakan): cara mengawali kebijakan, mengembang atau menyusun
kebijakan,bernegosiasi,mengkomunikasikan,melaksanakandanmengevaluasikebijakan.
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Mengapakebijakankesehatanpenting?
Sektorkesehatanmerupakanbagianpentingperekonomiandiberbagainegara.Sejumlah
pendapatmenyatakanbahwasektorkesehatansamasepertispons–menyerapbanyaksumberdaya
nasional untuk membiayai banyak tenaga kesehatan. Pendapat yang lain mengemukakan bahwa
sektor kesehatan seperti pembangkit perekonomian, melalui inovasi dan investasi dibidang
technologi bioͲmedis atau produksi dan penjualan obatͲobatan, atau dengan menjamin adanya
populasi yang sehat yang produktif secara ekonomi. Sebagian warga masyarakat mengunjungi
fasilitas kesehatan sebagai pasien atau pelanggan, dengan memanfaatkan rumah sakit, klinik atau
apotik;atau sebagaiprofesikesehatan–perawat,dokter,tenagapendukungkesehatan,apoteker,
atau manajer. Karena  pengambilan keputusan kesehatan berkaitan dengan hal kematian dan
keselamatan, kesehatan diletakkan dalam kedudukan  yang lebih istimewa dibanding dengan
masalahsosialyanglainnya.
Kesehatan juga dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan
layanankesehatan:kemiskinanmempengaruhikesehatanmasyarakat, samahalnyadenganpolusi,
air kotor atau sanitasi yang buruk. Kebijakan ekonomi, seperti pajak merokok, atau alkohol dapat
pula mempengaruhi perilaku masyarakat.  Penyebab mutakhir meningkatnya obesitas ditengah
masyarakatmencakupkesediaanmakanancepatsajiyangmurahnamuntinggikalori,penjualansoft
drinksdisekolah,jugamenurunnyakebiasaanberolahraga.
Memahami hubungan antara kebijakan kesehatan dan kesehatan itu sendiri menjadi
sedemikian pentingnya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah kesehatan utama
yang terjadi saat ini – meningkatnya obesitas, wabah HIV/AIDS, meningkatnya resistensi obat –
sekaligus memahani bagaimana perekonomian dan kebijakan lain berdampak pada kesehatan.
Kebijakan kesehatan memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan
dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, atau jenis obat yang
dapat dibeli bebas. Untuk memahami hal tersebut, perlu mengartikan apa yang dimaksud dengan
kebijakankesehatan.
Apakebijakankesehatanitu?
Kebijakan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang
bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu – bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan
atau perdagangan. OrangͲorang yang menyusun kebijakan disebut dengan pembuat kebijakan.
Kebijakan dapat disusun di semua tingkatan – pemerintah pusat atau daerah, perusahan
multinasional atau daerah,sekolah atau rumah sakit.OrangͲorangini kadangdisebutpula sebagai
elitkebijakan–satukelompokkhususdariparapmbuatkebijakanyangberkedudukantinggidalam
suatuorganisasidanseringmemilikihubunganistimewadenganparapetinggidariorganisasiyang
samaatauberbeda.Misal:elitkebijakandipemerintahandapatberanggotakanparamenteridalam
kabinet, yang semuanya dapat berhubungan dan bertemu dengan para petinggi perusahaan multi
nasionalataubadaninternasional,sepertiOrganisasiKesehatanDunia(WHO).
Kebijakan disusun disektor swasta dan pemerintah. Di sektor swasta, konglomerat multi
nasional dapat menyusun kebijakan bagi semua anak perusahaannya diseluruh dunia, tetapi
memberi kesempatan kepada anak perusahaan di daerah untuk memutuskan kebijakan mereka
sendiridengansejumlahsyarat.Sebagaicontoh:perusahaansepertiAngloͲAmericandanHeineken
mengeluarkan terapi antiͲretroviral untuk para pekerjanya yang menderita HIV positif di Afrika
ditahun2000sebelumpemerintahyanglainmelakukanhalyangsama.Namun,perusahaanswasta
harusmemastikanbahwakebijakanmerekadisusunsesuaidenganhukumyangberlakuumum,yang
disusunolehpemerintah.
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Kebijakan publik mengacu kepada kebijakan pemerintah. Sebagai contoh: Thomas Dye
(2001) menyatakan bahwa kebijakan umum adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah
untuk dilaksanakan atau tidak. Ia berpendapat bahwa kegagalan untuk membuat keputusan atau
bertindak atas suatu permasalahan juga  merupakan suatu kebijakan. Misal: pemerintah Amerika
terus menerus memutuskan untuk tidak menetapkan layanan kesehatan universal, tetapi
mengandalkan program marketͲplus untuk warga sangat miskin dan lansia 65 th keatas, guna
memenuhikebutuhankesehatanmasyarakatnya.
Ketika mempertimbangkan contohͲcontoh dalam kebijakan publik, pembaca harus
mempertimbangkanpulapernyataanataupendapatresmiyangdikeluarkanolehsuatupemerintah
atau departemen. Pernyataan atau pendapat tersebut dapat digunakan dalam pencapaian tujuan
tertentu (melaksanakan program pelarangan bertukar jarum guna mengurangi resiko diantara
pengguna obat) atau menyelesaikan suatu masalah memungut tarif untuk kendaraan guna
mengurangikepadatanlalulintasdidaerahperkotaan).
Kebijakan dapat mengacu kepada kebijakan kesehatan atau ekonomi yang disusun
pemerintah dimana kebijakan tersebut digunakan sebagai batasan kegiatan atau suatu usulan
tertentu –“dimulai pada tahunyang akandatang,akan menjadi suatu kebijakan universitas untuk
memastikan bahwa seluruh mahasiswa diwakili di dewan mahasiswa”. Kadang kebijakan disebut
sebagai suatu program: program kesehatan sekolah yang dicanangkan pemerintah dapat memiliki
sejumlah kebijakan yang berbeda: menolak calon siswa sebelum mereka memperoleh vaksin
imunisasipenyakitanak,menyelenggarakanpemeriksaanmedis,mensubsidi makanansekolahdan
pendidikankesehatanyangwajibdisertakandalamkurikulum.Programkesehatansekolahtersebut
menjadi kebijakan bagi anak usia sekolah. Dalam contoh ini, jelas bahwa kebijakan tidak hanya
berpangkal pada satu keputusan sajatetapi meliputi sejumlah keputusanyang mengarah kesuatu
arah tindakan yang luas sepanjang waktu. Keputusan atau tindakan ini dapat disengaja atau tidak
sengajaterdefinisiataudianggapsebagaikebijakan.
Seperti yang pembaca ketahui, ada banyak cara yang mendefinisikan kebijakan. Definisi
kebijakanolehThomasDyeyangmenyatakanbahwakebijakanumumadalahapayangdilaksanakan
dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah tampaknya berlawanan dengan asumsi yang lebih formal
bahwasegalakebijakandisusununtukmencapaisuatumaksudatautujuantertentu.
Kebijakankesehatandapatmeliputikebijakanpublikdanswastatentangkesehatan.Dalam
buku ini kebijakan kesehatan diasumsikan untuk merangkum segala arah tindakan (dan
dilaksanakan) yang mempengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, layanan dan aturan
pembiayaandalamsystemkesehatan.Kebijakaninimencakupsektorpublik(pemerintah)sekaligus
sektor swasta. Tetapi karena kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor penentu diluar system
kesehatan, para pengkaji kebijakan kesehatan juga menaruh perhatian pada segala tindakan dan
rencana tindakan dari organisasi diluar system kesehatan yang memiliki dampak pada kesehatan
(missal:pangan,tembakauatauindustriobat).
Samahalnyadenganberagamdefinisikebijakankesehatan,adabanyakgagasanmengenai
pengkajiankebijakankesehatanbesertapenekanannya:seorangahliekonomimungkinberpendapat
bahwakebijakankesehatanadalahsegalasesuatutentangpengalokasiansumberdayayanglangka
bagi kesehatan; seorang perencana melihatnya sebagai cara untuk mempengaruhi faktorͲfaktor
penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan bagi
seorangdokter,kebijakanmerupakansegalasesuatuyangberhubungandenganlayanankesehatan
(Walt 1994). Menurut Walt, kebijakan kesehatan serupa dengan politik dan segala penawaran
terbukakepadaorangyangberpengaruhpadapenyusunankebijakan,bagaimanamerekamengolah
pengaruhtersebut,dandenganpersyaratanapa.
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Sepertiyangakanpembacalihat,bukuinimengambilpendapatterakhirtentangkebijakan
kesehatan, dan meletakkannya dalam suatu kerangka yang mencakup politik. Politik tidak dapat
dipisahkandarikebijakankesehatan.Jikapembacamenerapkanepidemiologi,ilmuekonomi,biologi
atau profesi dan pengetahuan teknis lainnya ke dalam kehidupan sehariͲhari, politik akan
mempengaruhi pembaca. Tak seorang pun yang tidak dipengaruhi oleh politik. Misal: ilmuwan
mungkin harus memfokuskan penelitian mereka pada halͲhal yang menarik minat pemberi biaya,
daripada pertanyaan yang ingin mereka eksplorasi sendiri. Dalam memberikan resep, tenaga
kesehatan mungkin harus mempertimbangkan kemungkinan tuntutan yang mengundang
perselisihandaripihakmanajemenrumahsakit,peraturanpemerintahdankemampuanmasyarakat
untukmembayar.Paraprofesionalinimungkindidatangiolehsalesperusahaanobat(detailer)yang
ingin mempengaruhi mereka untuk memberikan obat dari perusahaan mereka, dan mungkin saja
para sales perusahaan ini menggunakan bentuk insentif yang berbeda. Sebagian besar kegiatan
merupakanbagiandaripasangsurutdanaruspolitik.
Dalam pengembangan suatu kerangka yang mengintegrasikan politik kedalam kebijakan,
para pengkaji kebijakan kesehatan perlu memikirkan lebih jauh isi kebijakan. Banyak buku dan
makalahtentangkebijakankesehatanhanyaberfokuspadasatukebijakantertentu,meggambarkan
maksud dari kebijakan tersebut, strategi untuk mencapai tujuan, dan apakah kebijakan tersebut
berhasil mencapainya. Sebagai contoh: pada tahun 1990an perhatian tertuju pada pembiayaan
layanankesehatan,danmelontarkanpertanyaansepertiberikut:
x
x
x

Kebijakan mana yang lebih baik – menetapkan tarif bagi pengguna atau sistem asuransi
sosial?
Layanan kesehatan umum yang mana yang seharusnya dikontrakkan kepada sektor
swasta?Layanankebersihandirumahsakit?Bankdarah?
Alat kebijakan apa yang diperlukan untuk menghadapi perubahan besar sperti itu?
Legislatif?Regulasi?Insentif?


Pertanyaandiatasadalahpertanyaan“apa”dalamkebijakankesehatan.TetapipertanyaanͲ
pertanyaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan “siapa” dan “bagaimana”: siapa yang
membuat keputusan? Siapa yang melaksanakan? Peraturan apa untuk menetapkan dan
melaksanakannya, atau tidak diperdulikan saja? Dengan kata lain, isi kebijakan tidak dapat
dipisahkan dari politik penyusunan kebijakan. Sebagai contoh: di Uganda, pada saat Presiden
mengetahui bukti bahwa pemanfaatan layanan kesehatan menurun drastis setelah ditetapkannya
tarif layanan kesehatan, maka Pemda membatalkan kebijakan yang dibuat oleh menteri
kesehatannyayangterdahulu.UntukmemahamibagaimanaPresidenUgandamembuatkeputusan
tersebut, pembaca perlu mengetahui sesuatu tentang konteks politik (akan ada pemilihan umum,
dan keinginan untuk memenangkan suara); kekuatan Presiden untuk membuat suatu perubahan;
danperanbuktidalamempengaruhikeputusan.
Kegiatan1.1


Tanpamembacabacaan,silakanmendefinisikanistilahberikut:
x
x
x

policy
publicpolicy
healthpolicy
Berikanlahcontohuntuksetiapistilahtersebut!
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Feedback
Policy (kebijakan) adalah keputusan yang diambil oleh pihakͲ pihak yang bertanggung jawab atas
areakebijakantertentu.
Public policy (Kebijakan publik) merujuk pada kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh negara atau
pemerintah.
Health policy (kebijakan kesehatan) mencakup tindakan yang mempengaruhi institusi, organisasi,
pelayanan,danupayapendanaansistemkesehatan
SegitigaKebijakanKesehatan
Kerangka yang digunakan dalam buku ini memahami pentingnya mempertimbangkan isi
kebijakan, proses penyusunan kebijakan dan bagaimana kekuatan digunakan dalam kebijakan
kesehatan. Hal tersebut mengarah ke pemaparan peran Negara secara nasional dan internasional,
serta kelompokͲkelompok yang membentuk masyarakat social secara nasional dan global,
memahami bagaimana mereka berinteraksi dan mempengaruhi kabijakan kesehatan. Juga berarti
pemahaman terhadap proses dimana pengaruhͲpengaruh tersebut diolah (contoh: dalam
penyusunan kebijakan) dan konteks dimana para pelaku dan proses yang berbeda saling
berinteraksi. Kerangka ini (Gambar 1.1) berfokus pada isi, konteks, proses dan pelaku. Kerangka
tersebutdigunakandalambuku karenamembantudalammengeksplorasisecara sistematisbidang
politikyangterabaikandalamkebijakankesehatandankerangkatersebutdapatditerapkandinegara
denganpenghasilanrendah,menengahdantinggi.
Segitiga kebijakan kesehatan merupakan suatu pendekatan yang sudah sangat
disederhanakanuntuksuatutatananhubunganyangkompleks,dansegitigainimenunjukkankesan
bahwa keͲempat faktor dapat dipertimbangkan secara terpisah. Tidak demikian seharusnya! Pada
kenyataannya,parapelakudapatdipengaruhi(sebagaiseorangindividuatauseoranganggotasuatu
kelompokatauorganisasi)dalamkonteksdimanamerekatinggaldanbekerja;konteksdipengaruhi
oleh banyak faktor, seperti: ketidakͲstabilan atau ideologi, dalam hal sejarah dan budaya; serta
proses penyusunan kebijakan – bagaimana isu dapat menjadi suatu agenda kebijakan, dan
bagaimana isu tersebut dapat berharga – dipengaruhi oleh pelaksana, kedudukan mereka dalam
struturkekuatan,normadan harapan mereka sendiri.Dan isidari kebijakan menunjukan sebagian
atau seluruh bagian ini. Jadi, segitiga tersebut tidak hanya membantu dalam berpikir sistematis
tentangpelakuͲpelakuyangberbedayangmungkinmempengaruhikebijakan,tetapijugaberfungsi
seperti peta yang menunjukkanjalanͲjalanutamasekaligus bukit, sungai,hutan,jalansetapak dan
pemukiman.
Konteks





Isi/Content


Actor
x Individu
x Grup
x Organisasi

Gambar1.1SegitigaAnalisisKebijakan;Sumber:WaltandGilson(1994)

Proses
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ParaPelakuPenyusunKebijakan
SepertiyangpembacalihatdalamGambar1.1.,pelakuberadaditengahkerangkakebijakan
kesehatan. Pelaku dapat digunakan untuk menunjuk individu (seorang negarawan – Nelson
Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, misal), organisasi seperti World bank atau perusahaan
multiͲnasional seperti Shell, atau bahkan suatu Negara atau pemerintahan. Namun, penting untuk
dipahamibahwaitusemuaadalahpenyederhanaan.Individutidakdapatdipisahkandariorganisasi
dimana mereka bekerja dan setiap organisasi atau kelompok dibangun dari sejumlah orang yang
berbeda, yang tidak semuanya menyuarakan hal yang sama, yang masingͲmasing memiliki norma
dankepercayanyangberbeda.
Dalam babͲbab selanjutnya, pembaca akan melihat banyak pelaku yang berbeda beserta
carauntukmembedakanmerekasupayadapatmengkajisiapayangmemilikipengaruhdalamproses
kebijakan. Sebagai contoh: ada banyak cara untuk menggambarkan kelompokͲkelompok diluar
daerah. Dalam hubungan internasional, ada kebiasaan untuk membicarakan pelakuͲpelaku non
pemerintah.Ilmuwanpolitikmenganggapnyasebagaikelompokyangberkepentingandankelompok
yang menekan. Dalam perkembangan literatur, kelompokͲkelompok ini sering disebut organisasi
sosial masyarakat  (organisasi yang berdiri diantara pemerintah dan individu/keluarga). Yang
membedakan dari pelaku pemerintah adalah mereka tidak mencari kekuatan politik yang formal
untukdirimerekasendiri,meskipunmerekabenarͲbenaringinmempengaruhimerekayangmemiliki
kekuasanpolitiksecaraformal.
Terkadangsejumlahkelompokyangberbedaberkumpuluntukmenunjukkansikapmereka
terhadap isu tertentu – disebut sebagai gerakan sosial atau gerakan masyarakat. Sebagai contoh,
gerakan yang dilakukan oleh kelompokͲkelompok yang berbeda di tahun 1980an membuat
perubahanpolitikdalam rezim sosialis di Eropa Timur.Banyakgerakansocial yangberjuang untuk
kemerdekaan,otonomiataumelawanrezimpolitiktertentu(gerakanZapatistadiProvinsiChiapas,
Mexico, adalah bagian dari suatu gerakan diseluruh Amerika Latin untuk mempertahankan hak
pendudukasli).
Parapelakuiniberusahauntukmempengaruhiprosespolitikditingkatlokal,nasional,atau
internasional. Seringkali mereka merupakan bagian jaringan yang sering disebut sebagai partner,
untuk mengkonsultasikan dan memutuskan kebijakan diseluruh tingkatan ini. Di tingkat lokal,
sebagai contoh, pekerja kesehatan masyarakat dapat bekerja dengan pegawai lingkungan, guru
sekolahsetempat,danbahkanperusahaansetempat.Dalamsisispektrumyanglain,parapelakuini
dapat pula dihubungkan dengan pelaku lain antar daerah, sebagai contoh, mereka bisa menjadi
anggota jaringan kerja antar pemerintahan (yakni: pejabat pemerintahan dalam satu departemen
daripemerintahansuatunegara,mengambilpelajarandaripilihanͲpilihanyangdiambilolehpejabat
pemerintahan dari satu Negara yang lain); atau mereka bisa saja menjadi bagian dari komunitas
kebijakan–jaringanprofessionalyangsalingbertemudalamforumilmiahataubekerjasamadalam
proyekpenelitian. Yang lainmungkin membentukjaringanisu–bertindakbersama dalam satu isu
tertentu.DiBab6pembacaakanbelajarbanyakmengenaiperbedaandiantarakelompokͲkelompok
inibesertaperanmerekadalamproseskebijakan.
Untukmemahamiseberapabesarpengaruhparapelakutersebutdalamproseskebijakan
berarti pula memahami konsep kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Para
pelakumungkinberusahauntukmempengaruhikebijakan,tetapisampaidimanapengaruhtersebut
tergantung pada bagaimana mereka memandang kekuasaan tersebut. Kekuasaan dapat
dikategorikan berdasarkan kekayaan pribadi, kepribadian, tingkat atau akses kepada ilmu
pengetahuan, atau kewenangan, tetapi hal tersebut sangat berhubungan dengan organisasi dan
struktur(termasukjaringankerja)dimanaparapelakuindividuinibekerjadantinggal.Ahlisosiologi
dan ilmu politik membahas hubungan diantara lembaga dan struktur dengan mengedepankan
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pengertianbahwakekuasaanparapelaku(pejabat)terikatdalamstukturorganisasimerekasendiri.
PembacaakanmemahamilebihdalamtentangpengertiankekuasaandalamBab2tetapibukuini
berpendapatbahwakekuasaanadalahhasildarihubunganantaralembagadanstruktur.
Kegiatan1.2
Buatlah daftar perbedaan actor (pelaku) yang mungkin terlibat dalam kebijakan kesehatan terkait
denganHIV/AIDS.MasukkanpelakuͲpelakutersebutdalamkelompokyangberbeda.
Feedback
Pembacadapatmengelompokkanpelakudenganberbagaicaradandaftartersebutmungkinspesifik
untuk daerah tertentu dan dapat berubah sepanjang waktu. Contoh di bawah ini mungkin sesuai
tapisetidaknyadapatmemberikanidemengenaipengkategoriandanpelaku–pelakuyangterlibat.
Jangan  khawatir jika pembaca tidak mengetahui karena keterangan selanjutnya akan pembaca
dapatkanpadababberikutnya.
x
x
x
x
x
x
x
x

Pemerintah(menterikesehatan,menteripendidikan,menteritenagakerja)
NGO,NonͲGvermentalorganizations,Internasional(MedecinsSansFrontieres,Oxfam)
NGOnasional
Kelompok–kelompokterkait(TreatmentActionCampaign)
Organisasiinternasional(WHO,UNAIDS,WorldBank)
Agenbilateral(DFID,USAID,SIDA)
Organisasipendonor(theGlobalFund,PEPFAR)
Perusahaanpribadi(AngloͲAmerican,Heineken,Merck)

FaktorKontekstualyangMempengaruhiKebijakan
Konteks mengacu ke faktor sistematis – politk, ekonomi dan social, national dan
internasional–yangmungkinmemilikipengaruhpadakebijakankesehatan.Adabanyakcarauntuk
mengelompokkan faktoͲfaktor tersebut, tetapi Leichter (1979) memaparkan cara yang cukup
bermanfaat:
x

Faktor situasional, merupakan kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat
berdampak pada kebijakan (contoh: perang, kekeringan). HalͲhal tersebut sering dikenal
sebagai‘focusingevent’(lihatBab4).Eventinibersifatsatukejadiansaja,seperti:terjadinya
gempa yang menyebabkan perubahan dalam aturan bangunan rumah sakit, atau terlalu
lama perhatianpublik akansuatumasalah baru.Contoh:terjadinyawabahHIV/AIDS (yang
menyita waktu lama untuk diakui sebagai wabah internasional) memicu ditemukannya
pengobatanbarudankebijakanpengawasanpadaTBCkarenaadanyakaitandiantarakedua
penyakit tersebut – orangͲorang pengidap HIV positif lebih rentan terhadap berbagai
penyakit,danTBCdapatdipicuolehHIV.

x

Faktor struktural, merupakan bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah. Faktor ini
meliputi sistem politik, mencakup pula keterbukaan sistem tersebut dan kesempatan bagi
wargamasyarakatuntukberpartisipasidalampembahasandankeputusankebijakan;faktor
strukturalmeliputipulajenisekonomidandasaruntuktenagakerja.Contoh,padasaatgaji
perawat rendah, atau terlalu sedikit pekerjaan yang tersedia untuk tenaga yang sudah
terlatih,negaratersebutdapatmengalamiperpindahantenagaprofessionalinikesektordi
masyarakat yang masih kekurangan. Faktor struktural lain yang akan mempengaruhi
kebijakan kesehatan suatu masyarakat adalah kondisi demografi atau kemajuan teknologi.
Contoh, negara dengan populasi lansia yang tinggi memiliki lebih banyak rumah sakit dan
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obatͲobatan bagi para lansianya, karena kebutuhan mereka akan meningkat seiring
bertambahnya usia. Perubahan teknologi menambah jumlah wanita melahirkan dengan
sesar dibanyak negara. Diantara alasanͲalasan tersebut terdapat peningkatan
ketergantunganprofesikepadateknologimajuyangmenyebabkankeenggananparadokter
dan bidan untuk mengambil resiko dan ketakutan akan adanya tuntutan. Dan tentu saja,
kekayaan nasional suatu negara akan berpengaruh kuat tehadap jenis layanan kesehatan
yangdapatdiupayakan.
x

Faktorbudaya,dapatmempengaruhikebijakankesehatan.Dalammasyarakatdimanahirarki
mendudukitempatpenting,akansangatsulituntukbertanyaataumenantangpejabattinggi
atau pejabat senior. Kedudukan sebagai minoritas atau perbedaan bahasa dapat
menyebabkan kelompok tertentu memiliki informasi yang tidak memadai tentang hakͲhak
mereka, atau menerima layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Di
beberapa negara dimana para wanita tidak dapat dengan mudah mengunjungi fasilitas
kesehatan (karena harusditemani oleh suami) ataudimanaterdapatstigmatentangsuatu
penyakit (missal: TBC atau HIV), pihak yang berwenang harus mengembangkan sistem
kunjungan rumah atau kunjungan pintu ke pintu. Faktor agama dapat pula sangat
mempengaruhi kebijakan, seperti yang ditunjukkan oleh ketidakͲkonsistennya President
George W. Bush pada awal tahun 2000Ͳan dalam hal aturan sexual dengan meningkatnya
pemakaiankontrasepsiatauakseskepenggugurankandungan.Haltersebutmempengaruhi
kebijakan di Amerika dan negara lain, dimana LSM  layanan kesehatan reproduksi sangat
dibatasi ataudana dari pemerintah Amerika dikurangi apabila merekagagal melaksanakan
keyakinantradisibudayaPresidentBush.

x

Faktor internasional atau exogenous, yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan
antarnegaradanmempengaruhikemandiriandankerjasamainternasionaldalamkesehatan
(lihat Bab 8). Meskipun banyak masalah kesehatan berhubungan dengan pemerintahan
nasional, sebagian dari masalah itu memerlukan kerjasama organisasi tingkat nasional,
regional atau multilateral. Contoh, pemberantasan polio telah dilaksanakan hampir di
seluruh dunia melalui gerakan nasional atau regional, kadang dengan bantuan badan
internasional seperti WHO. Namun, meskipun satu daerah telah berhasil mengimunisasi
polio seluruh balitanya dan tetap mempertahankan cakupannya, virus polio tetap bisa
masukkedaerahtersebutdibawaolehorangͲorangyangtidakdiimunisasiyangmasuklewat
perbatasan.

Seluruhfaktortersebutmerupakanfaktoryangkompleks,dantergantungpadawaktudan
tempat. Contoh, pada abad 19, Inggris mengeluarkan kebijakan kesehatan mengenai penyakit
menularseksualdiseluruhKerajaanInggrisRaya.Berdasarasumsikolonialyangdominan,meskipun
melihat bagaimana suku dan jenis kelamin diterapkan dalam masyarakat Inggris, tetap
mempertimbangkan kebijakan yang mencerminkan prasangka dan asumsi kekuasaan penjajah,
daripadakebijakanyangsesuaidenganbudayasetempat.Levine(2003)menggambarkankeadaandi
India, pekerja seks wanita harus mendaftarkan diri kepada pihak kepolisian sebagai pekerja
prostitusi, suatu kebijakan yang didasarkan pada kepercayaan Inggris bahwa prostitusi tidak
membawa tabu atau stigma tertentu di India. Kepolisian kolonial yang mengurusi prostitusi
mengharuskan rumahͲrumah pelacuran untuk mendaftar kepada pihak berwenang setempat.
Asumsi bahwa pemilik rumah pelacuran kejam dan tidak mengakui kebebasan para pekerjanya
menyebabkan pihak colonial yang berwenang memaksakan suatu pendaftaran yang mewajibkan
pemilikrumahpelacuranbertanggungjawabuntukmemeriksakanpekerjamereka.DiInggrissendiri,
rumahpelacuranillegaldankebijakanmengenaipekerjasekswanitayangadaadalahyangkhusus
mengurusimereka“yangberkeliarandijalan”.
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Contoh menarik bagaimana konteks mempengaruhi kebijakan dipaparkan oleh Shiffman
danrekannya(2002).MerekamembandingkanhakreproduksidiSerbiadanCroatia,dimana,setelah
pemerintahan federal Yugoslavia terpecah, pemerintah menganjurkan para wanitanya untuk
memiliki lebih banyak anak. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang mendukung kelahiran
disebabkan oleh keyakinan para elit dikedua negara bahwa ketahanan nasional sedang diujung
tanduk. Keyakinan para elit ini disebabkan oleh beberapa faktor: salah satunya adalah pergeseran
darifilosofisosialismengenaiemansipasiwanitakeideologiyanglebihnasionalis.Faktoryanglain
adalahperbandinganyangdibuatolehkalanganelitantaratingkatkesuburanyangrendahdiantara
suku Serb di Serbia dan suku Croats di Croatia, dengan tingkat kesuburan yang lebih tinggi di
kelompoksukulainyangterdapatdiduanegara.
Untuk memahami bagaimana kebijakan kesehatan berubah, atau tidak, mempunyai arti
kemampuanuntukmengkajikontekdimanakebijakantersebutdibuat,danmencobamenilaisejauh
manajenisͲjenisfaktortersebutdapatmempengaruhikebijakanyangdihasilkan.
KegiatanI.3
PikirkantentangkebijakanHIV/AIDSyangdilaksanakandinegarapembacamasingͲmasing.
Sebutkan faktorͲfaktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi cara bagaimana kebijakan itu
dikembangkan. Ingat bahwa faktorͲfaktor kontekstual telah dibedakan menjadi empat faktor yang
berbeda.
Feedback
Jelas bahwa masingͲmasing konteks memiliki sifat yang khusus, tetapi jenis faktor
kontekstualyangmungkinakanpembacaidentifikasiadalah:
Situasional
x

Perdana menteri atau presiden yang baru saja berkuasa dan memutuskan kebijakan AIDS
sebagaiprioritas

x

KematianseseorangyangterkenalkarenaAIDS

Struktural
x

Peran media atau LSM dalam mempublikasikan (atau tidak) wabah AIDS – yang berkaitan
dengantingkatandimanasistempolitikterbukaatautertutup

x

Bukti meningkatnya angka kematian karena AIDS yang dipublikasikan – mungkin hanya
dipublikasikandiantarakelompoktertentusepertitenagakesehatan

Budaya
Gerakan dari kelompok keagamaan – baik yang positif maupun negative – terhadap
penderitaHIV/AIDSatauperilakuseksual
Internasional
Peran donor internasional – sumber dana ekstra yang diperoleh melalui insentif global
sepertiGlobalFunduntukAIDS,TBdanMalaria.
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ProsesPenyusunanKebijakan
Proses mengacu kepada cara bagaimana kebijakan dimulai, dikembangkan atau disusun,
dinegosiasi,dikomunikasikan,dilaksanakandandievaluasi.Pendekatanyangpalingseringdigunakan
untuk memahami proses kebijakan adalah dengan menggunakan apa yang disebut ‘tahapan
heuristiks’ (Sabatier dan JenkinsͲSmith 1993). Yang dimaksud disini adalah membagi proses
kebijakan menjadi serangkaian tahapan sebagai alat teoritis, suatu model dan tidak selalu
menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi didunia nyata. Namun, serangkaian tahapan ini
membantuuntukmemahamipenyusunankebijakandalamtahapanͲtahapanyangberbeda:
x

Identifikasi masalah dan isu: menemukan bagaimana isu – isu  yang ada dapat masuk
kedalam agenda kebijakan, mengapa isu – isu yang lain justru tidak pernah dibicarakan.
DalamBab4pembacaakanmengetahuitahapinidenganlebihrinci.

x

Perumusan kebijakan: menemukan siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan,
bagaimana kebijakan dihasilkan, disetujui, dan dikomunikasikan. Peran penyusunan
kebijakan dalam pemerintahan dibicarakan pada Bab 5 serta pihakͲpihak yang terkait
dibahaspadabab6

x

PelaksanaanKebijakan:tahapiniyangpalingseringdiacuhkandanseringdianggapsebagai
bagianyangterpisahdarikeduatahapyangpertama.Namun,tahapiniyangdiperdebatkan
sebagai tahap yang paling penting dalam penyusunan kebijakan sebab bila kebijakan tidak
dilaksanakan,ataudirubahselamadalampelaksanaan,sesuatuyangsalahmungkinterjadi–
danhasilkebijakantidaksepertiyangdiharapkan.isuinidibahasdalamBab7.

x

Evaluasikebijakan:temukanapayangterjadipadasaatkebijakandilaksanakan–bagaimana
pengawasannya, apakah tujuannya tercapai dan apakah terjadi akibat yang tidak
diharapkan. Tahapan ini merupakan saat dimana kebijakan dapat diubah atau dibatalkan
sertakebijakanyangbaruditetapkan.Bab9akanmembahastahapini.

Ada sejumlah peringatan dalam penggunaan kerangka yang berguna dan sederhana ini.
Pertama,proseskebijakanterlihatsepertiprosesyanglinier–dengankatalain,prosesiniberjalan
dengan mulus dari satu tahap ke tahap yang lain, dari penemuan masalah hingga ke pelaksanaan
dan evaluasi. Namun, sebenarnya jarang terlihat jelas sebagai suatu proses. Mungkin pada saat
tahap pelaksanaan  masalah baru ditemukan atau kebijakan mungkin diformulasikan tetapi tidak
pernahmencapaitahappelaksanaan.Dengankatalain,penyusunankebijakanjarangmenjadisuatu
prosesyangrasional–iterativedandipengaruhiolehkepentingansepihak–i.e.pelaku.Banyakyang
sependapat dengan Lindblom (1959) bahwa proses kebijakan adalah sesuatu yang dicampur aduk
olehparapenyusunkebijakan.PerihaliniakandibahaslebihmendalamdalamBab2.
Namun, tahap heuristics telah berlangsung sekian lama dan tetap bermanfaat. Tahap ini
dapat digunakan untuk mengkaji tidak hanya kebijakan tingkat nasional tetapi juga internasional
gunamemahamibagaimanakebijakandisebarkankeseluruhdunia.
KegiatanI.4
RingkasanmengenaipasangsurutnyakebijakantentangTBCyangdirangkumolehJessica
Ogden dan rekanͲrekannya (2003) menggambarkan adanya tahapan yang berbeda dalam proses
kebijakandimanamemperhatikanpulakonteks,pelakusertaproses:
Padasaatandamembacanya,terapkanpulasegitigakebijakankesehatan:
1. Tunjukkandantuliskansiapaparapelakunya!
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2. Prosesapayangandatemukan?
3. Apayangdapatpembacabedakandalamkonteks?
4. Dibagianapaisi(konten)berperandalampenetapankebijakan?

MemasukkanTBpadaagendakebijakandanmenyusunkebijakanDOTS
1970:masaketidakͲpeduliandankepuasaan
Selama tahun 1970, program pemberantasan TB dilaksanakan di banyak negara
berpendapatanpendudukrendahdanmenengah,denganmencapaihasilyangbiasasaja.Hanyaada
satu LSM internasional, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), yang
berusaha mencari jalan untuk meningkatkan program TB, sebagian besar melalui upaya yang
dilakukan oleh salah satu dokter umum yang bergabung dalam LSM tersebut, Karel Styblo. Sejak
awal 1980an, Stybo and IUATLD berusaha untuk mengembangkan suatu strategi pengawasan
dengan menggunakanpengobatanjangkapendek (6bulan)yangdapatdilaksanakandanefektifdi
negara berkembang. Pada saat program pemberantasan TB masih menggunakan pengobatan
denganjangkawaktu lebihlama,sedangkankomunitaskesehatanmasyarakattidak setujudengan
bestpracticedalampengobatanTB.
Selain itu, konteks kebijakan kesehatan internasional pada tahun 1970an menolak
pengembanganpendekatanvertikalyangdilakukanolehIUATLDdalamPemberantasanTB.Masaini
adalah saat WHO, khususnya Direktor Jenderal, Halfdan Mahler, mencanangkan tujuan Kesehatan
untuk Semua Tahun 2000’. Tujuan ini akan dicapai melalui gerakan untuk mengembangkan dan
mengintegrasikanlayanankesehatandasardinegaramiskin.Kesehatanmenekankanpadaintegrasi
keluarga berencana dan imunisasi dalam layanan kesehatan, bukan pada penetapan program
vertikal(khusus)pemberantasanpenyakit.
AkhirTh1980an:masakelahirankembalidanmasamelakukanpercobaan
MinatdanperhatiankembalidiberikanpadaprogramTBmulaipertengahan1980Ͳanoleh
negaraͲnegara industri pada saat terjadi peningkatan jumlah kasus dan jumlah penyakit akibat
penggunaanobat.PadasaatitusebagianorangpercayabahwaTBmerupakanpenyakitmasa lalu.
TerdapatpeningkatanbuktibahwaTBdanHIV/AIDSsalingterkait,danbanyakkematiankarenaTB
dihubungkandenganHIV.
SejumlahbadaninternasionalmengawaliprosesmenjadikanTBsebagaiagendakebijakan
kesehataninternasional.Worldbankmembuatsuatukajianterhadapsejumlahintervensikesehatan
yang berbeda sebagai bagian dari pengkajian prioritas sektor kesehatan, dan menjadikan
Pemberantasan TB sebagai intervensi dengan efektifitas biaya yang tinggi. Komisi Ad Hoc Bidang
Penelitian Kesehatan (yang terdiri dari ahliͲahli kesehatan masyarakat terkemuka, dengan
bersekretariatdiUniversitasHarvard)jugamenilaiTBsebagaipenyakityangtidakdiperdulikan.Para
anggotakomisitersebutbertemuStyblo,danterkesandenganpendekatanyangdilakukannya.WHO
memperluas Unit TBͲnya, dan menugaskan Arata Kochi, mantan pejabat UNICEFͲ sebagai kepala
unitTByangbaru.Salahsatudaritugaspertamanyaadalahsebagaitenagaahliuntukadvokasidan
komunikasi.
Tahun1990Ͳan:Advokasimembukakesempatan
Program TB WHO berubah dari penekanan teknis menjadi advokasi intensif pada 1993.
Salah satu buktinya adalah peristiwa media di London pada April 1993 yang mendeklarasikan TB
sebagaisuatu‘GlobalEmergency’.YangkeduaadalahnamasebutanuntukkebijakanTByangbaru–
DOTS–DirectlyObservedTherapy(TerapiPengamatanLangsung),jangkapendek.DOTSterdiridari
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lima komponen: terapi pengamatan langsung (dimana petugas kesehatan mengawasi pasien yang
sedang mengkonsumsi obat); pengujian dahak; sistem pencatatan pasien; penyediaan obat yang
efektif;dankomitmenpolitik.
Proses pemberian sebutan baru ini mengejutkan komunitas akademik dan ilmiah.
Kesenjanganterjadiantaraahlipolitikdanoperasionalyangmenginginkandiberlakukannyastrategi
baru(yangmenekankanpentingnyapengembanganvaksindanobatbaruuntukTB)sertaahliteknis
danilmiah(yangsebagianbesarmerupakankomunitasakademik)yangmenyatakanbahwastrategi
WHO yang baru tidak hanya terlalu menyederhanakan penanganan TB tetapi juga mengurangi
pendanaan untuk pengembangan penelitian. Ahli lain tidak sependapat dengan apa yang awalnya
dianggap sebagai kebijakan yang sangat autokratik, yang membatasi kesempatan untuk
membicarakancara–caraalternatifuntukmengendalikanTB.
Feedback
1.PembacatelahmengenalipelakuͲpelakuberikut:
a)KarelStyblo,HaalfdanMahler,ArataKochi(besertaorganisasidimanamerekabekerjayang
telahmeletakkandasaruntukpengaruhmereka:IUATLD,WHO,UNICEF).
b)Ahliadvokasidankomunikasiyangtidakdisebutnamanya
c)Worldbank,KomiteAdHocBidangPenelitianKesehatan
d)    Jaringan: komunitas kesehatan masyarakat, ahli TB, ahli teknis dan ilmiah yang berminat
dalampenelitianobatdanvaksinbaruuntukTB.
2.Proses
Cerita ini dibagai dalam dekade yang menunjukkan tahap tidak dihiraukan pada tahun
1970an (dimana program TB dilaksanakan dibanyak negara tetapi tidak ada perhatian untuk
memperbaiki dampaknya); suatu tahap dimana masalah ditemukan pada tahun 1980Ͳan yang
menghubungkan wabah HIV/AIDS dengan meningkatnya kasus TB melalui penelitian dan
pengalaman. Kemudian disusunnya agenda pada tahun 1990Ͳan dimana gerakan publik
mengembalikanTBpadaagendakebijakaninternasional.
3.Konteks
Sejumlahhalyangbisapembacamasukkandalamkonteksadalah:kepuasaandiridinegara
industri sampai dengan akhir tahun 1980Ͳan, karenaTBdianggap telah diberantas.Hal initidaklah
benar di negara berpenghasilan rendah, sebagian disebabkan oleh hubungan antara TB dan
kemiskinan.PembacabisamenyebutkanbahwaWHOsedangmencanangkankebijakan‘Kesehatan
untuk Semua’ yang dimaksudkan untuk layanan kesehatan terpadu, dan menolak program khusus
sertavertikaldalamrancanganprogramTByangdulu.
4.Konten(isi)
Pembaca mungkin telah mencatat konten teknis dalam kebijakan TB seperti pemberian
obat jangka pendek. Pembaca mungkin juga sudah mencatat kepanjangan dari DOTS beserta
perbedaanͲperbedaanyangdimilikinya.
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MenggunakanSegitigaKebijakanKesehatan
Pembacabisamenggunakansegitigakebijakankesehatanuntukmengkajiataumemahami
kebijakan tertentu atau pembaca dapat menerapkannya untuk merencanakan suatu kebijakan
khusus.Yangpertamatadimengacukepadapengkajiankebijakan,sedangkanyangkeduamengenai
pengkajianuntukkebijakan.
Pengkajiankebijakanpadaumumnyabersifatretrospektif–pengkajianinimelihatkembali
penentuan kebijakan (bagaimana kebijakan dapat dimasukkan kedalam agenda, bagaimana awal
dan perumusannya, apa isi kebijakan tersebut (konten). Pengkajian ini juga meliputi evaluasi dan
monitoringkebijakan–apakahdapatmencapaitujuan?Apakahdapatdianggapberhasil?
Pengkajian untuk kebijakan biasanya bersifat prospektif – pengkajian yang melihat ke
depan dan mencoba untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan tertentu
dilaksanakan. Pengkajian ini memberikan pemikiran strategis untuk masa mendatang dan dapat
mengarah ke advokasi dan lobi kebijakan. Sebagai contoh: sebelum pemerintah Inggris
mengeluarkanperaturantentangpenggunaansabukpengamanmobilyangwajibuntukmengurangi
angkakematiankarenakecelakaan,pemerintahInggrismengadakankampanyependidikannasional
untuk mempengaruhi masyarakat pada bukti yang menunjukkan bahwa sabuk pengaman
mengurangikematiandanpemerintahjugamengkonsultasipihakkepolisiandanperusahaanmobil
sebelum kebijakan tentang pemakaian wajib sabuk pengaman dan pihak kepolisian menjamin
pelaksanaannya. Pada Bab 10 pembaca akan mempelajari sejumlah metode, seperti pengkajian
pemegangkeputusan,gunamembantudalamprospektifperencanaankebijakan.
Sebuahcontohtentangbagaimanapengkajiankebijakandapatmembantudalamtindakan
untuk kebijakan dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh McKee et al. (1996) dimana
mereka membandingkan kebijakan yang dilaksanakan di sejumlah negara berpenghasilan tinggi
dalampencegahankematianbayimendadak–kadangdisebutdengan‘cotdeaths’.Penelitiantelah
menemukan bahwa kematian semacam ini dapat dihindari dengan menidurkan bayi terlentang.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bukti telah ditemukan awal tahun 1980Ͳan tetapi
dilaksanakanbeberapatahunkemudiandansejumlahnegaratidaksegeramenetapkancarainiagar
supaya dapat mendorong para orang tua untuk menidurkan bayi mereka terlentang. Penelitian
tersebut menyebutkan bahwa bukti statistik dianggap tidak penting, sama halnya dengan
pemerintahdibanyaknegarayangtidaktanggapakanadanyaangkakematianbayimendadakyang
selalumeningkatmeskibanyakbuktidisekitarmereka.Sebaliknya,merekalebihmenekankanpada
programͲprogramyangdisiarkanmedia,sertakegiatandanfeedbackolehLSMyangdianggaplebih
penting. Pelajaran yang dapat diambil tentang kebijakan tergantung pada sistem politik: dalam
pemerintahanfederal,nampaknyaadapenyebarankewenangan,kegiatanpusatsulitdilaksanakan.
Hal ini dapat diatasi dengan kampanye regional yang terorganisasi baik, serta mengajak LSM dan
media untuk ikut memperhatikan isu tersebut. Di sebuah negara, layanan statistik yang
terdesentralisasi mengakibatkan kelambatan dalam memperoleh data kematian. Akibatnya
pengenalan masalah memerlukan waktu lebih lama. Penulis menyimpulkan bahwa masih banyak
negarayangharusmengkajikembalitatananmerekadalammenghadapibuktitantangankesehatan
masyarakat.
Ringkasan
Pembaca telah dikenalkan dengan definisi kebijakan dan kebijakan kesehatan dalam bab
ini,sertakerangkapengkajianterhadapkonteks,prosesdanpelaku,yangakanmembantupembaca
dalam memahami politik yang berpengaruh pada proses penyusunan kebijakan. Pembaca telah
mempelajari bahwa segitiga kebijakan dapat digunakan secara retrospektif – untuk menganalisis
kebijakan dimasa lalu, dan secara prospektif – membantu dalam perencanaan untuk mengubah
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kebijakanyangsudahada.Banyakkonsepyangsudahpembacaketahuiiniakandiperluasdandiberi
gambaranyanglebihdalambabͲbabselanjutnya.
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Chapter2

KekuasaandanProsesKebijakan

Sekilas
Dalam bab ini pembaca akan mempelajari mengapa pemahaman mengenai kekuasaan
bersifat fundamental dalam pengkajian kebijakan. Disamping itu akan dipaparkan sejumlah teori
yangdiharapkanmembantupembacamemahamihubunganantarakekuasaandanproseskebijakan.
Penjelasan tersebut  meliputi kekuasaan, pembagian kekuasaan di tengah masyarakat dan
bagaimana pemerintah membuat keputusan. Pemaparan teoritis ini akan menjelaskan mengapa
pembuatankeputusantidakhanyasekedarprosesrasionaltetapilebihmenyerupaihasilperjuangan
kelompokͲkelompokpelakuyangsalingbersaing.
TujuanPembelajaran
Padaakhirbabini,pembacadiharapkanmampuuntuk:
x

Membedakan tiga dimensi kekuasaan dan menerapkannya pada penyusunan kebijakan
kesehatan

x

Membandingkan teoriͲteori yang membahas pembagian kekuasaan di masyarakat dan
memahamiterhadapyangmenentukankebijakankesehatan

x

Mendefinisikan sistem politik, membedakan jenisͲjenis kekuasaan yang berbeda, serta
memahamiimplikasikeikutsertaandalampenyusunankebijakan

x

MembandingkanteoriͲteoripembuatankeputusanyangdidasarkanpadaperankekuasaan
dalamproseskebijakan.

Istilah
Authority(kewenangan):kekuasaanmengacukepadakemampuanuntukmempengaruhioranglain,
sedangkankewenanganmengacukepadahakuntukmelakukankekuasaantersebut
Boundedrationality(rasionalitasterbatas):pembuatkebijakanyangberupayauntukselalurasional
tetapitidakdapatmembuatkeputusanyangmemuaskan,karenakurangnyapengetahuan.
Elitism: teori yang mengatakan bahwa kekuasaan berpusat pada kelompok minoritas dalam
masyarakat.
Government (pemerintah): lembaga serta tata cara untuk membuat dan melaksanakan peraturan
sertakeputusanbersamalainnya.Dalamkonsepyanglebihsempitdarisuatunegara(bagian)yang
meliputilembagaperadilan,militerdankeagamaan.
Incrementalism:teoriyangmenyebutkanbahwakeputusanditetapkantidakmelaluiprosesrasional
tetapimelaluipenyesuaianͲpenyesuaiankecildalamstatusquokenyataanpolitik.
Pluralism (pluralisme): teori yang menyebutkan bahwa kekuasaan disebar secara luas dalam
masyarakat.
Sistem Politik: suatu proses yang digunakan pemerintah untuk merubah input dari masyarakat
menjadioutputkebijakan.

20

Rasionalisme:Teoriyangmenyebutkanbahwakeputusankeputusandibuatmelaluiprosesrasional
dengan mempertimbangkan semua kemungkinan beserta konsekuensinya dan kemudian memilih
diantaraalternatifyangterbaik.
Sovereignty (kedaulatan): mencakup peraturan atau pengendalian yang utama, comprehensif,
terbaikdaneksklusif.
State(negara/negarabagian):suatukesatuanlembagayangmemilikikedaulatanatassatudaerah
teritorialtertentu.
Pendahuluan
Pembaca akan menyadari bahwa kekuasaan dilaksanakan sebagai arah berbagai aspek
kehidupansehariͲhari.Dalambabberikutpembacaakanmempelajariperubahanperandarinegara
danreformasiakhirabad20yangditujukanuntuk“mengembalikankembali”negarayangditentang
olehbanyakpelakudibanyaknegara.Penolakaninitidakmengejutkankarenapenyusunankebijakan
merupakan perjuangan antar kelompok dengan kepentingan untuk bersaing, sebagian mendukung
perubahan dan sebagian yang lain menolak, tergantung pada kepentingan atau idealisme mereka.
Sebagai contoh: ekonom kesehatan berharap membatasi otonomi profesi medis agar dapat
mengendalikanpolapengeluaran.Namun,reformasisemacamituseringditentangolehpadadokter
–sebagiandarimerekaakanberpendapatbahwapembatasaninidapatmerampasotonomiprofesi
mereka dan sebagian yang lain akan berpendapat bahwa pembatasan ini dapat mempengaruhi
pendapatan mereka. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan sering diwarnai oleh konflik karena
perubahan yang diusulkan atau diusahakan mengancam status quo. Hasil dari konflik tergantung
pada keseimbangan kekuasaan antara para individu dan kelompok yang terlibat serta proses atau
peraturan yang ditetapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karenanya, memahami
penyusunan kebijakan memerlukan pemahaman terhadap sifat alami kekuasaan, bagaimana
pendistribusian,dancarapelaksanaannya.
Bab ini meringkas sejumlah teori yang membantu pemahaman terhadap hubungan
kekuasaandanpenyusunankebijakankesehatan.Meskipunteoriyangberbedaterbuktibenardalam
beberapasituasi,tapikembalikepembacasendiriuntukmenentukanteorimanayangpalingsesuai
karena nampaknya semua tergantung pada cara pandang masingͲmasing. Pertama, arti dari
kekuasaan telah dijelaskan. Kemudian, sejumlah teori tentang pembagian kekuasaan dipaparkan –
khususnyayang membandingkanpluralisme danbentukͲbentukelitisme.Selanjutnya, kami beralih
ke bagaimana kebijakan disusun dalam sistem politik agar dapat menjelaskan keadaan kalangan
pluralis dan elit yang memiliki kebenaran masingͲmasing sesuai dengan isi dan konteks kebijakan.
Sehubungan dengan peran yang dimainkan kekuasaan dalam penyusunan kebijakan, pembaca
akhirnyaakanmempelajarisampaibatasmanapembuatankeputusanmerupakansuatuprosesyang
rasionalatausesuatuyangmengorbankanpenyebabdemikekuasaan.
Bab ini memperdalam pemahaman pembaca terhadap dimensi proses dari segitiga
kebijakan dan mendasari pengkajian mendalam tentang penentuan agenda serta perumusan,
pelaksanaandanevaluasikebijakan.BabinijugamembahaspelakuͲpelakutertentudalamartiyang
lebih luas, khususnya negara, organisasi kelompok berkepentingan, dan para pembuat keputusan
peroranganyangmemilikikekuasaandanmelaksanakannyadalamproseskebijakan.
Apakahkekuasaanitu?
Kekuasaan pada umumnya dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang
diharapkan – untuk ‘melakukan’ sesuatu. Dalam penyusunan kebijakan, konsep kekuasaan secara
khusus dipertimbangkan dalam suatu pemikiran hubungan “memiliki kekuasaan” atas orang lain.
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Kekuasaan dilaksanakan pada saat A meminta B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan B
sebelumnya. Si A dapat meraih tujuan akhir atas B ini melalui beberapa cara yang dikategorikan
menjaditiga dimensikekuasaan:kekuasaandalampengambilankeputusan,kekuasaanuntuktidak
membuatkeputusan;dankekuasaansebagaipengendalianpikiran.
KekuasaansebagaiPengambilanKeputusan
Kekuasaan dalam pengambilan keputusan menekankan pada tindakan individu atau
kelompok yang mempengaruhi pemutusan kebijakan. Penelitian Rober Dahl, Who Governs? (Siapa
yangberkuasa?),melihatkepadasiapayangmembuatkeputusanpentingatasisuͲisuyangterjadidi
New Haven, Connecticut, Amerika (Dahl, 1961). Ia menyimpulkan tentang siapa yang berkuasa
dengan mengkaji preferensi (keinginan) kelompok Ͳ kelompok berkepentingan dan
membandingkannya dengan hasil kebijakan. Ia menemukan bahwa ada perbedaan sumber daya
yang memberi kekuasaan kepada warga masyarakat dan kelompok berkepentingan dan sumber
daya ini tidak didistribusikan dengan merata: meski sejumlah individu memiliki kekayaan sumber
daya politik, mereka menjadi miskin dalam aspek lainnya. Ada penemuan bahwa individu dan
kelompokyangberbedamampuuntukmemberikanpengaruhpadaisukebijakanyangberbeda.Atas
penemuanͲpenemuan tersebut, Dahl menyimpulkan bahwa kelompokͲkelompok masyarakat yang
berbeda,termasukkelompokyanglemah,dapat“menekan”kedalamsistempolitikdanmenguasai
para pembuat keputusan sesuai dengan preferensi (keinginan) mereka. Meski hanya sedikit orang
yang berkuasa langsungataskeputusanͲkeputusankunci,yangdiartikansebagaikeberhasilan atau
memvetousulankebijakan,kebanyakanorangmemilikikekuasaantidaklangsungmelaluikekuatan
suara(vote).
Apa yang dimaksud dengan sumber daya politik? Menurut daftar panjang tentang asetͲ
aset kemampuan, Dahl mengambil status sosial, akses terhadap uang, pinjaman dan kekayaan,
fasilitasͲfasilitasresmisepertimemilikikantor,pekerjaan,danpengendalianinformasiyangpenting
dalam arena politik ini. Banyaknya sumber daya yang dimiliki para pelaku kebijakan kesehatan
berbedaͲbeda–danakanberfungsidalamdalamisidankontekskebijakantertentu.
Kekuasaansebagaibahanpengambilankeputusan
Pemberi kritik atas pengkajian Dahl mengatakan bahwa pengkajiannya tersebut hanya
berfokus pada isuͲisu kebijakan yang dapat diamati dan tidak memperhatikan dimensi kekuasaan
lainyangpentingkarenapengkajiannyatersebutmelupakanadanyakemungkinanbahwakelompokͲ
kelompok dominan mengeluarkan pengaruh mereka dengan membatasi agenda kebijakan kepada
pemikiranͲpemikiran yang dapat diterima. Bachrach dan Barats (1962) berpendapat bahwa
‘kekuasaan juga dilakukan ketika A mengeluarkan tenaganya untuk menciptakan atau
memberlakukan nilaiͲnilai sosial dan politik serta kegiatanͲkegiatan kelembagaan yang dapat
membatasi lingkup proses politik hanya pada pemikiran umum dari isuͲisu tersebut yang tidak
membahayakan A’. Akibatnya,  kekuasaan sebagai latar belakang agenda menyoroti cara para
kelompokberkuasamengendalikanagendatetapmenjadiisuyangmengancamdibawahlayarradar
kebijakan. Diutarakan dengan cara berbeda, kekuasaan sebagai bukan pembuat keputusan
mencakup kegiatan yang membatasi lingkup pembuatan keputusan untuk menyelamatkan isu
dengan merubah nilaiͲnilai masyarakat yang dominan, mitos dan lembaga serta prosedur politik’
(BachrachdanBarats1963).Dalamdimensikekuasaanini,beberapaisutetaptersembunyidangagal
memasukiarenapolitik.
Kegiatan2.1
Pikirkanbagaimanaseseorang(A)berkuasaatasoranglain(B),yakni:bagaimanaseseorang
membuatoranglainuntukmelakukansesuatuyangtidakdilakukannyasendiri.
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Feedback
Pembacabisamengidentifikasiketigacaraberikut:
x
x
x

Intimidasidanpemaksaan(tongkat)
Pertukaranyangproduktifdengansalingmemberihasil(wortel)
Menciptakankewajiban,kesetiaandankomitmen(pelukan)

Sejumlahahliberpendapatbahwaakanbermanfaatuntukmembedakanantarakekuasaan
yangkerasdanlembut.Kekuasaanyangkerasmengacukepadaworteldantongkat,dankekuasaan
lembutmengacukepadapelukan.Kekuasaanyanglembutmembuatorangmenginginkanapayang
pembaca inginkan’ (Nye 2002). Kekuasaan yang lembut memilih orang lain dengan membentuk
keinginanmerekadandihubungkandengansumberdayasepertibudaya,nilaigagasandanlembaga
yangmenarik.
Kegiatan2.2
Apa yang membedakan kewenangan dari paksaan dan bujukan? Mengapa perbedaan ini
penting dalam hubungannya menyuruh orang lain untuk mendukung suatu kebijakan yang tidak
mungkinialakukantanpadisuruh?
Max Weber (1948) mengidentifikasi tiga sumber kewenangan. Pertama, kewenangan
tradisional muncul pada saat seseorang patuh atas dasar kebiasaan dan cara baku melakukan
sesuatu(sebagaicontoh:seorangraja/sultanmemilikikewenangantradisi).OrangͲorangmemenuhi
kewenangan tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehariͲhari atas dasar sosialisasi. Sebagai
contoh:wanitahamilyangmiskindidaerahpedesaanGuatemalatidakakanbertanyakepadabidan
apakah layanan dan nasehat yang ia terima ini merupakan evidenceͲbased atau bukan, ia akan
pasrah kepada kewenangan bidan karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada
bidanataspengalamandankepercayaanyangterbaik.
Kedua, kewenangan kharismatik didasarkan pada komitmen tinggi kepada seorang
pemimpin serta ideologi mereka atau ketertarikan pribadi lainnya. Kewenanganyangdilaksanakan
atas dasar kharisma, seperti pemimpin agama, negarawan (misal: Nelson Mandela) serta tabib
kesehatandilakukankarenadinilaimemilikikewenangan.
Feedback
Kewenangandiartikansebagaihakuntukmemerintahataumengatur.Kewenanganterjadi
ketika bawahan menerima perintah pemimpin mereka tanpa bertanya. Ketika kewenangan
dilaksanakan, penilaian pribadi diserahkan kepada suatu kewenangan atas dasar kepercayaan
dan/ataupenerimaan.
KategoriWeberyangketigaadalahkewenanganlegalͲrasional.Kewenanganinididasarkan
padaperaturandanprosedur.Dalamhalinikewenangandimasukkankedalamlembagayangtidak
sesuai dengan sifat pejabat lembaga tersebut. Akibatnya, pejabat dalam lembaga tersebut,
berlawanan dengan keterampilan atau keahliannya sendiri, memiliki kewenangan tersebut.
SejumlahnegarayangmemilikisejarahperundangansebagaikoloniInggrismenempatkanSekretaris
Menteri sebagai birokrat paling senior dalam Departemen Kesehatan. Jarang seorang dokter
menjadi Sekretaris, biasanya  seorang administrator profesional. Banyak dokter melaksanakan
ketentuanͲketentuan dari Sekretaris Kesehatan atas dasar kewenangan legalͲrasional yang dimiliki
oleh Sekretaris Menteri bukan karena kewenangan tradisional atau kharismatik. Dengan
mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan keahlian dalam proses
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kebijakan kesehatan, akan bermanfaat untuk memasukkan kewenangan teknis kedalam
penggolonganyangdilakukanolehWeber(tradisi,kharismatik,legalͲrasional).Pasienmenghormati
nasehat yang diberikan oleh dokter mereka (sebagian besar) atas dasar pengetahuan teknis yang
merekapikirdimilikiolehdokter.
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang membuat orang menyerahkan penilaian
pribadimerekakepadapihakyangberwenangdandisanalahkonseplegitimasi(keabsahan)menjadi
bermanfaat. Orang yang memiliki kewenangan dianggap absah bila penilaian pribadi tersebut
didasarkan pada kepercayaan dan penerimaan. Hal ini berbeda dari paksaan untuk membuat
penilaian yang didasarkan pada ancaman (misal: oleh pihak kepolisian). Kewenangan yang absah
mendudukitempatdiantaraspektrumpaksaan(tongkat)danbujukan(wortel).
KembalikepertanyaanAyangmembuatBmelakukansesuatuuntukmendukungkebijakan
yang mungkin tidak akan B laksanakan: pendekatanͲpendekatan yang berdasar pada paksaan dan
bujukanyangterlalubanyakdapatmenghasilkankebijakanyangtidakdapatlangsungditerima,dan
akanmengalamikesulitansertabiayayangtinggiuntukmenjaminpelaksanaannya.
Contoh dari kekuasaan sebagai tidak membuat keputusan dapat ditemui di sektor
kesehatan. Pada tahun 1999, komite ahli yang independen melakukan kajian terhadap dokumen
industritembakauuntukmengetahuipengaruhindustritersebutpadaWHO.Laporankajiantersebut
menyebutkan bahwa industri tembakau menggunakan berbagai cara, termasuk acaraͲacara untuk
mengalihkan perhatian dari masalah kesehatan masyarakat karena tembakau dan dengan diamͲ
diam membayar ahliͲahli ‘independen’ dan jurnalis untuk tetap membuat Organisasi Kesehatan
Duniatersebutberfokuspadapenyakitmenular.
KekuasaansebagaiPengendaliPikiran
StevenLukes(1974)menggambarkankekuasaansebagaipengendaligagasan.Dengankata
lain,kekuasaanberfungsisebagaikemampuanuntukmempengaruhioranglaindenganmembentuk
keinginanmereka.Dalamdimensiini,“AmelakukankekuasaankepadaBpadasaatAmempengaruhi
B dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan B’. Sebagai contoh, orangͲorang miskin
memberikan suara kepada Presiden Bush pada tahun 2004 meskipun kebijakan dalam negerinya
tidaksesuaidengankeinginanmereka.
LukesberpendapatbahwaAmemperolehkepatuhanBmelaluicarayangterselubung.Cara
terselubunginimeliputikemampuanuntukmembentukartidancarapandangterhadapkenyataan
yang mungkin dilakukan melalui pengendalian informasi, media massa dan atau melalui
pengendalianprosessosialisasi.PerusahaanmakanancepatsajiMcDonald,mengeluarkanmilyaran
dolaruntukpromositiaptahunnya.SimbolpanahemasMcDonalddilaporkanlebihbanyakdikenal
daripada simbol salib Kristen. Di China, anakͲanak telah terindoktrinasi untuk menerima maskot
perusahaan, Ronald McDonald, yang baik hati, lucu, lembut dan memahami perasaan anakͲanak,
yangdenganhalustelahmengkondisikanpasarkonsumermudayangberkembanginiuntukberpikir
positif tentang McDonald beserta produknya. McDonalds menyasar para pembuat keputusan
berikut konsumennya. Sebelum debat di parlemen tentang obesitas di Inggris, perusahaan
McDonaldsmemberisponsor20anggotaparlemenuntukmenontonpertandingansepakbolaEropa
diPortugaltahun2004.
Kegiatan2.3
MengapaMcDonaldsmengirimparaparlemenuntukmenontonsepakbola?
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Feedback
Tanpa akses kepada dokumen perusahaan, seseorang hanya dapat berspekulasi tentang
tujuansumbangansepertiitu.SatupenjelasanyangmasukakaladalahbahwaMcDonaldsberharap
untuk menanamkan para legislator keterkaitan antara McDonalds dan langkah perusahaan untuk
mendukungpeningkatankegiatanfisiksebagaicarauntukmenurunkanobesitas;suatuketerkaitan
yang dapat menggantikan keterkaitan lain yang mungkin dimiliki oleh para penyusun kebijakan
diantara,misalnya,produkperusahaandanhubunganlainyangmungkintimbuldiantarakonsumsi
danobesitasmereka.
Lukes berpendapat bahwa dimensi kekuasaan inilah yang paling “kuat” dan bentuk yang
“paling tersembunyi” dimana dimensi tersebut mencegah penolakan orangͲorang dengan
‘membentuk cara pandang, cara pikir dan keinginan mereka’ sedemikian rupa sehingga mereka
menerimaperanmerekadalamtatananyangsudahada,karenamerekamemahaminyaataumelihat
tidak ada pilihan lain, atau karena melihatnya sebagai hal yang alami dan tidak bisa dirubah, atau
karenamerekamenilainyasebagaisuatutakdiryangbermanfaat’.
Pasarpengobatandanminumankesehatanyangtidakdiaturolehhukummerupakanhasil
dari bentuk kekuasaan semacam ini. Pengobatan semacam itu sangat terkenal dan digunakan
dibanyak negara. Di Australia, lebih dari separuh penduduknya menganggap vitamin, mineral,
minuman dan ramuan herbal bermanfaat untuk mengobati depresi. Survei yang dilakukan di
Amerika menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden yang mengalami depresi hebat telah
menggunakan terapiͲterapi pelengkap selama 12 bulan sebelumnya (Kessler et al. 2001). Namun,
pengkajian sistematis terhadap bukti keberhasilan dari sejumlah terapi pelengkap yang terkenal
guna menangani depresi menunjukkan bahwa tidak ada bukti satu pun yang menunjukkan bahwa
terapiͲterapi tersebut efektif (Jorm et al, 2002). Sementara itu, efek samping dari terapiͲterapi
semacaminimeningkatduakaliselamatigatahunterakhirini(WHO,2004).Kepentingankonsumen,
atau paling tidak konsumen tidak mampu, akan dapat terpenuhi dengan baik jika mereka
mengalokasikan dana kesehatan yang terbatas itu kepada halͲhal atau barangͲbarang yang sudah
terbukti efektif. Namun, pihak pemasaran nampaknya telah mengubah keinginan para konsumer
agardapatmenggambarkankeinginanpihakindustrisendiri.
Kegiatan2.4
Berikut adalah penelitian lama tentang polusi udara di Amerika. Pada saat pembaca
membacanya,pikirkanpula:
1. Dimensikekuasaanapayangdigambarkan?
2. Apakahpenelitiantersebutmenunjukkanperandarikekuatansebagaipengendalipikiran?
Polusiudarayangtidakterpolitik
Padatahun1960an,MatthewCrensonberusahauntukmenjelaskanmengapapolusiudara
tidak menjadi isu di banyak kota di Amerika. Secara khusus, ia mengidentifikasi hubungan antara
polusiudarayangdiabaikandankarakterdaripemimpinpolitikdanlembaga.
PendekatanyangdigunakanCrensonmenjelaskanmengapaadahalͲhalyangtidakterjadi,
sangatberbedadenganpendekatanDahlyanglebihmelihatpadaapayangmerekalakukan(1961).
Crenson mengadopsi strategi ini untuk menguji apakah penelitian terhadap ketidakaktifan politik
(tidakmembuatkeputusan)akanmemberikangagasanbarupadacaraberpikirtentangkekuasaan.
Crenson juga bertanyaͲtanya apakah pendekatan baru ini akan mendukung pendapat yang
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diutarakan Dahl bahwa proses penyusunan kebijakan terbuka bagi banyak kelompok dalam
masyarakat.
Crenson memulai pengkajiannya dengan menunjukkan bahwa tindakan atau tidak
bertindak atas permasalahan polusi di kotaͲkota Amerika tidak dapat dikaitkan dengan perbedaan
pada tingkat polusi atau perbedaan dalam sifatͲsifat sosial dari populasi di kota yang berbeda.
Penelitian ini melibatkan dua kota yang berdekatan di Indiana yang samaͲsama terpolusi dan
memiliki profil demografi yang serupa. Salah satu dari kota ini, Chicago Timur, telah bertindak
menanganipolusiudarapadatahun1949,sedangkankotayanglain,Gary,tidakmelakukanapapun
sampai dengan tahun 1962. Crenson berpendapat bahwa perbedaan ini terjadi karena Gary
merupakansatukotapemerintahanyangdidominasiolehUSSteel,yangmemilikiorganisasipartai
politik yang kuat, sedangkan Chicago ditempati oleh sejumlah perusahaan baja dan tidak memiliki
organisasi partai politik yang kuat pada saat membicarakan undangͲundang polusi udara. Yang
terjadidikotaGary,antisipasireaksinegatifdariperusahaandianggaptelahmencegahparaaktifis
danpejabatkotauntukmembawamasalahpolusiudaradalamagenda.Crensonjugamewawancara
pemimpinpolitikdari51kotadiAmerika.Halinimenunjukkanbahwa‘isupolusiudaracenderung
tidakberkembangdikotaͲkotadimanaindustrimemilikireputasisebagaipemegangkekuasaan.’
PenemuanCrensonyangutamaadalah,pertama,kekuasaandapatterdiridarikemampuan
untuk mencegah sesuatu menjadi suatu isu. Kedua, bahwa kekuasaan tidak perlu digunakan agar
dapat terlaksana; hanya reputasi memiliki kekuasaan dapat membatasi lingkup pengambilan
keputusan. Ketiga, mereka yang dipengaruhi oleh kekuasaan politik, ‘sang korban’ tetap tidak
kelihatan, karena kekuasaan atau reputasi berkuasa dapat menghalangi mereka yang kurang
berkuasauntukmemasukiarenapenyusunankebijakan.Crensonmenyimpulkanbahwa‘nonͲissues’
bukan merupakan kekeliruan politik yang acak tetapi merupakan contoh dari pengabaian politik
yangdipaksakan.
Feedback
1. Penelitian Crenson menggambarkan dan memberikan suatu dasar empiris bagi kekuasaan
yangbersifattidakmembuatkeputusan
2. Karena orangͲorang akan lebih memilih untuk tidak teracuni oleh polusi udara, kasus ini
menggambarkanbahwaorangͲorangtidakakanlangsungbertindakatasdasarkeinginandan
kepentingan mereka. Hal ini mungkin terjadi karena adanya semacam manipulasi atau
indoktrinasi,penyusunankebijakanmelaluipengendalianpikiran.
Kegiatan2.5
Dari apa yang pembaca pelajari sejauh ini, berilah tiga jawaban sederhana tentang
bagaimanahubunganantaraAdanBmenunjukkanbahwaAsedangmelakukankekuasaannyaatas
B.
Feedback
A dapat membuat B melakukan apa yang mungkin tidak dilakukan oleh B. A dapat
menyimpan kepentingan B tidak masuk dalam agenda kebijakan. A dapat memanipulasi B dengan
caramembuatBtidakdapatmemahamikepentingannyayangsebenarnya.
Sejauhini,pembacatelahbelajarbahwakekuasaanadalahkemampuanuntukmeraihhasil
yang diinginkan terlepas dari cara yang digunakan. Kekuasaan mengacu pada kemampuan untuk
membuat seseorang melakukan apa yang tidak akan dilakukan. Dahl, yang meneliti perihal
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pembuatan keputusan, menyimpulkan bahwa kekuasaan didistribusikan secara luas kepada
masyarakattetapidikritikkarenatidakdapatmenentukansiapayangmenangdankalah–khususnya
merekayangkalahyangtidakmemasukiarenakebijakan.Lukesmengambilposisidimanakekuasaan
dapatdilakukandengancarayanglebihterselubungdenganmembuatisutidakkeluardalamagenda
atau melalui manipulasi psikologis. Yang umum dari sudut pandang ini adalah pengertian bahwa
proses kebijakan mencakup tindakan kekuasaan dengan para pelaku yang bersaing untuk
mengendalikan sumber daya yang langka. Cara untuk menyelesaikan perjuangan ini sangat
tergantung pada siapa yang berkuasa di masyarakat, suatu topik yang akan pembaca
pertimbangkan.
Siapayangmempunyaikekuasaan?
Jika kekuasaan mengacu pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, maka akan
timbulpertanyaan‘siapayang mempunyaikekuasaanuntukmenetapkandanmenolakkebijakan?’
Tiga“dimensi”kekuasaanmemberikan cara pandangyangberbedatentangsiapayangmemegang
kekuasaandanseberapaluaspembagiannyadalamproseskebijakan.Tidakadajawabanyangtepat
untuk pertanyaan ini karena penyebaran pengaruh akan bergantung pada isi dan konteks dari
kebijakan tertentu. Sebagai contoh: di sebuah negara dimana tembakau memberikan proporsi
terbesar pendapatan domestik bruto dan merupakan sumber pendapatan negara yang bernilai.
Pertanyaannya adalah apakah industri tembakau atau Departemen Kesehatan serta kelompok
kesehatan masyarakat dan kelompok konsumen yang akan memiliki lebih banyak pengaruh
terhadap kelompok kebijakan pengawasan tembakau? Namun, di negara yang sama, kelompok
industri tidak terlalu berpengaruh pada kebijakan screening kanker dibanding dengan, misalnya,
DepartemenKesehatan,profesimedis,dankelompokpasien.
Meskipun ada perbedaan dalam isi dan konteks kebijakan dalam pembagian kekuasaan
dalam proses kebijakantersebut,berbagaiusaha telah dilakukan untuk menyusun keteori umum.
TeoriͲteori ini mengacu sifat masyarakat dan negara. Sejumlah teori meletakkan kekuasaan pada
masyarakat dibanding pada negara, namun semuanya dikaitkan dengan peran dan kepentingan
negarayangdimungkinkanmasukkedalamproseskebijakan.Penekananpadanegarakarenaperan
dominan yang biasa dimainkannya dalam proses kebijakan. TeoriͲteori tersebut memiliki dua
perbedaan penting. Pertama, pada penilaian apakah negara tersebut independen dari masyarakat
atau gambaran dari pendistribution kekuasaan dalam masyarakat (berorientasi pada negara,
kemudian pada masyarakat). Kedua, cara pandang dari negara yang melayani prasarana dan
kepentingan dari suatu kelompok elit. Pembaca sekarang akan belajar tentang dimana perbedaan
teoriͲteori tersebut dan mempertimbangkan implikasi dari perbedaan tersebut pada kebijakan
kesehatan.
Pluralisme
Pluralisme merupakan kelompok dominan dari pemikiran teoritis dalam pembagian
kekuasaandalamdemokrasiliberal.Dalambentukklasik,pluralismeberpendapatbahwakekuasaan
tersebar diseluruh masyarakat. Tidak ada satu kelompok yang memegang kekuasaan mutlak dan
negara memutuskan diantara kepentinganͲkepentingan yang bersaing dalam perkembangan
kebijakan.
Sifatkuncidaripluralismeadalah:
x
x
x

Membukapersainganpemilihandiantarasejumlahpartaipolitik
Kemampuan para individu untuk menata diri mereka sendiri kedalam kelompok penekan
danpartaipolitik
Kemampuankelompokpenekanuntukmengeluarkanpendapatmerekasecarabebas
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x
x
x

Keterbukaannegarauntukmelobiseluruhkelompokpenekan
NegarasebagaiwasityangnetraldalammengadilituntutanͲtuntutanyangsalingbersaing
Meskipun masyarakat memiliki kelompok elit, tidak ada satu kelompok yang mendominasi
sepanjangwaktu

Untukkalanganpluralis,kebijakankesehatanmunculsebagaihasildarikonflikdantawarͲ
menawar diantara sejumlah besar kelompokͲkelompok yang terbentuk untuk melindungi
kepentingankhususdarianggotanya.Negaramemilihdarisetiapgagasandanusulanyangdiajukan
olehkelompokberkepentingansesuaidenganapayangterbaikuntukmasyarakat.
Pluralisme telah menjadi pokok skeptisme karena menggambarkan negara sebagai wasit
netral dalam pembagian kekuasaan. Tantangan utama yang pertama kali muncul datang dari teori
tentangpilihanmasyarakatdankeduadariteorielit.
Pilihanrakyat
Para ahli teori pilihan rakyat sepakat dengan para pluralis bahwa masyarakat terbentuk
dari kelompokͲkelompok yang bersaing untuk meraih tujuan masingͲmasing. Tetapi mereka
mempermasalahkan kenetralan negara. Para ahli teori pilihan rakyat menyatakan bahwa negara
sendiri merupakan suatu kelompok berkepentingan yang berkuasa atas proses kebijakan untuk
meraihkepentinganpelaksananegara:parapejabatterpilihdanpegawaipemerintahan.Untuktetap
berkuasa,parapejabatterpilihberusahauntukmemfasilitasikelompokͲkelompokdengananggaran,
barang,jasa danperaturanyangmendukung denganharapan bahwakelompokͲkelompokini akan
tetap menjadikannya berkuasa. Sama halnya, pejabat pemerintah menggunakan lembaga dan
kedekatan mereka untuk para pembuat keputusan politik untuk memperoleh “sewa” dengan
menyediakan akses khusus kepada sumber daya umum dan peraturanͲperaturan yang sesuai
dengan keinginan kelompok tertentu. Akibatnya, pejabat pemerintah mempunyai harapan untuk
memperluaskerajaanbirokrasimerekayangakanmengarahkebesarnyagajidankesempatanuntuk
naik jabatan, kekuasaan, perlindungan, dan gengsi. Oleh karena itu, negara dikatakan memiliki
dinamikainternalyangdapatmengarahkeperkembangankekuasaanpemerintah.
Paraahliteoripilihanrakyatberpendapatbahwasikapmementingkankepentingansendiri
dari para pejabat negara akan menimbulkan suatu kebijakan yang dipahami oleh kelompok
kepentingantertentu.Akibatnya,kebijakanakanterpecahsecaraekonomidantidaksesuaidengan
kepentinganumum.Penganutkelompokiniberpendapatbahwakebijakankesehatanyangmenarik
kembalipemerintahakanditolakolehparabirokrat,bukankarenakeuntunganataukerugianteknis
yang diakibatkan oleh kebijakan, tetapi karena birokrat lebih memilih kebijakan yang akan
memperkokoh jabatannya dan memperluas pengaruhnya. Sebagai contoh, di Bangladesh,
DepartemenKesehatandanKesejahteraanKeluargamenolakusulanuntukmengkontrakkanfasilitas
sektor umum kepada organisasi non pemerintah untuk penatalaksanaan dan pemberian layanan,
jugamenolakproposaluntukmembangunsuatuorganisasiotonomiuntukmengaturproseskontrak.
Pendukungpilihanrakyatakanmenjelaskanpenolakan iniatasdasarkekhawatiranakankelebihan
tenaga, mengurangi kesempatan untuk penyewaan dan perlindungan serta pemikiran akan
berkurangnyatanggungjawabsesuaiundangͲundang.
Para kritikus menyatakan bahwa pilihan rakyat terlalu menekankan pada kekuasaan
birokrasi dalam proses kebijakan dan didorong oleh ideologi sebagai oposisi untuk meningkatkan
pengeluaranpublikdanpemerintahanyangbesar.
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Elitisme
Ahli teori elitisme menyatakan bahwa kebijakan didominasi oleh minoritas istimewa.
Mereka berpendapat kebijakan umum menggambarkan nilai dan kepentingan dari para elit atau
aristokrat, bukan “rakyat” seperti yang dianggap oleh pluralis. Para elit modern mempertanyakan
sampai dimana sistem politik modern mencapai citaͲcita demokrasi yang dinyatakan oleh kaum
pluralisliberal.Sebagaicontoh:demokrasidiAmerika,akademisimenunjukkanbagaimanakaumelit
membentukkeputusanͲkeputusankunci.PresidentG.W.Bushdanayahandanya,mantanPresiden,
memiliki kepentingan keuangan besar di sektor pertahanan dan energi, sedangkan wakil presiden
DickCheneymerupakanmantankepalaeksekutifperusahaanminyakbesar.Sebaliknya,kelompokͲ
kelompok yang mewakili kepentingan perusahaan kecil, buruh dan kepentingan konsumen hanya
mampumemberipengaruhsedikitdalamproseskebijakan.
Dalam hal kebijakan kesehatan, apakah teori elitisme terlalu menekankan pada
kemampuan para elit untuk memegang kekuasaan? Tentu saja, kebanyakan kebijakan kesehatan
dianggap tidak begitu penting secara marginal, dan akibatnya, teori elitisme tidak akan berguna
untuk menunjukkan kekuasaan dalam kebijakan kesehatan. IsuͲisu marginal seperti itu sering
disebutsebagai“politikrendah”.Namun,pembacaakanmelihatbanyakcontohdalambukuiniyang
menunjukkan bahwa kaum elit memiliki pengaruh kuat dalam penyusunan kebijakan yang relatif
dianggaprendah.
Ahli lain yang mengkaji elitisme membuat perbedaan antara “elit politik” yang terbentuk
darimerekayangbetulͲbetulmenggunakankekuasaannyasetiapsaatdanmerekayangtermasuk:
Pejabatpemerintahdanpejabattinggiadministrasi,pemimpinmiliter,dan,untukbeberapa
kasus, keluarga yang berpengaruh secara politis serta pemimpin perusahaan besar dan
golongan politik lain antara lain elit politik dan pemimpin partai oposisi, pemimpin serikat
buruh,orangͲorangbisnisdananggotakelompokelitsosialyanglain(Bottomore1966).
Dapatdisimpulkanbahwauntukparaahliteorielitisme,kekuasaandapatdidasarkanpada
beragam sumberdaya: kekayaan, hubungan keluarga, keahlian teknis, atau lembaga. Namun, yang
tak kalah penting adalah untuk satu anggota kalangan elit, kekuasaan tidak mungkin tergantung
padasatusumbersaja.
Menurutparaahliteorielitisme:
x

Masyarakat terdiri dari kalangan kecil yang memiliki kekuasaan, dan sebagian besar lagi
tanpamemilikikekuasaanapapun.Hanyakalangankeciltersebutyangmemilikikekuasaan
untukmenyusunkebijakanpublik.

x

Merekayangmemerintahtidaksepertimerekayangtidakmemerintah.Secarakhusus,para
elitberasaldaritingkatsosialekonomiyanglebihtinggi

x

KalangannonͲelitdapatdimasukkankedalamlingkaranpemerintahanjikamerekamenerima
kesepakatandasardariparaelit.

x

Kebijakanpublikmenggambarkannilaidariparaelit.Halinitidakselalumenimbulkankonflik
dengan nilai yang dianut masyarakat. Seperti pendapat Lukes (1974), para elit dapat
memanipulasinilaiyangdianutmasyarakatagardapatmencerminkannilaimerekasendiri.

x

Kelompokkepentinganmuncultetapimerekatidakmemilikikekuasaanyangsamadantidak
memilikiaksesyangsamaterhadapprosespenyusunankebijakan.
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x

Nilai yang dianut para elit sifatnya konservatif dan akibatnya perubahan kebijakan akan
bersifatinstrumental.

Terlihat bahwa teori elitisme sesuai untuk berbagai negara di Amerika latin, Africa dan
Asia, dimana para politikus, birokrat senior, pebisnis, profesional dan militer membuat ikatan
kebijakan yang kuat sehingga mereka menjadi kalangan yang dominan. Di beberapa tempat,
kalanganelitdemikiansedikitnyasehinggamerekadapatdikenalidarinamakeluarganya.
Pengertian bahwa tidak semua kelompok berkepentingan sama pengaruhnya, memiliki
daya tarik intuitif yang sama. Terjadi peningkatan konsentrasi kepemilikan atas sejumlah industri,
sebagai contoh: tembakau, alkohol, dan farmasi. KelompokͲkelompok berkuasa ini akan memiliki
lebih banyak pengaruh terhadap kebijakan dibanding kelompok kesehatan masyarakat. Bagian
berikutmenyorotihasilpenelitianLandersdanSehgal(2004)terhadapsumberdayayangdigunakan
olehkelompokͲkelompokyangberlobisampaidengantingkatnasionaldiAmerika.
LobilayanankesehatandiAmerika
Istilahlobi sebagaikata benda berhubungan denganareadalamparlemen dimanawarga
masyarakatdapatmembuattuntutankepadalegislatordantempatdimanaparapenyusunkebijakan
bertemu. Istilah ‘lobi’ juga dipakai sebagai kata kerja yang berarti membuat pertemuan langsung
dengan seorang penyusun kebijakan. Lobi dan kelompok berkepentingan mempunyai kesamaan
dimana keduanya berusaha untuk mempengaruhi penyusun kebijakan. Pelobi dipekerjakan oleh
berbagaiorganisasiuntukmewakilikepentinganklienmerekadengandasarkomersil.
Padatahun2000,parapelobilayanankesehatanmengeluarkandana237jutadolar,lebih
besar daripada industri mana pun, untuk mempengaruhi para wakil dan senator, eksekutif dan
badanfederallainnyaditingkatnasional.Darijumlahini,perusahaanobatdanperlengkapanmedis
menyumbang lebih dari sepertiganya (96 juta dolar); dokter umum dan profesi kesehatan lainnya
(46jutadolar),rumahsakitdanpantikesehatan(40jutadolar);perusahaanasuransikesehatandan
managedͲcare (31 juta dolar); advokasi penyakit dan organisasi kesehatan masyarakat (12 juta
dolar).
Semakin besar jumlah pendanaan, semakin besar pula kemungkinan para kelompok ini
untuk mengajukan pendapat mereka kepada legislator. Para dokter yang memberi komentar pada
penelitianinimenunjukkankekhawatiranmerekabahwa‘kebijakankesehatanberadadalamresiko
terlalu dipengaruhi oleh kelompok kepentingan tertentu yang dapat menyediakan sumberdaya
keuanganyangpalingbesar.’(KusheldanBindman2004).
Selama tiga periode penelitian ini, jumlah organisasi yang memperkerjakan para pelobi
meningkat 50%, hal ini menunjukkan bahwa lobi merupakan alat yang semakin populer untuk
memberipengaruhkepadasistempolitikAmerika.
Kegiatan2.6
Pada titik ini, akan bermanfaat untuk mempertimbangkan bagaimana para akademisi
sampai pada kesimpulan yang berbeda dalam pembagian kekuasaan di Amerika. Dahl (1961)
berpendapatbahwasejumlahkelompokmampumempengaruhiproseskebijakansedangkanpenulis
yang lain menyatakan bahwa hanya kalangan penguasa atau elit yang mampu yang terdiri dari
pemimpinbisnis,eksekutifpolitikdanpetinggimiliter.
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Feedback
Jawabanterdapatpadaapayangdipelajaridandiamatiolehakademisi.Dahlberfokuspada
konflikaktualantarakelompok.Paraahliteorielitismemeneliti‘reputasiakankekuasaan’.Paraelit
menyatakan bahwa mereka yang memiliki reputasi kekuasaan akan lebih efektif mempertahankan
isuͲisukontroversialtidakmunculdalamagendakebijakan,yangmungkindiluarjangkauankonflik–
konflikyangdipelajariDahl.
Ada sejumlah kerangka elitisme lain yang penting yang meletakkan kekuasaan diatas
kelompokͲkelompok tertentu dalam masyarakat. Marxisme berpendapat bahwa kekuasaan
diberikan kepada golongan kapitalis yang berkuasa dan sehingga golongan ini mengendalikan
negara.Profesionalismememberiperhatianpadakekuasaankelompokprofesionaltertentudancara
merekamenggunakankekuasaandalamproseskebijakan.Pembacaakanmempelajarilebihbanyak
lagitentangkedudukankhususdariprofesimedisdalamkebijakankesehatanpadaBab6.Feminisme
berfokus pada kekuasaan sistematis, pervasif, dan kelembagaan yang digunakan oleh para pria
terhadap wanita dalam lingkaran domestik/pribadi dan umum. Dalam bentuk yang lebih ekstrim,
wanita tetap berada dalam area pribadi (sebagai ibu dan istri) sedangkan urusan umum, seperti
negara, dilaksanakan oleh dan untuk para pria. Dalam masyarakat patriarki, pria menentukan
permasalahan berikut pemecahannya, memutuskan isu mana yang berharga untuk kebijakan dan
manayangtidak,dansejalandenganpendapatLukestentangkekuasaansebagaipengendalipikiran
(1974) telah membuat banyak wanita pasrah akan statusnya dalam skema ini. Antara tahun 1990
dan 2000, proporsi kursi yang dipegang oleh wanita dalam parlemen nasional meningkat, dari 13
menjadi14%.Terdapatperbedaanyangmencolokantarnegara,meskipartisipasiwanitameningkat
di negaraͲnegara Skandinavian sebesar 40%, proporsi di Asia Barat menurun dari 5% ke 4% (UN
2002).
Kegiatan2.7
Setelah pembaca membaca tulisan berikut mengenai aborsi berdasarkan jenis kelamin,
pikirkan apakah pendapat tentang kebijakan kesehatan di India yang dipegang oleh para pria itu
valid.
Pelaksanaankebijakansesuaigender
Di India teknologi ultrasound praͲkelahiran yang pertama kali dikenalkan untuk
mengidentifikasikomplikasibawaan,telahmerubahpreferensibudayamengarahkeketurunanlakiͲ
laki menjadi sebuah proses dimana orangͲorang yang mampu melakukan scan, yang  jumlahnya
semakinmeningkat,dapatmemilihjaninlakiͲlakiselamakehamilandanmemilihuntukmengaborsi
janin perempuan. Hal ini telah berakibat pada peningkatan perbandingan jenis kelamin di negara
tersebut. Sensus tahun 2001 menunjukkan perbandingan jenis kelamin nasional (usia 0Ͳ6 tahun)
933wanitaberbanding1000pria(sedangkanoranglainakanberharapperbandinganyangseimbang
antara jumlah wanita dan pria dalam masyarakat dengan kesetaraan gender). Sejumlah negara
memiliki angka perbedaan yang lebih tinggi. Misalnya, laporan dari Punjab menunjukkan
perbandingan792wanitaberbanding1000priapadakelompokusiatersebut.
Untuk menanggapi masalah tersebut, pemerintah federal mengeluarkan UndangͲundang
Tehnik Diagnosa PraͲkelahiran tahun 1994. Sedikit yang dilakukan untuk melaksanakan undangͲ
undang sampai dengan tahun 2001 ketika sebuah LSM melaporkan kepentingan masyarakat ke
Mahkamah Agung. Mahkamahmemerintahkansejumlahnegara bagian untukmelakukan tindakan
(menyitamesintanpasuratijindiklinik)tetapiseorangtokohdemografitetapyakinbahwaundangͲ
undang tersebut benarͲbenar tidak efektif dilaksanakan. Nampaknya, tidak ada tindakan yang
diambil atas klinikͲklinik yang tidak memiliki ijin seperti di Delhi, tetapi masalahnya adalah bahwa
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para penyedia jasa tetap menggunakan mesin tersebut meski melanggar undangͲundang. Isu ini
menjadi semakin mendesak dengan adanya teknologi baru untuk menentukan jenis kelamin yang
dipasarkan di India oleh perusahaan Amerika melalui internet. Akibatnya, ada tuntutan untuk
merubah undangͲundang tersebut. Namun, ada pendapat bahwa ada batasͲbatas yang dapat
dilakukanolehundangͲundangdanpengadilandalammenghadapiprasangkayangtelahmengakar
terhadapanakͲanakperempuan.
Feedback
Meski jelas bahwa diskriminasi jenis kelamin bersifat kuat di India, kehadiran undangͲ
undang th 1994 menjadi bukti bahwa wanita berhasil masuk ke dalam proses kebijakan. Kaum
feminist mungkin akan berpendapat bahwa undangͲundang tersebut terlalu sempit, terlambat,
burukpelaksanaannya.Untukmenjelaskankegagalantersebutmemerlukaninformasilebihbanyak
mengenaibagaimanamasalahtersebutdibingkaidansiapayangmemasukkannyakedalamagenda
kebijakan (nampaknya para wanita) dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya,
terutamapria!
Kegiatan2.8
Berikut ini adalah tulisan Kelley Lee dan Hillary Goodman (2002) tentang pembagian
kekuasaandalamkesehataninternasionalyangberhubungandengankebijakanpembiayaanlayanan
kesehatan.
Buatlah catatan mengapa Lee dan Goodman menggambarkan pelaku kebijakan sebagai
bagian dari jaringan kebijakan global dan apa yang menyebabkan keberhasilannya. Dan pikirkan
pendapatpembacabahwakehadiranjaringaninimerupakanbuktikekurangandarielitkebijakandi
reformasisektorkesehatan.
Reformasipembiayaankesehataninternasional:didominasiolehsebuahelit?
Dalam usaha untuk menggambarkan dampak globalisasi pada proses penyusunan
kebijakan kesehatan, Lee dan Goodman (2002) melakukan pengkajian empiris terhadap reformasi
pembiayaanlayanankesehatanpadatahun1980Ͳandan1990Ͳan.Meskinampakbahwakebanyakan
parapelakunonpemerintahsemakinterlibatdalampemberianpelayanandanpendanaanlayanan
kesehatan,tidakterlalujelasapakahperbedaanbesarinidirefleksikandalamdebatdanpenyusunan
kebijakankesehatan.LeedanGoodmanmerasaskeptisdenganpendapatyangmenganggapbahwa
globalisasitelahmeningkatkanbesarnyasuaradankeanekaragamansuaradalamproseskebijakan,
oleh karenanya mereka mencoba menentukan siapa yang bertanggung jawab atas gagasan dan isi
darikebijakanpembiayaanlayanankesehatan.
Penelitian ini diawali dengan mengkaji perubahanͲperubahan bermakna dalam isi
kebijakan pembiayaan layanan kesehatan selama masa itu, ditandai dengan suatu pergeseran dari
adanyakeenggananmenjadikepenerimaanpendanaanswastauntuksejumlahlayanankesehatan.
OrangͲorang dan lembagaͲlembaga penting yang terlibat dalam pembicaraan mengenai kebijakan
pembiayaan diidentifikasi melalui suatu pencarian sistematis pada literatur. Identifikasi ini
menghasilkansuatudaftarorangͲorangyangtelahmenerbitkanjurnalͲjurnalpenting,seringdikutip,
dan/atauterlibatdalamdokumenkebijakan.Lembagatempatbekerja,sumberdayadankebangsaan
dari pelakuͲpelaku penting ini dicatat. Pelaku Ͳ pelaku ini kemudian diwawancarai untuk
memperoleh pandangan mereka mengenai dokumen yang paling berpengaruh, orangͲorang,
lembaga, dan pertemuanͲpertemuan dalam area kebijakan dan riwayat hidup mereka diminta.
Akhirnya,penelitiͲpenelititersebutmempelajaricatatankehadirandanpresentasipadapertemuanͲ
pertemuandilaporkanolehinformansebagaisesuatuyangbarudalamevolusikebijakan.
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Peta jaringan dikembangkan untuk menghubungkan lembaga dan individu. Para peneliti
tersebut menemukan bahwa suatu kelompok kecil (sekitar 25) dan terkait erat yang terdiri dari
penyusun kebijakan, penasehat teknis dan akademis mendominasi proses dan isi reformasi
pembiayaan kesehatan. Kelompok ini, yang terhubung dengan suatu jaringan yang kompleks,
didasarkan pada sejumlah lembaga kecil yang dipimpin oleh World bank dan USAID. Anggota
jaringan diamati mengikuti suatu perkembangan karir yang serupa. Anggota kelompok ini diberi
kesempatan bergantian menduduki lembagaͲlembaga kunci, sehingga mereka dapat memainkan
berbagai peran bergantian seperti peneliti, penasehat, pemberi dana penelitian dan proyek
percontohan,danpengambilkeputusan.
Lee dan Goodman menyimpulkan bahwa elit global telah mendominasi diskusi kebijakan
dengan mengendalikan sumber daya yang ada, tetapi yang lebih penting adalah pengendalian
merekaatassegaladebatmelaluipengetahuankeahlian,dukunganpenelitian,dankedudukanyang
penting dalam jaringan tersebut. Yang menjadi pemikiran peneliti bukan terletak pada suatu
kelompok kecil pimpinan membentuk debat tentang kebijakan, tetapi lebih karena kepemimpinan
yang ada tidak mewakili kepentingan yang sedang dipertaruhkan: ‘jaringan kebijakan global hanya
didasarkan pada sejumlah kecil lembaga, dipimpin oleh World bank dan USAID (tetapi dianggotai
pulaolehAbtAssociates,suatuperusahaankonsultasiswastadanUniversitasHarvard),dalamlatar
belakangnegaradandisiplinilmudariindividuͲindividukunciyangterlibat’.LeedanGoodmanjuga
menyayangkan bahwa kebijakan tidak dihasilkan dari ‘titik temu rasional antara kebutuhan
kesehatan dan pemecahannya’. Sebaliknya, para elit tersebut digambarkan telah menggunakan
pengaruhnya pada agendaͲagenda nasional melalui pendekatan paksaan (syaratͲsyarat pemberian
bantuandalamkelangkaansumberdaya)danpendekatankerjasama(penelitianbersama,pelatihan,
danpilihanͲpilihanyangdiberikanolehelitkebijakan).
Parapenelititersebutberpendapatbahwafaktainiberlawanandenganpendapatpluralis
yangmengatakanbahwaglobalisasimembukaluaspenentuankeputusankesebagianbesarindividu
dankelompok.
Feedback
Kelompok yang mengatur agenda pembiayaan layanan kesehatan dapat digambarkan
sebagai   elit karena jumlahnya kecil dan anggotanya memiliki latar belakang pendidikan, disiplin
ilmudankebangsaanyangsama.Selamalebihdari20tahun,elitkebijakaniniberhasilmenentukan
suatuagendapembiayaanlayanankesehatandanmenyusunkebijakanyangdilaksanakandibanyak
negara. Elit ini mampu melakukannya sebagian karena kedudukannya sebagai pendamping
pengembangan, tetapi yang lebih penting lagi adalah kekuasaannya atas keahlian teknis, ilmu
pengetahuan dan posisi serta tugas yang penting dalam jaringan tersebut. Kehadiran jaringan ini
bukan merupakan bukti bahwa elit mendominasi seluruh kebijakan reformasi kesehatan. Jika
diketahuibahwaisukebijakanlaindalamkontekskebijakaninternasionalyangluasdipengaruhioleh
orangͲorangdanlembagayangberasaldarinegaralain,dandisusunolehparapembuatkeputusan
dengan mandat dan latar belakang yang berbeda, pembaca dapat menyimpulkan bahwa terjadi
bentukpluralis.
SejumlahteoritentangpembagiankekuasaandimasyarakatdansifatͲsifatkeadaandalam
penyusunan kebijakan telah disajikan. Perbedaan yang ada tidak sepele karena perbedaanͲ
perbedaan tersebut mengandung implikasi siapa yang berkuasa dan apa yang menyebabkan
perubahandalamkebijakan.Sejumlahperbedaandisebabkanolehperbedaanpendekatanmetode.
Denganmempertimbangkansegalakritik,hambatanͲhambatanmetodologisdanbuktiempirisyang
baru, para ahli teori telah memodifikasi dan memperbaharui pendekatan mereka. Kebanyakan
pluralis saat ini mengakui bahwa penyusunan kebijakan tidak bisa seimbang. Mereka mencatat
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adanya posisiͲposisi istimewa dalam perusahaanͲperusahaan dan peran yang dimainkan media
dalamkebanyakansistempolitik.
Meskipunadatumpangtindihantarateoridankesepakatanatasbeberapahal,tetapada
buktiempirisyangmasukakaluntuksetiappendapatteoritis.Jadi,akanlebihbaikuntukkembalike
permulaan. Dalam beberapa hal, pembagian kekuasaan akan bergantung pada konteks dan isi
kebijakan. IsuͲisu tentang kepentingan nasional nampaknya dibuat oleh kekuasaan elit, sedangkan
isuͲisu rutin nampaknya sangat diperdebatkan dan dipengaruhi oleh sejumlah kelompok
kepentingan. Apa yang paling bermanfaat dari contohͲcontoh tersebut adalah bahwa mereka
menunjukkancarayangberbedauntukmemahamisuatuisukebijakan.
KekuasaandanSistemPolitik
Model sistem penyusunan kebijakan yang ditunjukkan oleh David Easton  (1965)
merupakan suatu pendekatan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan politik dan
memahamikomponenpokokyanguniversal.Suatusistemmerupakankesatuanyangkompleksyang
terdiri dari sejumlah bagian yang saling berhubungan dan terkait. BagianͲbagian sistem dapat
mengalami perubahan pada saat saling berinteraksi dalam lingkungan yang lebih luas. Meski
perubahandanprosesinteraksiinimenghasilkanperubahankonstandalamsistem,perubahandan
proses interaksi tersebut harus tetap berada dalam keseimbangan jika mengharapkan sistem
tersebuttetapbertahan.
Sistem politik berkaitan dengan keputusanͲkeputusan mengenai barang apa, jasa apa,
kebebasan, hak dan keistimewaan apa yang hendak diberikan (atau tidak) dan kepada siapa akan
diberikan (atau tidak). Lingkungan mempengaruhi sistem politik karena lingkungan menyediakan
kesempatan, sumberͲdaya, tantangan dan hambatan terhadap keputusan politik. Sebagai contoh:
terjadikekurangantenagaperawat.Kekuranganinidapatmenyebabkansuatutindakan(keputusan
kebijakan) dari sistem politik untuk mengatasi kekurangan tersebut. Diantara pilihanͲpilihan
kebijakan, sistem politik mungkin akan meningkatkan jumlah mahasiswa perguruan tinggi,
memberikaninsentiffinansialsepertipinjamanuntukmendorongmahasiswamengikutipendidikan
perawat,merekrutperawatdarinegaralain,meningkatkanketerampilandaristafparamedisuntuk
melaksanakansejumlahfungsiperawat,ataumalahtidakmelakukanapapun.
Kegiatan2.9
Buatlah identifikasi mengenai hambatan dan tantangan dari terhadap setiap kebijakan
yang digambarkan diatas untuk menghadapi kekurangan tenaga perawat. Sebagai contoh:
peningkatanmahasiswaperawatdipendidikantinggiakanmemerlukantambahandana,tidakakan
langsung menarik tambahan mahasiswa, dan akan memerlukan waktu bertahunͲtahun untuk
menyelesaikanmasalahtersebut.
Feedback
1. Menyediakan insentif keuangan untuk mahasiswa keperawatan akan memerlukan
tambahan dana, akan dipandang tidak adil oleh mahasiswa dari fakultas lain akan sulit
dikelola,danmungkintidakmenambahjumlahmahasiswa
2. Merekrutperawatasingakanmemerlukandanatambahan,memerlukanperubahandalam
peraturan pengangkatan perawat asing yang sudah ada, dan mungkin akan ditentang oleh
asosiasiperawatdalamnegeri,kelompokyangtakutorangasingataupasien
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3. meningkatkan keterampilan kader kesehatan dan tenaga lain untuk melaksanakan fungsi
perawat akan mengakibatkan permintaan penggajian sebagai perawat, memerlukan dana
tambahan,dandapatditentangolehasosiasiperawat.
Proses kunci yang disoroti oleh modelͲmodel sistem tersebut merupakan ‘input’ dan
‘output’sertaketerkaitankeduanya(Gambar2.1).Inputdalambentuktuntutandandukungandari
populasi (energi yang menggerakkan sistem). Tuntutan terhadap sistem dibuat oleh individu dan
kelompok. Dalam sektor kesehatan, tuntutan ini dapat termasuk pengeluaran yang tinggi untuk
layanankesehatan,layananyanggratisataulebihterjangkau,layananyanglebihnyaman,hakuntuk
melakukanaborsi(atauhakuntukhidup),dansebagainya.KeinginanͲkeinginaninidirubahmenjadi
tuntutan ketika dikomunikasikan oleh masyarakat kepada para pengambil keputusan, secara
langsungmaupuntidaklangsungmelaluikelompokͲkelompokkepentingan,pelobidanpartaipolitik.
Dukungan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung (atau
menentang)sistempolitikdenganmembayarpajak,hassuaradanmematuhiperaturan(atautidak
membayarpajak,tidakmenggunakanhaksuara,menggunakanfasilitastidakresmi–untukaborsi,
misalnya).

INPUTS:

x Tuntutan
x Sumberdaya

x Dukungan


KOTAKHITAM:

Penyusunankebijak
andipemerintah

OUTPUTS:
x Kebijakanumum
tentangbarang
danjasa



Gambar2.1ModelSistemPolitikEaston
Sumber:Easton(1965)
Inputdimasukkankedalampenyusunankebijakanuntukmenghasilkanoutput;keputusan
dankebijakanpemerintah,termasuklegislatif,pajak,danalokasisumberdaya.Eastonmemberikan
rincian yang tidak banyak mengenai bagaimana perubahan terjadi dan sehingga pembuatan
keputusan oleh masyarakat dianggap sebagai ‘black box’ (kotak hitam). Sejumlah output nampak
jelas, antara lain keputusan pemerintah untuk melatih lebih banyak perawat. Output yang lain
nampak tidak terlalu jelas. Seperti yang diingatkan oleh Bachrach dan Barats (1963), sejumlah
keputusandapatbersifatterselubungataunonͲkeputusanyangmenghidupkanalokasinilaiyangada
atau menyimpan isu tidak keluar dalam agenda. Sebagai contoh: meski sebagian  masyarakat
menuntut lebih banyak tenaga perawat, pemerintah bisa saja tidak mengambil satu tindakan
apapun. Di dalam kotak hitam, alokasi sumberdaya telah diputuskan tanpa adanya kebijakan yang
jelas.
Output dari proses kebijakan dibedakan menurut dampak yang ditimbulkan. Dampak
kebijakanmenghubungkanakibatͲakibatdarikeputusankebijakanpadaindividudankelompokpada
masyarakat. Akhirnya, masyarakat akan tertarik pada dampak kebijakan untuk menanggapi
kekurangan tenaga perawat dalam sistem kesehatan beserta efek yang ditimbulkan pada kualitas
layanan.
Logika dalam pendekatan sistem mengharuskan output dan dampak kebijakan memiliki
‘feedback’ yang dapat mempengaruhi tuntutan dimasa mendatang dan dukungan pada sistem –
menciptakansuatulompatan.Feedbacktersebutdibedakanmenjadiberkesinambunganatauiteratif
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agar dapat menangkap peningkatan ketergantungan antar komponen dalam sistem. Melanjutkan
contohtentang kebijakan perawat diatas,jikakebijakan yangdiambilgagalmeraih tujuannya atau
menghasilkan konsekuensi yangtidak terantisipasi (misalmutu keperawatanyang semakin buruk),
maka kelompok yang terpengaruh mungkin akan merubah keinginan, tuntutan dan dukungan
mereka kepada alternatif kebijakan yang lain. InputͲinput ini pada akhirnya nanti akan
mempengaruhi tantangan dan kesempatan yang disajikan kepada para pembuat keputusan yang
bekerjadalam‘kotakhitam’danmenyesuaikanpendekatanmerekadenganpermasalahannya.
Model yang digambarkan Easton dapat menjelaskan mengapa sistem politik bersifat
responsif terhadap tekanan masyarakat. Model tersebut juga memecah proses penyusunan
kebijakan kedalam tahapͲtahap yang akan dikaji lebih lanjut dalam buku ini. Di samping itu, sifat
umum model tersebut dapat diterapkan pada kebanyakan sistem politik. Namun, sama halnya
denganmodellain,kenyataanyangdisederhanakanmempunyaikelemahan,yangtelahditunjukkan
kepadapembacadalampembahasankekuasaan.
Kegiatan2.10
Pikirkan apakah model sistem politik oleh Easton mampu membahas: (1) pembagian
kekuasaandalammasyarakat;(2)kenetralannegara;dan(3)kemungkinanbahwanegarapunjuga
memiliki kepentingannya sendiri. Tuliskan beberapa kalimat yang mengkritik model tersebut pada
masingͲmasingisu.
Feedback
1. Model ini gagal dalam membahas isu penyeimbangan kekuasaan dalam masyarakat dan
bagaimana keseimbangan ini dapat mempengaruhi alokasi nilai melalui sistem politik.
Sebagai contoh, seorang elit mungkin menghargai layanan kesehatan yang terbaik dan
terpisah dan disubsidi oleh negara. Elit ini juga mampu menyuarakan tuntutan dan
dukungannya dengan jalan yang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat umum untuk
layanankesehatanyangdapatdiperoleholehsemuagolonganmasyarakat.
2. Model Easton menunjukkan bahwa negara bersikap netral dalam alokasi nilai dalam
tuntutanyangsalingbersaing.Modelinimempunyaiasumsibahwanegaramengembangkan
kebijakannya dengan menyeimbangkan tuntutan daripada mempertimbangkan kekuasaan
dari kelompok yang membuat tuntutan berbeda dalam sistem dan memberikannya
dukungan dalam bentuk lain. Pada kenyataannya, kelompokͲkelompok yang mampu
memberisumbanganfinansialuntukkampanyeataumembelanjakandanabesaruntukpara
pelobi akan diperhatikan tuntutannya oleh para pembuat keputusan daripada kelompokͲ
kelompokyangmemilikidanaterbatas.
3. Model ini tidak memberi tempat bagi negara untuk bertindak atas kepentingan mereka
sendiri (seperti pendapat para ahli teori pilihan rakyat). Pembuat keputusan, khususnya
pelaksana keputusan, seringkali menyesuaikan output kebijakan dengan kepentingan
merekasendiridaripadamenyesuaikannyadengantuntutandandukungandarilingkungan
yanglebihluas.
Sebagaiakibatdaripemikirankeduaini,adapendapatbahwamodelEastoninitidakdapat
menjelaskanmengapapemerintahmelakukanpenekanandanpaksaan,sepertiyangterjadiselama
ini,untukmengurangituntutan.Kritikselanjutnyaadalah,modeltersebuttidakmempertimbangkan
kebijakan yang muncul dari pembuatan keputusan dalam organisasi swasta, sebagai contoh:
undangͲundangindustritentangpekerjaanakatauperaturanswastayangmengaturhalͲhalteknis.
Disampingitu,sepertiyangtelahdisinggung,modelinihanyamemberisedikitpenekananpadaapa

36

yang terjadi pada ‘kotak hitam’. Apakah keputusanͲkeputusan tersebut dibuat dengan cara yang
rasionalolehparapenyusunkebijakanataudalamlangkahtambahantergantungpadapenggunaan
kekuasaanolehkelompokberkepentingan?PertanyaanͲpertanyaanberikutakandibahasdalambab
selanjutnya.
Meskipun ada kelemahan, konsep sistem politik merupakan suatu kunci penting untuk
memahami tahapͲtahap khusus dalam siklus pembuatan keputusan. Namun, sebelum beralih ke
tatapͲtahap tersebut, pembaca perlu untuk memahami input, dalam upaya untuk menjelaskan
hubungannya dengan proses penyusunan kebijakan – khususnya kemampuan masyarakat untuk
mempengaruhi proses kebijakan. Hubungan ini berpusat pada sifat keikutsertaan dalam sistem
politik.
MembedakansistemͲsistempolitik:partisipasi,keuntungandanketerbukaan
Secara umum, warga masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak
langsungdalamproseskebijakan.Partisipasilangsungmenggambarkanusahauntukmempengaruhi
kebijakan secara tatap muka atau bentuk kontak pribadi lainnya dengan penyusun kebijakan.
Sebagai contoh, lembaga konstitusi dapat bertemu dengan perwakilan parlemen mereka untuk
membahas pilihanͲpilihan untuk mengurangi panjangnya antrian pada rumah sakit setempat.
Partisipasi tidak langsung mengacu pada tindakanͲtindakan yang dilakukan perorangan untuk
mempengaruhipilihanwakilͲwakilpemerintah.Haliniseringkalidilakukandenganbergabungpada
partaipolitik,kampanyeuntukpartaitertentuatauorangtertentudanmemberikanhaksuaradalam
pemilu.
SejauhmanaorangͲorangdapatberpartisipasidalamsistempolitikmerupakansalahsatu
fungsi budaya dan sifat sistem politik. Ada upaya untuk membedakan sistem politik berdasarkan
partisipasidanoutputyangdihasilkan.BerdasarkanpadapengkajianataskotapemerintahanYunani,
Aristotelesmengembangkanenampembedaansistempolitikdidasarkanpadasiapayangberkuasa
dansiapayangdiuntungkan(Tabel2.1).KategoriyangdibuatAristotleinitetapdigunakansehingga
sekarang. Dalam pandangannya, demokrasi, oligarki dan tirani merupakan bentuk turunan dari
pemerintahanketikaparapemimpinnyamemenuhikepentingannyasendiri.
Tabel2.1formatpemerintahanAristoteles



Whorules?



Oneperson
Thefew
Themany
Whobenefits?
Rulers
Tyranny
Oligarchy
Democracy
All
Monarchy
Aristocracy
Polity
Sumber:DiadaptasidariHeywood(2002)

Upaya yang lebih baru dalam pengelompokkan sistem politik menambah suatu dimensi
baru: seberapa terbukanya sistem tersebut pada pertimbangan alternatif (seberapa liberal atau
autoritarian)?Atasdasarkriteriatersebut,limakelompoksistempolitikberhasildibedakan:
x

Rezimdemokrasiliberal.Kategoriiniditandaidenganpemerintahanyangberkuasadengan
institusi politik yang relatif stabil dengan kesempatan untuk berpartisipasi luas melalui
sejumlahmekanismedankelompok:pemilihanumum,partaipolitik,kelompokkepentingan,
dan‘mediabebas’.KategoriinimencakupnegaraͲnegaradiAmerikaUtara,EropaBaratdan
negaraͲnegara di India dan Israel. NegaraͲnegara ini cenderung tidak terlalu inegalitarian
(kecualiAmerika)ataupuntidakterlaluegalitarian.KebijakankesehatanberbedaͲbedadari
yangberorientasipadapasardiAmerikahinggayangbertanggungjawabataskesejahteraan
negaradiEropaBarat.
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x

EgalitarianͲautoritarian. Ketegori ini memiliki elit pemimpin yang tertutup, birokrasi
autoritarian dan partisipasi yang diatur oleh negara (i.e. rezim partisipasi dan kurangnya
kesempatan demokrasi dalam pengendalian sosial). Hubungan yang dekat sering timbul
antarasatupartaipolitikdannegarasertabirokrasi.Padatahun1970Ͳan,UniSoviet,China,
Vietnam, Angola, Mozambique dan Cuba masuk didalam kategori ini. NegaraͲnegara ini
memangegalitarian–meskipunlingkupdansifatkesetaraanseringdipertanyakan.NegaraͲ
negara ini telah mengembangkan sistem jaminan sosial yang baik dan layanan kesehatan
dibiayaidandisediakanhampirsemuanyaolehpemerintah(praktekswastadilarangdalam
beberapahal)dandiperlakukansebagaihakasasiyangfundamental.HanyasedikitnegaraͲ
negarayangegalitarianͲautoritariansaatini.

x

TraditionalͲinegalitarian. Sistem ini memerintah dengan tradisi monarki yang hanya
menyediakan partisipasi yang terbatas. Saudi Arabia merupakan salah satu contoh dari
sistemyangsemakinlangkaini.Kebijakankesehatansangattergantungpadasektorswasta
dimana para elit menggunakan fasilitas dari negaraͲnegara maju pada saat kebutuhannya
meningkat.

x

Populis.Sisteminiberdasarpadasatupartaipolitikyangdominan,nasionalismeyangtinggi
dan kepemimpinan cenderung menjadi personal. Partisipasi sangat diatur melalui gerakan
massa yang dikendalikan oleh pemerintah atau partai politik. Para elit mungkin memiliki
pengaruhdalampemerintahkarenaadahubungandenganpemimpinataumenjadianggota
partai politik – sepanjang para elit ini mendukung gerakan nasionalis dan populis. Banyak
negara yang baru merdeka di Afrika dan Amerika Selatan memulai pemerintahan dengan
sistempolitikpopulis.Meskilayanankesehatankolonialhanyatersediauntukparaelityang
memerintah,populisberusahauntukmenyediakankesehatanbagisemuawargasebagaihak
dasar.

x

AuthoritarianͲinegalitarian. Sistem politik ini seringkali muncul untuk menghadapi rezim
populisdanliberalͲdemokrasi.Sisteminiseringdikaitkandenganpemerintahanmiliterdan
menggunakan kekerasaan.Padapertengahan 1980Ͳan, lebihdari separuhpemerintahan di
SubͲSahara Afrika merupakan pemerintahan militer – dan banyak yang ditandai dengan
penguasa autokratik. Kebijakan kesehatan mencerminkan kepentingan dari kaum elit yang
terbatas:layanandibiayaiolehnegarauntukmiliter,sedangkanyanglainsangattergantung
padasektorswasta.

Sejalan dengan pergolakan politik pada akhir 1980, penggolongan sistem politik diatas
seperti sudahkunotanpaadanyaperubahan. FrancisFukuyama, seorang ilmuwanpolitikAmerika,
menerbitkan makalahpada tahun1989 denganjudul yangprovokatif“The End ofHistory?”(Akhir
dariSejarah?).Iaberpendapatbahwajatuhnyakomunismedangelombangdemokrasipadaakhirth
1980Ͳanmenandaipengakuandemokrasiliberalsebagaiyangterbaikdanmerupakan“bentukakhir
dari pemerintahan manusia”. Meskipun benar bahwa sejumlah bentuk dari demokrasi merupakan
bentuk yang paling umum dari sistem politik, pengkajian yang dilakukan Fukuyama berpusat pada
Barat, didasarkan pada nilaiͲnilai individualisme, hakͲhak dan pilihan; disamping itu pengkajiannya
ini tidak dapat menjelaskan kehadiran bentukͲbentuk baru sistem politik yang cenderung semakin
kompleks dan bervariasi. Heywood (2002) menunjukkan suatu penggolongan yang mencerminkan
duniapolitiksaatini:
x

Poliarki Barat. Serupa dengan demokrasi liberal. Nama yang dipakai berubah karena dua
alasan, salah satunya adalah pengakuan bahwa banyak negara tidak dapat melaksanakan
idealismedemokrasi
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x

Demokrasi Baru. Gelombang demokrasi mulai pada tahun 1974 dengan tumbangnya
pemerintahanautoritariandiYunani,PortugaldanSpanyol.BanyakbekasnegaraRepublik
Soviet termasuk kelompok ini pada tahun 1989Ͳ91. NegaraͲnegara ini melaksanakan
pemilihan umum multi partai dan reformasi radikal yang berorientasi pasar. Dari sudut
pandang politik, perbedaan antara sistem politik ini dan poliarki barat terletak pada
konsolidasi demokrasi yang tidak utuh, dan hadirnya kembali bentukͲbentuk
autoritarianisme tertentu yang membatasi partisipasi rakyat. Reformasi sektor sosial telah
merusak jaringan pengaman sosial, tenaga medis yang berlebihan dan pergeseran kepada
pembiayaanswasta

x

RezimAsiaTimur.MeskipunsebagianbesarnegaraͲnegaradipantaibaratSamuderaPasifik
menganut sistem poliarki, perbedaan dari paham Barat adalah pada dasar perbedaan
budaya yang telah dibentuk oleh idealisme Confucian dan nilaiͲnilai yang berlawanan
dengan individualisme liberal. Budaya ini menyebabkan, Rezim Asia Timur diwarnai oleh
pemerintahan yang kuat, partaiͲpartai pemerintah yang berkuasa, menghormati
kepemimpinan, penekanan pada masyarakat kohesi sosial. Pajak rendah dan pengeluaran
sektorumumyangrendahberakibatpadaterbatasnyafasilitaskesehatan.

x

RezimIslam.ReziminiditemukandinegaraͲnegaraAfrikaUtara,TimurTengahdansebagian
Asia.TujuandarisistemIslamadalahuntukmengembangkansuatuteokrasidimanalembaga
danprosespolitikmencerminkanprinsipͲprinsipdankepercayaanagamayangtinggi.Rezim
IslamfundamentalberkaitandenganIran,AfghanistandibawahTaliban,dikendalikansekutu
danSaudiArabia.MalaysiamerupakancontohdarinegaraIslampluralis.NegaraͲnegaraini
membentuk kelompokͲkelompok yang heterogen, dan akibatnya sulit untuk menentukan
sifat mereka. Dalam hal kebijakan kesehatan, agama   memberi pengaruh pada layanan
kesehatanseksualdanreproduksi.

Jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara sistem politik kelompokͲ
kelompokdiatas.SatuhalyangpentingadalahsejauhmanasistemͲsistemtersebutmendorongatau
membatasi partisipasi. Pada akhirnya nanti hal ini akan berimbas pada bagaimana kebijakan
kesehatandisusundankepentingankebijakankesehatanmanayangterpenuhi.
Kegiatan2.11
Cocokanlah kebijakan kesehatan dengan salah satu dari sistem politik ini: Asia Timur;
demokrasiliberal;Islam;militer.
1. Kebijakan yang melarang wanita belum menikah untuk memperoleh akses layanan
kontrasepsiumum
2. Kebijakanyangmembebaskananggotamiliterdarikewajibanmembayarlayanankesehatan
umum
3. Penyediaan fasilitas umum dan swasta yang beranekaͲragam dan saling bersaing; sektor
umummemainkanperanpentingdalampembiayaandanlayanan
4. Penyediaan fasilitas umum dan swasta yang beranekaͲragam dan saling bersaing;
pembiayaanumumyangterbatas;partisipasiterbatasdalampenyusunankebijakan.
Feedback
1.
2.
3.
4.

Islam
Militer
Demokrasiliberal(poliarkibarat)
AsiaTimur

39

Pengambilankeputusandidalam‘kotakhitam’
Sekarang,pikirkantigapendapatyangberbedamengenaipengambilankeputusandengan
tujuan agar memahami implikasi mereka pada penyusunan kebijakan kesehatan. Ada perdebatan
terus menerus antara para ahli teori yang menggambarkan pengambilan keputusan sebagai suatu
‘proses rasional’, dan ahli lain  mengacu pada model ‘incremental’ (tambahan) yang
menggambarkan suatu proses dimana para pengambil keputusan bergulat untuk menanggapi
pengaruh politik, serta upaya pihak lain untuk menyatukan kedua pandangan ini. Kasus penyakit
syphilis bawaan digunakan untuk menggambarkan pendekatanͲpendekatan yang berbeda untuk
memahami pengambilan keputusan tetapi isu kesehatan apapun dapat digunakan. Pada bagian
terakhir, disusun hubungan anatar perdebatan atas pengambilan keputusan dan pengkajian
kekuasaansertaperannegarayangdibahaspadabagianawalbabini.
Kegiatan2.12
Pada saat membaca keͲempat model ini (rasionalisme; rasionalisme terbatas;
incrementalisme; mixed scanning), buatlah catatan apakah keͲempat model tersebut bertujuan
untukmenggambarkancarakeputusandiambil,mohondiberisaranatascaramengambilkeputusan
yang seharusnya (yakni: normatif), atau mungkin keduanya. Disamping itu, tuliskan dua atau tiga
masalahyangterkandungdalammasingͲmasingmodel.
Modelrasionaldalampengambilankeputusan:apakahterlaluidealis?
Sering sekali diasumsikan bahwa kebijakanͲkebijakan dan keputusanͲkeputusan dibuat
atau diambil melalui cara yang rasional. Model rasional dalam pengambilan keputusan terkait
dengan pemikiran Simon (1957) tentang bagaimana seharusnya sebuah organisasi mengambil
keputusan.SimonberpendapatbahwapilihanrasionalmelibatkanpemilihandiantarapilihanͲpilihan
berlakuyangpalingmemungkinkandalampencapaiantujuanatauobjektifyangditentukan.Untuk
mencapai hasil yang diinginkan, para pengambil keputusan harus melalui beberapa langkah dalam
rangkaian yang logis. PertamaͲtama, para pengambil keputusan perlu mengidentifikasi sebuah
masalah yangperlu dipecahkan dan memisahkannyadariyang lain. Sebagai contoh:di SubͲSahara
Afrika, angka rataͲrata infeksi sifilis pada ibuͲibu hamil di beberapa daerah adalah 10%. Untuk
memisahkan masalah tersebut dari yang lain, pengambil keputusan mungkin harus memutuskan
apakahinibetulͲbetulkenaikanatauhasildariperbaikankapasitaspenemuandanapakahperhatian
merekalebihkeinfeksipada anakͲanakataudenganbebanpenderita sifilismasyarakatyang lebih
umum.
Kedua, tujuanͲtujuan, nilaiͲnilai dan objektifͲobjektif para pembuat keputusan perlu
diklarifikasi dan dirangking. Sebagai contoh: apakah para pembuat kebijakan lebih memilih untuk
mengurangi peristiwasifilisturunanataubawaandenganmemeriksasemua ibuͲibuhamil(sebuah
strategi yang mungkin wajar) atau hanya memeriksa ibuͲibu hamil yang beresiko tinggi (sebuah
strategiyangmungkinjadilebihcosteffective)?
Ketiga, para pengambil keputusan membuat daftar semua strategi alternatif untuk
mencapaitujuanmereka.Tergantungnegaranya,strategisepertiitumungkintermasuk:
x

Memperluas ruang lingkup perawatan sebelum melahirkan, meningkatkan angka perempuanͲ
perempuanyangmencariperawatanpadaawalkehamilanmereka,danmelatihparapenyedia
pelayanankesehatanuntukmemberikanpemeriksaansifilisyangefektifdanmanajemensifilis.

x

MemberibantuanperawatanperkiraanawalsifilisuntuksemuaibuͲibuhamil.
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x

Menargetkanperawatanperkiraansifilisuntukkelompokberesikotinggi.

x

Mengontrol penyakit kelamin menular di masyarakat melalui, sebagai contoh: promosi
penggunaankondom.
Gambar2.2menggambarkanefekrelatifdaripilihanͲpilihanini.

Langkah keempat akan melibatkan para pengambil keputusan yang rasional melakukan
analisa yang komprehensif atas semua akibat dari tiapͲtiap alternatif. Dalam hal sifilis
turunan/bawaan, para pengambil keputusan perlu menghitung pengurangan insiden penyakit dan
biayanya di setiap alternatif (beberapa telah kita daftar diatas). Usaha menghitung seberapa luas
intervensi itu dapat mencapai tujuan dan biayaͲbiayanya bisa menjadi hal yang cukup rumit. Pada
akhirnya, para pembuat kebijakan akan memilih strategi yang memaksimalkan nilaiͲnilai dan
tendensiͲtendensimerekasejauhpencapaiantujuantetapdiperhatikan.Denganmembahasproses
yang logis dan menyeluruh ini, sebuah keputusan rasional diambil dalam artian bahwa arah yang
dipilihadalahyangpalingefektifdalammencapaitujuankebijakan.
Sangat tidak mungkin para pengambil keputusan yang terlibat dalam membuat sebuah
kebijakan, melakukan prosesdan langkahͲlangkah yangtelahdijabarkan diatasuntuk sampai pada
keputusankebijakanmereka.Kegagalandalammematuhiprosesrasionalsepertiitudapatdijelaskan
melaluikesulitanͲkesulitanyangditemukanparaanalispengambilankeputusandalampendekatan
ini. Pendekatan nasional terlalu “mengharuskan” menetapkan dasar bagaimana kebijakan disusun
daripadamenjelaskanbagaimanakebijakanitusebenarnyadisusundidunianyata.
TotalPopulation
NumberinfectedwithSTI
AwareofSTI
seekCare
CorrectlyDiagnosed
Correctlymanaged

Vaccination
Masstreatment
Primarypreventionefforts
Screening
ImprovehealthCare
Seekingbehaviour
Improvediagnosis

Improvecasemanagement

Gambar2.2PiramidaterbalikkesehatanmasyarakatuntukpencegahandanperawatanpasienSifilis
Sumber:DiadaptasidariSchmid(2004)
Salah satu tantangan model rasional ini terletak pada definisi permasalahan. Sifat yang
tepat dari permasalahan ini tidak selalu jelas. Sebagai contoh: dalam hal penyakit sifilis
bawaan/turunan, apakah program mencoba menurunkan angka keseluruhan penderita sifilis di
masyarakat (yang sudah tentu termasuk ibuͲibu hamil) atau mengenai mencoba untuk
meningkatkanpemeriksaandanfasilitasperawatanuntukibuͲibuhamil?
Model rasional juga mendapat kritikan terkait dengan menetapkan nilaiͲnilai dan tujuanͲ
tujuan. NilaiͲnilai dan tujuanͲtujuan yang mana yang harus diambil? Tidak ada organisasi yang
homogen. BagianͲbagian yang berbeda di sebuah organisasi mungkin mengejar tujuan yang
berbeda, atau malah berlawanan, berdasarkan nilaiͲnilai yang berlainan pula. Sebagai contoh:
analisaZafrullahChowdhury(1995)dalammenyusunKebijakanObatEsensialdiBangladeshmenarik
perhatianorangͲorangkepadaresponsbermasalahdariWorldbanktentangkebijakantersebut.Unit
Industri dan Energi World bank di Dhaka menyampaikan keberatanͲkeberatannya atas kebijakan
tersebut, sedangkan Unit Kesehatan dan Masyarakat memberikan dukungan penuhnya pada
pemerintah.
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Kesimpulan ketiga terletak pada asumsi bahwa semua strategi yang memungkinkan bisa
dipertimbangkan.Banyakalternatifkebijakanyangberlawananmungkinsudahtidakdipakaikarena
investasiͲinvestasi,janjiͲjanjidankenyataanͲkenyataanpolitikyanglebihduluada.Sebagaicontoh:
sebuahkebijakansifilisturunanmenargetkanuntukmeningkatkanpelayanansebelummelahirkan
di desaͲdesa dengan merelokasi tenaga dokter untuk melayani di fasilitas kesehatan setempat
sepertinyaakanmenemuiperlawanansengitdariasosiasitenagamedisprofesional.
Yang keempat, lebih jelas, kekurangan pendekatan rasional berhubungan dengan
ketidakpraktisannya. Di dunia nyata, masalah mengumpulkan informasi tentang semua alternative
akan menemui batasan anggaran dan waktu. Mengalokasikan waktu dan dana yang cukup untuk
mengumpulkandatayangberhubungandenganpilihanyangmemungkinkanuntukmembuatsetiap
keputusantidakdapatdibenarkanataujustrudiberisanksidisebagianbesarorganisasi.
Pihaklainmempunyaikritikberbedaterhadapmodelyangmemahamiduniadengancara
rasional.Kritikinimenantangidebahwaduniamanusiaitusederhanadansudahditentukan.Mereka
berpendapatbahwakebijakanadalahartefakyangdibangunmelaluiprosessosial.Dalampandangan
ini, para pengambil keputusan memiliki pengertian subjektif terhadap masalahͲmasalah beserta
solusiͲsolusinyaͲsebagai akibatnya. Mereka menciptakan makna permasalahannya dan
memperbaikinyadengancarayangberhubungandengannilaiͲnilaimereka.Sepertiyangdikatakan
Edelman (1988), para pembuat kebijakan  mungkin ‘membangun’ masalah untuk membenarkan
solusiͲsolusi sehingga dalam pelaksanaannya kesuksesan dan bahkan kegagalan sebuah kebijakan
mungkin bisa menjadi alat politik. Jika gagal untuk memperbaiki kenyataan dengan pernyataan
bahwadapatdikatakan‘operasinyasuksestapipasiennyameninggal.’
Simon menjawab beberapa masalahͲmasalah ini dengan membantah bahwa model
rasionalmenyediakanpendekatanidealis,menjelaskancarabagaimanakebijakanseharusnyadibuat
bukan bagaimana kebijakan sebenarnya diterapkan. Kemudian dia mengajukan ‘rasionalitas
terbatas’sebagaimodelpelaksanaanpembuatankebijakandidunianyata.Mengakuikompleksitas
dari pilihan rasional dan biaya serta ketidaklengkapan informasi yang dihadapi para pengambil
keputusan,Simonmenyatakanbahwamerekamenyederhanakanpengambilankeputusanmenjadi2
cara.Pertama,merekamenemukancaraͲcarauntukmengatasimasalahyangterusmenerusterjadi
sehinggatidakharusmempelajarisetiapmasalahsecaramenyeluruh.Hasilnya,banyakstrategiyang
tidak perlu penelitian yang cermat. Kedua, para pengambil keputusan tidak bertujuan untuk
mencapai solusi maksimal dari permasalahannya tapi mencari solusiͲsolusi atau memilih strategiͲ
strategiyangmemenuhistandarkepuasandalamhalyangdisebut‘memuaskan’(MarchdanSimon
1958).Sebagaiakibat,Simonmenyatakanbahwaparapengambilkeputusandengansengajamenjadi
rasional, tapi dunia nyata membatasi kemampuan mereka untuk membuat pilihan rasional yang
sempurna. Dalam masalah kebijakan penyakit sifilis turunan, para pengambil keputusan mencoba
menaati model perilaku yang rasionalitas terbatas serasional mungkin dalam batasan waktu,
informasidankemampuanuntukmengenaliakibatͲakibatdarisetiapsolusiyangmungkinberlaku.
Modelincrementaldalampengambilankeputusan:lebihrealististapiterlalukonservatif
Charles Lindblom (1959) mengusulkan sebuah penjelasan alternatif untuk pengambilan
keputusan yang dia beri judul ‘muddling through’. Menurut Lindblom, para pengambil keputusan
‘muddling’ dalam artian bahwa mereka mengambil langkah tambahan dari situasi awal dengan
membandingkan hanya beberapa alternatif yang mungkin bisa digunakan yang tidak beda jauh
dengan status quo. Lindblom menyatakan bahwa para pengambil keputusan akan menguji situasi
politik dalam menentukan jadi atau tidaknya mengejar tindakan yang sudah ditentukan arahnya.
Ujian untuk sebuah kebijakan bukan bisa tidaknya memaksimalkan atau bahkan memuaskan nilaiͲ
nilai dari para pengambil keputusan (seperti juga dengan kasus model rasional) tapi apakah
kebijakan itu menjaga perjanjian oleh berbagai kepentingan yang akan terpengaruh. Jika oposisi
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terlalu kuat, sebuah pilihan yang dekat dengan status quo akan di uji. Usaha berikutnya atas
perubahan kebijakan akan mencari kembali untuk membandingkan pilihanͲpilihan yang mungkin
menantangstatusquotapihanyasecaramarjinal.UntukLindblom,prosespengambilankeputusan
ditandaidenganpenyesuaianbersamaolehpihakͲpihakyangberkepentingan.
Lindblommengatakanbahwa‘muddlingthrough’menyediakansaranyanglebihbaikdalam
keputusan membuat kebijakan sehingga kesalah kebijakan yang merusak bisa dihindari dengan
menggunakan langkah incrementalyang efeknyabisaditaksir lebih dulu untukmengambillangkah
selanjutnya. Terlebih lagi, Lindblom menyatakanbahwa langkah tersebutmemberikan pendekatan
yanglebihdemokratisdanpraktisuntukmenemukan“politikyanglebihmasukakal”daripadayang
hirarkis,pendekatanberpusatyangdipromosikanolehpararasionalis.
Kembali pada contoh kasus kebijakan penyakit sifilis turunan, pengambilan keputusan
incremental akan menjauhkan gagasan kebijakan keras yang mencoba menghapus keadaan.
Sebaliknya, para pengambil keputusan mungkin pertamaͲtama melanjutkan dengan memberi
dukunganpemeriksaansifilissebelummelahirkanpadapemeriksaanHIV/AIDSrutinyangdiberikan
sebelummelahirkan.JikaintervensiiniditerimasecaraluasolehaktivisHIV/AIDS,tenagakesehatan
dan wanitaͲwanita yang mendatangi klinikͲklinik sebelum melahirkan; para pengambil keputusan
kemudian mungkin mengambil langkah tambahan lain dengan melanjutkan kebijakan yang
mengalokasikan beberapa sumber daya tambahan untuk meningkatkan angka ibuͲibu hamil yang
mendatangiklinikͲkliniksebelummelahirkan.JikaaktivisHIV/AIDSmencegahusahauntukmembajak
pelayanan ‘mereka’, atau tenagaͲtenaga kesehatan tidak akan menerima tambahan beban kerja,
para pengambil keputusan akan memeriksa kembali kemungkinan untuk mengambil langkah
tambahanlain,sepertimemperpanjangprogramkhususpemeriksaansifilis.
Walaupun model incremental menyajikan penjelasan yang lebih realistis dibandingkan
model rasional dalam pengambilan keputusan, model ini juga menjadi bahan kritikan tajam. Salah
satu kritik atas model ini berkenaan dengan ketidakmampuannya menjelaskan fundamental dan
seradikal apa keputusan diambil. Jika pengambilan keputusan hanya meliputi langkahͲlangkah
pemeriksaan kecil dari kebijakan yang ada, bagaimana bisa menjelaskan kebijakan yang meliputi
reformasifundamentalkeseluruhansistemlayanankesehatan?Sebagaiketerbatasanpadakapasitas
deskriptifnya, pendekatan incremental menyangkut tentang posisi preskriptif dan normatifnya
dalam pembuatan kebijakan. Akibatnya, inkrementalisme menganjurkan pendekatan konservatif
dalam pengambilan keputusan. Para pembuat kebijakan dicegah untuk melanjutkan strategi yang
menghasilkan pemaksimalan tujuan jika dihadapkan ke berbagai keinginan yang menolak.
Perubahan yang strategis kemungkinan besar ditentang walaupun sangat dibutuhkan. Pendekatan
inkremental cenderung tidak meningkatkan inovasi atau tidak memajukan secara signifikan dan
mungkinmenjaditidakadilkarenamemilihyanglebihberkuasa.Inkrementalisme,dalamteoridan
prakteknya, gagal untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi kekuasaan diantara kelompokͲ
kelompok yang berkepentingan atau untuk menghambat kemungkinanͲkemungkinan yang
mengaburkanhalͲhaltertentudaripertimbangankebijakan.
Lindblom menolak kritik ini dan mengatakan bahwa rangkaian langkahͲlangkah kecil bisa
menjadiperubahanyangfundamental(LindblomandWoodhouse1993).Sebagaicontoh:dukungan
pada kebijakantertentusejalandenganwaktubisaberkurang padaoposisipolitikterhadaptujuan
jangka panjang. Yang lain lebih skeptis lagi, berkata bahwa pada prakteknya pendekatan ini tidak
berhubungan dengan apa yang akan mengarahkan langkahͲlangkah tambahan. Proses menjadi
mungkinsebuahlingkaransetan–mengarahpadadimanaitubermula,atauberakhir–mengarahke
berbagai arah pada waktu bersamaan tapi tidak sampai kemanapun (Etzioni 1967). Sebagai
akibatnya,sebuahjalantengahtelahdiajukanyangbisamengarahkanlangkahͲlangkahinkremental.
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Pendekatan“mixedscanning”padapengambilankeputusan:jalantengah
Beberapa usaha telah dicoba untuk menggabungkan idealisme pendekatan rasionaͲ
komprehensifdenganrealismemodelinkremental,mengatasisyaratͲsyaratyangtidakrealistisdari
rasionalisme dan juga pandangan konservatif dari incrementalisme. Amitai Etzioni mengajukan
model mixed scanning untuk proses pengambilan keputusan yang berbasis pada teknik perkiraan
cuaca (1967) dimana pengamatan luas dari seluruh daerah disatukan dengan gambaranͲgambaran
daerah bermasalah yang dipilih. Dalam konteks pengambilan keputusan, mixed scanning akan
meliputi pembersihan luas atas masalah umumnya sebagai satu kesatuan dan analisis yang lebih
mendetail atas komponen dari masalah yang sudah dipilih. Etzioni menarik sebuah perbedaan
antara keputusan fundamental dan kecil. Dalam pandangannya, dengan penghargaan kepada
keputusanͲkeputusan mayor, para pembuat kebijakan melakuan analisa luas pada area
permasalahan tanpa analisis mendetail tentang pilihanͲpilihan kebijakan seperti yang disarankan
olehrasionalis.Tinjauanyanglebihterincidilakukantergantungpadapilihannyasehubungandengan
langkahͲlangkah yang kurang penting yang mungkin mengarah pada atau mengikuti keputusan
fundamental. Pengamatan campuran dipikirkan untuk mengatasi harapanͲharapan yang tidak
realistis dari rasionalisme dengan membatasi detail yang diminta untuk keputusanͲkeputusan
mayor, sedangkan pandangan luas membantu mengatasi pandangan konservatif dari
incrementalisme dengan mempertimbangkan alternatif yang lebih jauh. Etzioni mengklaim bahwa
mixed scanning tidak hanya cara yang diinginkan untuk mengambil keputusan tapi juga
menyediakangambaranyangbaikataspraktekpengambilankeputusan.
Menerapkan model mixed scanning pada pembuatan kebijakan penyakit sifilis bawaan
mungkin menggambarkan praktek model ini digunakan dibeberapa negara. Di satu pihak,
Departemen Kesehatan melakukan latihan yang bertujuan untuk mengukur dan menghitung
keseluruhanbebanpenyakitsehubungandengankategoripenyakitutamaberdasarkanperiodenya.
Kegiatan ini dasar untuk memprioritaskan programͲprogram penyakit khusus dan menetapkan
sasarankasaruntukalokasisumberdayaͲsumberdayadiberbagaikategoripengeluaran.Disisilain,
manajerͲmanajerprogrampenyakitkhususmelaksanakananalisayanglebihrinciataspilihanͲpilihan
yang tersedia sehubungan dengan dana intervensi tertentu. Bagaimanapun, pada prakteknya,
negarayangterbatassumberdayanya,pengambilankeputusandilanjutkandengancarayanglebih
tidakterstruktur,baikmelaluiarahyangtidakdirencanakanatausebagairesponspadatekananatau
kesempatanpolitikatauketersediaandanayangdisediakanolehkepentinganglobal.
Feedback
BandingkanjawabanAndadenganTabel2.2.Sebagianbesarorangsenangberpikirbahwa
mereka rasional dan menghargai penggunaan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Model
rasionalSimondalampengambilankeputusanmengusulkansebuahrangkaianlangkahͲlangkahlogis
yangdapatdilakukansehinggapilihanterbaikbisaditemukandandipilih.Modelrasionalterutama
digunakan untuk menjalankan tujuanͲtujuan preskriptif karena banyak batasan untuk
mempraktekkanrasionalitasdidunianyata.Rasionalismeterbatasmengakuibahwaparapengambil
keputusan  bermaksud menjadi rasional tapi ketidakjelasan  informasi yang diberikan dan biaya
pengetahuannya, perlu dipertimbangkan untuk mencapai sebuah keputusan yang ‘memuaskan’.
Model inkremental secara eksplisit memperhitungkan dan memberikan penjelasan deskriptif yang
luas tentang bagaimana para pembuat keputusan mengatasi tekananͲtekanan politik yang rumit.
Para kritikus menyatakan bahwa pendekatan inkrementalisme cenderung ke status quo. Lindblom
membantahbahwarangkaianlangkahͲlangkahkecilsecarakumulatifmenghasilkanperubahanbesar
dan langkahͲlangkah itu mungkin digunakan untuk menjaga jarak dari bencana kebijakan besar.
mixed scanning diajukan sebagai jalan tengah. Banyak analis menyarankan bahwa mixed scanning
memberikan kontribusi cukup tepat dalam pengambilan keputusan di dunia nyata – bahkan jika
perbedaanantarakeputusanbesardankeciltetapsulitsecarakonseptual.
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Tabel2.2Perbandinganteoripengambilankeputusan
Theory/model

Majorcomponent

Descriptivevs.
Prescriptive

Rationalism

Simon

Prescriptive

Boundedrationalism

Simon

Incrementalism

Lindbolm

Mixedscanning

Etzioni

Criticism

Problemdefinition
Problematic
Whosetsgoals
Many
options
foreclosed
Impractical/impossible
tocollectdata
Prescriptive
and Problemdefinition
descriptive
Problematic
Whosetsgoals
Many
options
foreclosed
Mainlydescriptive
Doesn’t explain major
policychange/reform

Inbuilt
conservative
Claimsforprescription
bias
Prescriptive
and Distinction between
descriptive
fundamental
and
routine decisions not
clear


Rangkuman
Bab ini telah memperkenalkan kerangka teori supaya kita mampu menerapkan konsep
kekuasaanmuddlingthroughpengambilankeputusan.Kekuasaantelahdiartikandantigacarayang
digunakantelahdigambarkan.Perdebatanpadabagaimanakekuatandisalurkankemasyarakatoleh
kalangan pluralis dan kalangan elit yang menduduki dua posisi ekstrim diperkenalkan. Dalam
prakteknya,penyalurankekuasaanakantergantungpadaisukebijakan,seberapapentingkebijakan
itu, dan sistem politik dimana kebijakan itu dibuat. Penjelasan umum tentang bagaimana
pengambilankeputusandibuatdisetiapsistempolitikjugatelahdiperkenalkan.Walaupuntelahada
debatpanjangmenyangkutcarabagaimanakebijakandiputuskan,antararasionalisdisatusisidan
inkrementalis di sisi yang lain, peranan kekuasaan dalam pengambilan keputusan sudah jelas.
Pandanganrasionalisseringdiartikansebagaihalyangpreskriptif(bagaimanakebijakanseharusnya
dibuat) dan pandangan inkrementalis diartikan sebagai hal yang deskriptif (bagaimana kebijakan
sebenarnya dibuat). Pembuatan kebijakan kesehatan mungkin dimaknai oleh mixed scanning.
Dengan memahami kepentinganͲkepentingan berbagai pelaku dan cara mereka menggunakan
kekuasaan, diharapkan kita lebih mengeri tentang proses kebijakan dan usahanya untuk
mempengaruhiprosestersebut.
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Chapter3

NegaradanSektorSwastadalamKebijakanKesehatan
Gambaran
Babinimembahasduapelakupalingpentingdalamkebijakankesehatanyaitunegaradan
sektorswastayangberorientasikeuntungan.walaupundemikiandibeberapasituasipelakuͲpelaku
lain bisa berperan penting. Bab ini menelusuri perubahan peran kedua sektor ini dalam
hubungannyadengankebijakankesehatandanmemberikankonteksuntukmengertiartidanproses
pembuatankebijakankesehatanyangdulu.
TujuanPembelajaran
Setelahmempelajaribabini,diharapakanmampuuntuk:
x
x
x
x

Mengertimengapanegaramenjadipusatanalisakebijakanpolitik.
Menggambarkan dan menjelaskan perubahan peran negara dalam beberapa decade terakhir,
danapainiberpengaruhpadaperannegaradibidangkesehatan.
Mengidentifikasi organisasiͲorganisasi sektor swasta yang berkepentingan dalam kebijakan
kesehatan.
Menerangkanbagaimanapeningkatanpengaruhsektorswastaterhadapkebijakankesehatan.

Istilah
Perusahaan: Istilah umum untuk bisnis yang bisa dijalankan oleh pemilik tunggal, kerjasama, atau
sebuahbadanusaha.
Korporasi Badan Usaha: kumpulan para pemegang saham yang dianggap sebagai “orang” yang
sesuaihukumnasional.Kepemilikanditandaiolehkebebasanuntukpengalihansahamdantanggung
jawabterbatasdariparapemegangsaham.
Desentralisasi:pengalihankekuasaandantanggungjawabdaripemerintahpusatketingkatdaerah,
yangkemudiandiperkuat.
Industri: kelompok perusahaan yang berhubungan dekat dan berkompetisi dalam produksi yang
serupaatautingkatpenggantianbarangyangtinggi.
Perusahaan berbadan hukum multinasional: perusahaan yang mengendalikan operasinya di lebih
dari satu negara, bahkan jika perusahaan itu tidak memilikinya tapi dapat mengontrolnya melalui
sistemwaralaba.
Manajemen publik baru: pendekatan pemerintah yang melibatkan penerapan teknikͲteknik
manajemensektorswasta.
Sektorswasta:bagiandariperekonomianyangtidakberadadibawahkendalilangsungpemerintah
Privatisasi:penjualanpropertipemerintahpadasektorswasta.
Peraturan: campur tangan pemerintah dengan menerapkan peraturanͲperaturan dan standarͲ
standar.
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Perusahaan transnasional: perusahaan yang mempunyai perusahaan cabang di lebih dari satu
negara
Pendahuluan
Bab ini menyoroti perubahan peran negara dalam kebijakan kesehatan. Negara biasanya
merupakanfokusutamadalamanalisakebijakan,inisebagianadalahhasildarikeberadaannyayang
adadimanaͲmanadansebagian,karenaituberperanlebihdalammemutuskankebijakanͲkebijakan
apa yang seharusnya di ambil dan diterapkan dibandingkan dengan badanͲbadan lain. Penetapan
kebijakan pemerintah masuk jauh sampai kedalam hidup orangͲorang dari hal yang sepele sampai
halyangmerubahhidup.Tergantungdimanaorangtinggal,negaramungkinakan,mempunyaifungsi
untuk:
x
x
x
x
x

Mengaturjumlahanakyangbolehdimilikiseseorang(Cina)
Memutuskanapakahperceraianmemperbolehkanseseoranguntukmemilikianakkedua(halini
diperbolehkandiShanghaitapitidakdibagianCinayanglain)
Melarangpraktekmedisswasta(Kuba)
Menentukanpadausiaberapaterapiperubahanseksdiperbolehkan(saatinidiAustraliapada
usia13tahun)
Menentukan apakah kontrasepsi darurat tersedia dengan praktis (tersedia di AS tapi tidak di
Inggris)
Pemerintahjugabisa:

x
x

Memberlakukan orangͲorang dari ras, etnis, agama berbeda dengan hukumͲhukum yang
berbedapula
Memenjarakan tersangka teroris secara tidak jelas tanpa tuduhan (Perancis) atau menunda
penerapankonvensiJenewauntuktentaraͲtentaramusuh(AS)

Di sepanjang abad keͲ20, pemerintah telah berperan besar dalam perekonomian di
sebagian besar negara: perusahaan penerbangan dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah, juga
pelayananͲpelayananumumlainnyasepertikeretaapi,air,listrikdantelepon.Banyakpemerintahan
memegangkomandodankontrolperekonomiandalamkonteksrencanaͲrencanapembangunanlima
tahun.Diberbagainegarayangbarusajamerdeka,pemerintahnyajugamenjadipemberipekerjaan
utama. Sebagai contoh: di Tanzania, tenaga kerja pemerintah tumbuh dari 27% di tahun 1962
menjadilebihdari66%ditahun1974(PerkinsdanRoemer1991).Padatahun1980ansemuamulai
berubah; pemerintah mundur dan sektor swasta didorong untuk memasuki bidang yang dulu
ditangani oleh pemerintah – termasuk pelayanan kesehatan. Pergantian ini ada pengaruhnya
terhadap isi kebijakan kesehatan juga untuk pelakuͲpelaku yang berpartisipasi dalam proses
kebijakankesehatan.
Padababini,kitaakanmemetakanperubahanperannegaradanpasar.KegiatancabangͲ
cabang pemerintahan yang berbeda dalam proses kebijakan ditelaah lebih detail pada bab 4. Bab
tersebut dimulai dengan mengkaji keterlibatan negara dalam kesehatan dan menyajikan argumen
yang membenarkan peranan pentingnya. Kita lalu akan mempelajari mengapa kekecewaan pada
pemerintah terus tumbuh selamadua dekadeterakhir ini dankenapa ini memberidorongan pada
reformasi sektor kesehatan yang bersifat mendunia. Kebutuhan segera akan sektor swasta yang
berorientasipadakeuntungandalampelayanankesehatandigarisbawahidantigacarayangsangat
mempengaruhikebijakankesehatandigambarkan.
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Perannegaradalamsistemkesehatan
Sampaiawal1980an,pemerintahmempunyaitempatutamadalampendanaanpelayanan
kesehatan di sebagian besar negara. Sebagai tambahan, negara memegang peranan utama dalam
mengalokasikan sumber dayaͲsumber daya untuk prioritasͲprioritas kesehatan yang berkompetisi
dan dalam mengatur cakupan kegiatan kesehatan. Satu contoh: pikirkan peranan yang mungkin
dipunyainegaradenganregulasilayananantarperawatankesehatan.MillsandRanson(2005)telah
mengidentifikasimekanismeregulasiyangsudahditerapkanolehnegaradenganpendapatanrendah
danmenengah.
Untukmengaturjumlahdandistribusipelayanan,negaratelah:
x
x
x

Memberiperijinanparapenyediajasa(disemuanegara)danfasilitasͲfasilitas(sangatumumbagi
RSͲRS)
Mengendalikanpadajumlahdanbesarnyasekolahmedis(umum),mengaturjumlahdokteryang
berpraktek di daerah tertentu dan membatasi penggunaan teknologi tinggi (sedang
dipertimbangkandiThailanddanMalaysia)
Menyediakan insentif untuk praktek di daerah terpencil (dibanyak negara, hal ini untuk para
dokter)

Untukmengaturtarifpelayanan,pemerintahmelakukantindakanseperti:
x
x
x

Merundingkanskalagaji(ZimbabwedanArgentina)
Menetapkanbesartarif(AfrikaSelatan)
Merundingkanbesarnyapembayaran(padabanyakskemaasuransisosial)

Untukmengaturkualitaspelayanankesehatan,pemerintahtelah:
x
x
x
x
x
x
x
x

Memberiijinparapraktisikesehatan
MendaftarfasilitasͲfasilitaskesehatan
Mengendalikanjenispelayananyangdisediakan
Mensyaratkanparapenyediajasauntukmembuatprosedurpenanganankeluhan
Mensyaratkanadanyainformasiuntukmengawasikualitas
Mengendalikanpelatihankurikulum
MenetapkansyaratͲsyaratuntukmelanjutkanpendidikan
Memperkenalkanakreditasiuntukfasilitaskesehatan

Sebagai tambahan pada pendanaan, pengawasan dan regulasi pelayanan kesehatan,
sebagianbesarnegaraͲnegaramempunyaifungsiͲfungsikesehatanpublik,sebagaiberikut:
x
x
x
x
x
x
x

Menjaminkualitasairdankeamananmakanan
Melaksanakan karantina pengawasan negara dan batas untuk menghentikan penyebaran
penyakitmenular
Meregulasijalandantempatkerjauntukmengurangicederaakibatkecelakaan
MembuatundangͲundang,dengantargetmengurangipolusilingkungandansuara
Menetapkanstandaruntukpemberianlabelmakanan,kadartimahpadabensin,sertakadartar
dannikotinpadarokok
Meregulasi dan memberiperijinanindustriͲindustridanmemaksamerekauntukmenggunakan
teknologiberbasiskesehatanmasyarakat
Menambahklorinepadaairminum.
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Kita mungkin bisa menambah daftar diatas untuk menggambarkan keterlibatan negara
yang dalam dan luas pada kesehatan di awal abad 21. Ini menimbulkan pertanyaan apakah
perkembangansepertiitusudahbenar.
Kegiatan3.1



Berikutiniadalahpeninjauankembalialasanrasionalketerlibatannegaradalamkesehatan.
Saat membaca bagian ini, buatlah catatan atas alasanͲalasan utama pemerintah terlibat dalam
sistemkesehatan.
AhliͲahli ekonomi memusatkan perhatian pada kegagalan pasar sebagai alasan utama
negarauntukmenegaskanperannyadalamkeuangandanpengawasanpelayanankesehatan.PasarͲ
pasar yang efisien tergantung pada beberapa kondisi. KondisiͲkondisi itu sering tidak terpenuhi
karenaadaciriͲcirikhususbidangkesehatandanpelayanankesehatan.Pertama,jumlahpelayanan
kesehatan yang optimal tidak akan selalu diproduksi atau dikonsumsi karena eksternalitas (biayaͲ
biaya dan keuntunganͲkeuntungan) tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen dan
produser. Sebagai contoh: angka rataͲrata imunisasi untuk anakͲanak di Inggris menurun karena
keputusanͲkeputusan orang tua berdasarkan biaya dan manfaat yang didapat dalam melindungi
anakͲanak mereka dianggap bertentangan dengan manfaatͲmanfaat perlindungan untuk yang lain
dengan mengurangi pengelompokan anak yang rentan penyakit. Kedua, pasar akan gagal
menyediakan apa yang disebut ‘barangͲbarang publik’ karena kurangnya insentif. BarangͲbarang
umumadalahbarangyang‘nonͲrival’dalammasalahpengonsumsiannya(konsumsiolehseseorang
tidak mempengaruhi konsumsi barang yang sama oleh orang lain) dan ‘nonͲexcludable’ (tidak
mungkin mencegah konsumen untuk mendapat manfaat dengan menyuruh membayar), sebagai
contoh: mengontrol perkembang biakkan nyamuk atau menghasilkan pengetahuan melalui
penelitian.Ketiga,kekuasaanmonopolidapatmengarahpadapenetapanhargayangterlalumahal.
Monopoli bisa dilakukan oleh dokter, industri obat atau rumah sakit di daerah tertentu.
Bagaimanapun, beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa kurang efisiennya pasar pelayanan
kesehatan secara relatif memberikan pembenaran yang lemah untuk masuknya peran negara ke
dalampelayanankesehatan(kecualibilaberhubungandenganpelayanankesehatanmasyarakatdan
preventif)karenahalinibisadiatasidenganregulasi.
Pendapat lain yang berpihak pada peran pemerintah yang besar, di sektor kesehatan
terkaitketidakseimbanganinformasiantaraparakonsumendanparapenyediajasa.Parakonsumen
berada pada posisi kurang beruntung dan para penyedia jasa swasta berada pada posisi yang luar
biasa kuatnya untuk mengambil keuntungan dari ketidak seimbangan ini melalui pengambilan
keuntungandanpelayananyangberlebihan.Cirilaindaripasariniadalahkebutuhanakanpelayanan
kesehatan tidak jelas dan sering kali biayanya mahal. Ini memberikan penjelasan yang kuat untuk
asuransi. Bagaimanapun, pengalaman menyarankan bahwa pasar asuransi swasta tidak bekerja
dengan baik di bidang kesehatan. Kedua alasan ini memberikan dukungan memaksa untuk
keterlibatanpemerintah.
Tapi sepertinya tidak mungkin bahwa argumen ekonomi ini saja yang berpengaruh pada
peran penting pemerintah dalam bidang kesehatan. Jika prinsip teoritis atau filosofis digunakan
maka akan berhubungan dengan prinsip keadilan dan keprihatinan bahwa beberapa orang terlalu
miskin untuk mampu mendapatkan perawatan kesehatan dan membutuhkan bantuan dan
perlindungan dari negara. Ini akan sampai pada perdebatan lebih luas tentang dasar etis sistem
pelayanankesehatan.Ada yangmembantah bahwa pelayanan kesehatan seharusnyadiperlakukan
sama dengan barangͲbarang dan pelayananͲpelayanan lain yang aksesnya tergantung pada
kemampuan dan kemauan membayar. Yang lain mengatakan bahwa akses pada pelayanan
kesehatanadalahhaksetiapwarganegara,tanpamelihatpemasukandankekayaanmereka.
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Padaprakteknya,peranannegarapadapendanaandanpengawasanpelayanankesehatan
sangat berbeda di tiap negara tergantung pada bagaimana pasar swasta berkembang untuk
penjamin asuransi dan penyedia jasa dan apakah negara telah mengambil tanggung jawab untuk
menjaminseluruhwarga(contoh:IndiadanZambia)ataulebihuntukorangmiskin(contoh:Meksiko
danThailand).Walaupundemikian,halyangsamadiantarasemuanegaraadalahpeningkatanperan
negaradalambidangkesehatandalamabad20,dengannegaramemilikitanggungjawabpusatdan
utamauntukpelayanankesehatandankarenaitukarenamengambilperanutamauntukpembuatan
kebijakankesehatan.
Feedback
Pembenaranutamauntukketerlibatannegaraadalah:
x
x
x
x

Kegagalanpasar
Ketidakseimbanganinformasiantarakonsumendanpenyediajasa
Kebutuhanakanpelayanantidakjelasdanseringkalimahal
Mencapaikeadilansosialsehubungandenganakseskepelayanankesehatan

Kritikkepadanegara
Ketidakpuasanpadaperannegarayangbesarberlangsungselama1980Ͳandanmengarah
pada penilaian ulang atas perannya yang sesuai dalam sektor pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi
dalam konteks resesi ekonomi dunia, meningkatkan utang pemerintah dan meningkatnya
pengeluaran pemerintah. Pemerintahan konservatif meraih kekuasaan di AS dan Inggris yang
mempertanyakanapayangmerekalihatsebagaisektorpublikyangmenggembungdantidakefisien
melampaui areaͲarea penting di ekonomi. Reformasi yang meliputi pembebasan perdagangan,
penjualanindustriͲindustriyangdimilikinegara,deregulasisaranaͲsaranadanindustriswastaserta
menekanpengeluaranpublikdiperkenalkan.Beranjakdariketidakpuasanpadaadministrasinegara
secaraumum,yangseringdipandangtidakdekat,tidakdemokratis,tidakresponsif,tidakjelasdan
bahkankorup,ideuntukmengurangiperannegarakenegaraͲnegaraberpendapatantinggiyanglain
dannantikenegaraͲnegaraberpendapatanmenengahjuga.Institusikeuanganinternasional,seperti
World Bank dan IMF, menekan pemerintah untuk mengurangi defisit mereka dan mengontrol
pengeluaran masyarakat dengan menerapkan apa yang disebut ‘structural adjustment program’.
Sebagai pengganti pinjamanͲpinjaman dan hibahͲhibah bertarget, pemerintah berjanji untuk
mereformasi perekonomian mereka secara prinsipil dengan swastanisasi dan mengurangi
keterlibatandantanggungjawabnegara,khususnyadalampemberianpelayanan.
Dekadeiniditandaidenganperubahanglobalyangberpihakpadapasar,denganskeptisme
bersamaͲsamapadamanfaatsolidaritassosialmelaluitindakanpemerintah.KeruntuhanUniSoviet
lebih jauh menghilangkan kepercayaan pada ide perencanaan pusat, perekonomian yang
dikendalikan negara. Anti negara, filosofi proͲpasar dipromosikan diseluruh dunia oleh agenͲagen
internationaldanyayasanͲyayasanswasta.Mereka,seringtepat,mengklaimbahwasektorpublik
telaluseringmenyediakanperlindungandaripadapelayanan,memberipekerjaandaripadalayanan
dan jasa dan menggunakan kantor pemerintah untuk menjamin dukungan politik. Sebagai bukti,
mereka memberi perlindungan kinerja buruk, mahal dan staf berlebihan dalam birokrasi,
memberikanpelayananyangkurangbaikdenganfasilitasͲfasilitasburuk.
Tren ini digambarkan di sektor kesehatan dan mengarah  ke gerakan reformasi sektor
kesehatan(Robertsetal.2004).Negaradianggapgagalmenyediakanpelayananbagisemuaorang,
malah menaikan tingkat pengeluaran. Tekanan politik menghasilkan pendanaan masyarakat pada
pelayanan kesehatan yang tidak costͲ effective, sedangkan pelayanan yang lebih costͲefektif tidak
tersedia.Tuntutanpolitikdariparaelitekonomidankepentinganpribadibirokratkotamenghasilkan
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alokasi sumberͲsumber daya yang tidak proporsional untuk fasilitasͲfasilitas tersier kota yang
mengesampingkan pelayanan dasar bagi sebagian besar populasi. Manajemen yang buruk
menurunkan tingkat efisiensi mereka dan menyebabkan masalah seperti kurangnya penyediaan
obatͲobatanyangberkesinambungan.Dibanyaknegaramiskin,sumberdanayangtidakmencukupi
berarti peralatan yang buruk, tenaga kerja yang bergaji rendah, dan menetapkanmengarah pada
kualitas pelayanan yang buruk. Para penyedia jasa publik sering meninggalkan posͲpos mereka
(kadangͲkadang bekerja praktek swasta yang ilegal), bermotivasi rendah, terlihat kurang tanggap
dan memungut bayaran pada pasien untuk pelayanan yang dinyatakan gratis untuk semua oleh
pemerintah. OrangͲorang yang memerlukan pelayanan yang dibiayai publik paling sering gagal
mengaksesnya sedangkan mereka yang terhubung secara politis bisa mendapatkan subsidi negara
ini.Banyakorang,termasukorangmiskindinegaraͲnegarapalingmiskin,padakenyataannyasangat
mengandalkansektorswastaͲpembayaranyangmengundangbencana.
Penggagasankembalipemerintahdanreformasisektorkesehatan
Melihat permasalahanͲpermasalahan luas di sektor kesehatan ini, tidaklah mengejutkan
bahwa ide reformasi siap digunakan. Maksud reformasi sangat dipengaruhi oleh  ideologi yang
berlaku tentang peran pemerintah yang sepatutnya dan pemberian pelayanan kesehatan
pemerintah. Peran negara dikurangi, ketentuan kesehatan dibuat lebih efektif dengan
memperkenalkan kompetisi dan desentralisasi pengambilan keputusan dan sektor swasta
dimampukanuntukmempunyaiperananyanglebihluas(Harding2003).
Pemikiran ekonomi neoͲliberal dipakai sebagai penunjang untuk mengerti akar
permasalahandisektorkesehatandansangatmempengaruhigambaranperannegarayangsesuai.
Duateoridikemukakan:pilihanrakyatdanhakmilik.‘PilihanRakyat’,dibahasdibab2,berhubungan
dengan sifat dasar pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Dinyatakan bahwa para politikus
dan para birokrat bersikap seperti pelaku lainnya dalam sistem politik, dimana mereka mengejar
kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, para politikus bisa dipastikan mempromosikan kebijakanͲ
kebijakan yang akan memaksimalkan kesempatan mereka untuk dipilih kembali sedangkan para
birokrat bisa dipastikan mencoba untuk memaksimalkan anggaran karena ukuran budget
menentukan penghargaan para birokrat baik dalam hal gaji, status atau kesempatan untuk
melakukankorupsi.Hasildariinsentifburukini,sektorpublikdianggapborosdantidakefisienserta
tidakadil.TeoriͲteori‘hakmilik’menjelaskankinerjaburuksektorpublikmelaluiketidakadaannya
hak milik. Mereka menyatakan dalam sektor swasta, pemilik dari hak milik, pemilik perusahaan
maupun saham, mempunyai insentif kuat untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumberͲ
sumberdayasebagaipengembalianinvestasi.Sebaliknya,tekanansepertiitutidakmunculdisektor
publik; para staf dapat berkinerja buruk tanpa berakibat pada diri mereka, yang menghasilkan
buruknyakeseluruhankinerjasistem.Merekamempunyaisedikitalasanuntukbekerjadenganbaik
karenamerekatidakmendapatkeuntunganpribadidaripencapaiantujuankinerja,tidaksepertidi
bisnis. Kedua teori mengarahkan pada insentif yang memotivasi petugasͲpetugas negara dan
bagaimanainimempengaruhikebijakanͲkebijakanyangmerekainginkan.
Kepercayaan ini menaikan usulan untuk membatasi pemerintah – untuk sama sekali
menahan pengeluaran publik – tapi juga memperkenalkan ‘manajemen masyarakat yang baru’ di
areaͲareasektorkesehatanyangtidakdiswastanisasi.Halinibaruyaitumembukapelayananpublik
padatekananͲtekananpasardenganmembentukpasarinternaldalamsektorpublik.Pasarinternal
dibentuk dengan memaksa para penyedia jasa publik (contoh: grupͲgrup dokterͲdokter praktek
umum) untuk berkompetisi dalam mendapatkan kontrak dari pembeliͲpembeli pemerintah,
ketentuancontractingoutpelayanandenganmengadakantenderkompetitif(contoh:untukkatering
rumah sakit dan layanan kebersihan) dan pemindahan pengambilan keputusan penting pada
organisasiͲorganisasi khususnya rumah sakit dan pemerintahan yang lebih rendah. Reformasi
menciptakanagenͲagenpembeliandanpengenalanpadahubungankontrakdalamsektorpublik.
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Sebagai tambahan, untuk mereformasi administrasi publik, mekanisme baru untuk
membiayaipelayanankesehatanmasukpadaagendakebijakan(contoh:biayadarikantongsendiri
untuk penggunaan pelayanan), batasanͲbatasan para penyedia jasa swasta dihilangkan, berbagai
ragam kepemilikan dalam sektor kesehatan dipacu dan dilakukan program meningkatkan tingkat
pertanggungjawabanparapenyediajasapadakonsumen,pasiendanmasyarakat.
Desentralisasi,reformasipopularlainnya,bertujuanmentransferkeseimbangankekuasaan
negara. Salah satu bentuknya, fungsiͲfungsi yang dipegang departemen kesehatan ditransfer ke
agenͲagen eksekutif bentukan baru yang mengambil tanggung jawab manajemen pada level
nasional (contoh: di Ghana dan Zambia). Menteri Kesehatan diharap memfokuskan diri pada
kebijakandanpengawasan.Padakasuslain,kekuasaanditransferkekabupatenatautingkatdaerah.
Desentralisasimeliputipemberianotonomipadarumahsakitdenganmemberimerekakontrolatas
budget mereka. Desentralisasi menyalurkan kekuasaan dari Departemen Kesehatan kepada
organisasilain.
Walaupunperannegaratelahdiperkecildibeberapanegaraolehreformasi,hampirsemua
setuju bahwa negara harus (dan sering memang) mempertahankan berbagai fungsi. Di satu pihak,
pemerintah perlu ‘mengurus’ sektor ini. Pengurusan meliputi menjaga kesehatan masyarakat
dengan mengembangkan kebijakan, menetapkan dan memberlakukan standarͲstandar, mengukur
dan menetapkan prioritasͲprioritas untuk alokasi sumberͲsumber daya, membuat kerangka
peraturan, dan mengawasi sikap para penyedia jasa. Di lain pihak, pemerintah perlu
memberdayakansektorswastaataumemastikanpendanaanyangadilsesuaiketentuanpelayanan
melalui pajak atau asuransi perintah di negaraͲnegar berpendapatan tinggi dan mentargetkan
pengeluaranpemerintahkepadaorangͲorangmiskindinegaraͲnegaramiskin.
WorldbanksangatberpengaruhdalammempromosikanreformasiͲreformasiinidinegaraͲ
negara berpendapatan rendah, melalui saran kebijakan dan melalui programͲprogram pinjaman.
Reformasiinibukanlahsuatubentukrevolusi,danmerekamempunyaiberbagaihasilyangberbeda
dilapangan.Walaupunsebagianbesarpemerintahtelahmulaireformasi,palingtidaksecararetoris,
beberapa dengan sukses menerapkannya. Penerapannya terkadang juga memberikan hasil yang
tidak terduga. Ketika biaya pengguna pelayanan publik diperkenalkan untuk menaikkan sumberͲ
sumber daya yang kurang sukses dalam hal ini dampaknya sering ada akibat negatif untuk
penggunaan pelayananͲpelayanan esensial. PeraturanͲperaturan untuk melindungi orangͲorang
miskindaripemungutanbiayasulitdilakukan.DiCina,reformasimengurangiorangyangdilindungi
olehasuransikesehatan.Tahun1981,71%daripopulasimemilikiasuransikesehatan(termasuk48%
populasidesa).Tahun1993angkatersebutturunmenjadi21%,dengan7%jangkauandidesa(WHO
1999).
Kegiatan3.2 
Buatlah daftar reformasi kesehatan yang telah dibahas atau diperkenalkan selama satu
dekade terakhir ini di negaramu. Periksalah apakah pembaca bisa menemukan referensi untuk
reformasiͲreformasiyangadadiatasdanjikamemungkinkangunakanlahTabel3.1.Tergantungpada
pengetahuan umum akan reformasi sektor kesehatan di negaramu, pembaca mungkin perlu
melakukan beberapa penelitian. Jika pembaca tinggal di negara berpendapatan menengah atau
rendah,satupendekatanuntukmengumpulkaninformasiadalahdenganmengakseswebsiteWorld
bankdimanapembacabisamencarianalisaataulaporanproyekpinjaman(laporanpenilaianstaff).
Jika pembaca tinggal di negara berpendapatan tinggi, pembaca bisa melihat di European
ObservatoryonHealthSystemandPolicies(www.euro.who.int/observatory)yangmeliputibeberapa
negaradiluarEropajuga.
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Feedback
Tidak mungkin jika pembaca mencentang ‘ya’ pada semua reformasi, karena isi dari
reformasi berbeda di tiap negara. Walaupun, pembaca mungkin bisa mengidentifikasi beberapa
sebenarnyatidakadasistemkesehatanyangbisabertahantanpatersentuhreformasiͲreformasiini.
Gerakan reformasi menggarisbawahi ide dan ideologi kekuatan dalam perubahan
kebijakan. Tapi reformasi menimbulkan perlawanan penting. Beberapa penentang melakukan
berdasar dasar filosofis dan ideologis. Banyak yang bertanya kurangnya bukti sebagai dasar
reformasi,merekamenentangide‘cetakbiru’tanpamempertimbangkankonteksnasionaldanlokal
(Lee et al. 2004). Reformasi juga sering  ditentang karena biaya dan kepentingan pelaku yang
mendapatkankeuntungandarisistemyangberlaku.Akibatnya,reformasiberkelanjutanbanyakyang
tidak sama di berbagai negara, dengan perkembangan yang terbatas dan hasil buruk, yang
meninggalkan agenda belum selesai di banyak negara (Roberts et al. 2004). Sebagian kegagalan
reformasi terletak pada penekanan yang kurang proporsional pada isi teknis dari reformasi
dibandingpolitikprosesreformasi.
Tapi reformasi terus dilakukan. Di tahun 2004, sebagai contoh, pemerintahan presiden
Rusia, Vladimir Putin, merancang sebuah undangͲundang yang bertujuan mereformasi birokrasi
kesehatannya yang menggembung dengan memberhentikan separuh (300.000) doktor dan tenaga
medisdalambeberapatahunkedepan(Osborn2004).
Sektorberorientasikeuntungandankebijakankesehatan
Tekananpadanegaraditahun1980Ͳandan1990Ͳanmemberikankesempatanbagisektor
swasta yang berorientasi keuntungan dalam bidang kesehatan. Saat sektor swasta aktif dalam
pemberianpelayanankesehatan,biasanyakebijakandanperaturankesehatankurangdipikirkan.Ini
sangat mengejutkan karena sulit mengidentifikasi kebijakanͲkebijakan kesehatan di mana sektor
swasta tidak mempunyai kepentingan dan peran. Tapi apa sesungguhnya sektor berorientasi
keuntungan itu dan bagaimana kelompok ini terlibat dalam kebijakan kesehatan? Tulisan berikut
memberikan gambaran singkat atas tipeͲtipe pelaku dalam bidang kesehatan dan membahas tiga
carautamadimanasektorswastaterlibatdalamkebijakanpolitik.
Apaitusektorswasta?
Sektor swasta berorientasi keuntungan (atau perdagangan) mempunyai ciri orientasi
pasarnya. Sektor ini mencakup organisasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan bagi para
pemiliknya. Keuntungan atau laba investasi, adalah ciri utama sektor perdagangan. Banyak
perusahaanmengejartujuanͲtujuantambahanlainnya,misal:sosial,lingkunganatauminatpekerja.
Namun hal ini merupakan tambahan dan pendukung dari tujuan utama yang mementingkan
keuntungan. Tanpa keuntungan dan laba bagi pemegang saham akan membuat perusahaanͲ
perusahaanmati.
OrganisasiͲorganisasi berorientasi keuntungan sangat berbeda. Sektor ini berisi
perusahaanͲperusahaanyangmungkinbesarataukecil,domestikataumultinasional.Dalamsektor
kesehatan ada dokter praktek pribadi dan kelompok praktek, farmasi, produsen obat generik dan
perusahaanfarmasibesar,penyediaalatͲalatkesehatan,danrumahsakitswastadanpantiasuhan.
Dalam peran sektor perdagangan di kebijakan politik, ada gunanya untuk memperluas
cakupan analisis dan memasukan organisasiͲorganisasi yang terdaftar kedalam kelompok tidak
berorientasikeuntungan.Mereka mungkin mempunyai statusorganisasiamaltapidibangununtuk
mendukungkepentinganperusahaanatauindustriperdagangan.Kelompokyangtermasukasosiasi
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bisnis atau kelompok perdagangan. Sebagai contoh: baik PhRMA (American Pharmaceutical
Manufacturer Association) dan BIO, Biotechnologi Industri Organization, ikut serta dalam proses
kebijakankesehatan.
Banyak organisasi ilmiah yang didanai industri, kelompok penekanan (seperti kelompok
pasien) dan bahkan firma hubungan masyarakat yang bekerja bagi industri adalah pelaku dalam
arenakebijakanpolitik.Sebagaicontoh:perusahaantembakauPhillipMorrismendirikanInstituteof
Regulatory Policy sebagai alat untuk melobi pemerintah federal AS dan menunda penerbitan hasil
laporan Environmental Protection Agency tentang lingkungan rokok (Muggli et al. 2004).
International Life Sciences Institute (ILSI) didirikan tahun 1978. Pimpinan pertama institut ini
melihatnyasebagaiminiWHO.Institutinimenggambarkandirinyasebagai‘GlobalPartnershipfora
Safer, Healthier world’ yang menggunakan kerja sama strategis untuk mencapai solusi ilmiah bagi
masalahͲmasalah penting dalam kesehatan masyarakat, khususnya dalam masalah seperti diet,
tembakau dan alkohol. Pada saat berusaha mencitrakan diri sebagai organisasi ilmiah, pimpinan
pertamanyabekerjapulasebagaiwakildirekturCocaColaCompanydanpendanaannyadidominasi
oleh industri makanan. Sulit sekali untuk menyembunyikan bantuan sektor perdagangan dalam
penelitianͲpenelitian dan publikasiͲpublikasi serta kelompok ini sebagai institusi yang ilmiah dan
independen(James2002).
Industrijugamengaturdanmendukungkelompokpasienuntukmempengaruhikeputusan
pemerintahataskebijakankesehatan.Sebagaicontoh:‘ActionforAccess’ditetapkanolehBiogendi
tahun 1999 untuk memaksa National Health Service Inggris  menyediakan interferon beta untuk
pasien multiple sclerosis (Boseley 1999). Dalam beberapa debat tentang kebijakan politik, firma
hubunganmasyarakatberperanpenting.FirmaͲfirmaitudigunakanuntukmemaparkanpandanganͲ
pandangan industri, melalui media atau cara lain, sebagai pihak ketiga yang tidak memihak. Pada
tahun 2002, lima firma hubungan masyarakat terbaik dalam pelayanan kesehatan di AS
menghasilkan lebih dari 300 juta dolar AS untuk merencanakan praͲpeluncuran ulasan berita
tentang obatͲobat baru, perkembangan penulisan resep, penerbitan jurnalͲjurnal medis dan
dukungan pada kelompok pasien dengan tujuan mempengaruhi kebijakan dan praktek pelayanan
kesehatan(BurtondanRowell2003).
Kelompokkecilyangdidukungolehindustribisajugaberpengaruhdalamproseskebijakan
politik.ARISE,AssociatesforResearchintotheScienceofEnjoyment,mempromosikankenikmatan
rokok, alcohol, kafein dan coklat. Dengan dukungan dari perusahaanͲperusahaan besar seperti
British American Tobacco, Coca Cola, Philip Morris, RJR, Rothmans, Miller Beer dan Kraft, mereka
menerbitkan artikel yang mempromosikan dan mendukung kebebasan konsumen sehubungan
dengan makananͲmakanan tersebut dan menekan regulasi di masyarakat. Satu publikasi berjudul
Bureucracy against Life: The Politicisation of Personal Choice menyerang European Community
karena membatasi pilihan pribadi dalam konteks dugaan bahaya alcohol, tembakau, kafein dan
meningkatnyamakananyangdianggappaternalis.
Kegiatan3.3
Perhatikanlahkorannasionalatauinternasionaldibagianbisnis.Temukanlahcontohtiap
tipe organisasi perdagangan yang berhubungan dengan masalah kesehatan (karena barangͲbarang
atau pelayananͲpelayanan yang mereka lakukan, promosikan, salurkan, jual atau atur). Berikanlah
satu atau dua contoh untuk tiap kategori perdagangan, isu Ͳ isu kesehatan dimana mereka punya
kepentingan,apasajayangmerekaproduksi, salurkan,jualataupromosikan,danhubunganantara
barangͲbarang atau pelayananͲpelayanan ini dengan kesehatan (baik positif atau negatif).
PerhatikanlahjugajikapembacabisamenemukanreferensiuntukorganisasiͲorganisasiperdagangan
yang kurang formal – ini mungkin akan lebih sulit. Pembaca mungkin perlu untuk mengumpulkan
koranͲkoranselamabeberapahariuntukmendapatkansatucontohdaritiapͲtiaptipeorganisasi.
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TipeͲtipeorganisasiyangperludiperhatikanadalah:
x
x
x
x
x
x
x
x

FirmaͲfirmakecil
MNC,MultiNationalCompany,atauTNC,TransNationalCompany
Asosiasibisnis
Thinktank
Kelompokpasien
Jaringanilmiahperdagangan
Firmahubunganmasyarakat
Jaringanlonggar

Feedback
Penemuan seyogyanya jelas dimana banyak organisasi dan kelompok yang berhubungan
dengansektorswastatertarikdanterlibatdalamkebijakankesehatandinegarakita.Halitumungkin
juga jelas terlihat dari kliping berita bahwa organisasiͲorganisasi ini sangat bervariasi dalam hal
ukuran (staff, penjualan atau kapitalisasi pasar – harga di pasar saham), bentuk organisasi dan
kepentingannyaterutamadalamkebijakanpolitik.
Apayangmembuatsektorswastapelakuyangkuatdalamkebijakanpolitik?
Kekuatanadalahkemampuanuntukmencapaihasilyangdiinginkan.SumberͲsumberdaya
sering memberikan kekuatan dan, dengan dasar tersebut, kekuatan beberapa industri dan firma
mungkinmenjadijelasbagikita.Dalamdaftartop100‘ekonomi’didunia,49didudukiolehnegara
tapi 51 diduduki oleh firmaͲfirma ketika diukur dalam kapitalisasi pasar. Gambar 3.1
membandingkan modal pasar dari 10 negara terbesar didunia, 10 perusahaan farmasi terbaik,
dengan pendapatan kotor negaraͲnegara berpendapatan rendah pada tahun 2003 – perhatikan
bagaimana perusahaanͲperusahaan ini mengalahkan ukuran ekonomi kolektif di negaraͲnegara
termiskin.Labadaritop50perusahaanfarmasidibukukansampai466milyardolarASditahun2003
yangtelahnaikdari296milyardolarASduatahunsebelumnya(Sellers2004).Bandingkanbesarnya
penjualan perusahaan dengan budget tahunan WHO: yang hanya 1 milyar dolar AS dan tidak
bertambahselamasatudecade.
PerusahaanͲperusahaan memberi pemerintah berupa pendapatan pajak, beberapa adalah
perusahaan besar di perekonomian, dan pemerintah mendapatkan pengaruh dalam masalahͲ
masalah internasional dengan menggunakan keistimewaan perusahaanͲperusahaan besar. Karena
itu pemerintah tertarik pada kesuksesan mereka. Di banyak sektor, perusahaanͲperusahaan
mempunyai kemampuan khusus yang diandalkan pemerintah dalam pembuat kebijakan dan
peraturan. Karena alasan ini, bisnis besar dan kecil sering mempunyai peran penting dalam
perdebatankebijakan.
Bagaimanasektorswastaterlibatdalamkebijakankesehatan?
Padabab1pembedaanantarakebijakanswastadanpubliktelahditulis.Kitabelajarbahwa
sektorswastamengembangkankebijakankesehatan–apakahmenetapanperaturanyangkerasbagi
parapekerjanya(contoh:cutisakit)atauasosiasiindustrimembuatkebijakanuntukparaanggotanya
(contoh:sehubungandenganpolusilingkungan).Haliniadalahsalahsatucarasektorswastaterlibat
dalam kebijakan kesehatan, melalui Self Regulation. Sekarang kita akan membahas penyusunan
kebijakan kesehatan swasta dengan lebih mendetail, dan ada dua mekanisme tambahan dimana
sektor swasta terlibat dalam kebijakan kesehatan. Salah satunya mungkin jelas bagi kita setelah
mengisitabel3.1,keterlibatansektorswastadalampembuatankebijakanpublik.Sebagaitambahan,
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sebuah bentuk baru kerjasama, disebut ‘koͲregulasi’,  memberikan jalan tengah antara selfͲ
regulationdankebijakanpublik.


Gambar 3.1 Kapitalisasi pasar dari Perusahaan – Perusahaan Terbesar dibandingkan dengan GNI,
GrossNationalIncomes,dari57negaraberpendapatanrendah,2003
Sumber:WorldBank(2005)andBureauVanDijk(2005)
SelfRegulation
selfͲregulationmengenaiusahaͲusahayangdilakukanperusahaanswastauntukmembuat
peraturanͲperaturandankebijakanͲkebijakansendiriuntukberoperasidalamareatertentu.Sebagai
contoh: peraturan menyangkut bagaimana mendesain, mengelompokkan, memproduksi dan
menangani barangͲbarang atau pelayananͲpelayanan khusus rutin dipergunakan oleh kelompok
perusahaandanindustri.
SeseorangyangbisamembedakanduatipeselfͲregulationini.Pertama,usahaͲusahayang
dibuatuntukmengaturapayangdisebutstandarpasarswastadankedua,peraturanuntuk‘standar
sosial’.Dalamhalstandarpasar,bagianͲbagiandariproduk,prosesdanpraktekbisnismenjadibahan
bagi selfͲregulation yang bertujuan memfasilitasi perdagangan. Standar umum membantu bisnis
dengan mengurangi biaya transaksi, memastikan kesesuaian dan menciptakan kompetisi yang adil
bagi semua perusahaan yang ada di pasar. Ada ribuan contoh selfͲregulation dari peraturan
pembuataniklan(yang,contohnya:mungkinmelarangiklanprodukͲprodukyangtidaksehatuntuk
anakͲanak) untuk memberikan standar pengaturan voltase dalam peralatan medis sampai
memberikanstandarpadaklaimsecaraelektronikmedis.
selfͲregulation melalui standar sosial biasanya dilakukan karena kenaikan tingkat
kekhawatiran oleh konsumen, pemegang saham, atau karena ancaman yang ditimbulkan oleh
peraturan publik yang mungkin lebih berat. Inisiatif meliputi tanggung jawab sosial perusahaan,
peraturan sukarela dan pelaporan inisiatif, dan beberapa program amal perusahaan. Inisiatif ini
sering berpengaruh pada masalahͲmasalah sosial yang sudah menjadi bahan untuk (sering tidak
efektif)undangͲundang.
PerusahaandanKodepelaksanaanindustriͲbesarmewakilisatubentukpengaturanͲsendiri
yang menonjol melalui standar sosial. Peraturan sukarela meliputi berbagai praktek perusahaan
yang menjadi faktor menentukan di bidang kesehatan. Tergantung pada hubungan kerjanya, kita
mungkin harus menyadari peraturan sukarela yang meliputi aspekͲaspek seperti kesehatan dan
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keselamatanpekerjaan,gajidanjamkerja,usiaminimalpekerjadanpekerjapaksa.Peraturanjanji
danresikoditetapkanrendahagarkitamampumenilaiapakahdapatdipakaisebagaipenggantiyang
baikuntukkebijakanpublik.
Cukup mudah untuk mengerti kenapa perusahaan dan industri memakai peraturan
sukarela  sehubungan dengan masalah sosial. Pertama, perusahaan sering mampu menciptakan
materihubunganmasyarakatdanmeningkatkancitraperusahaanmereka.Kedua,penggunaanawal
atas peraturan bisa membedakan perusahaan dari competitor sehingga menaikkan bagian pasar
mereka. Ketiga, pengunaan peraturan sehubungan dengan permintaan konsumen atau pemegang
sahammenunjukkanbahwamerekamedengarkandanbisameningkatkanpenjualandaninvestasi.
Tergantungpadamasalahnya,peraturanbisadigunakanuntukbertahandariboikotkonsumendan
jugaperaturanpublik.Sepertiyangbisakitalihat,adalogikapasaruntukkode–kodeaturan.
KodeperaturanͲperaturanbisabaikjugauntukmasyarakat.Pengenalanstandarolehsatu
perusahaan atau kelompok perusahaan bisa mendorong perusahaan lain untuk menggunakan
standaryang serupauntuk mencegah kehilanganpasar. Denganmemicuperusahaanyang lambat,
perusahaanͲperusahaan terkemuka bisa mendorong standar di seluruh industri. Kedua, dalam
beberapa konteks penaatan peraturan sukarela mungkin lebih efektif dari pada penaatan dengan
undangͲundang.Teorinyaadalahperusahaanmemakaiperaturanuntukmendapatkanbagianpasar
danpatuhpadanyasehinggatidakkehilangankepercayaankonsumenatauparapemegangsaham.
Peraturanjugabagussebagaipembataspengeluaranpemerintahuntukmenyusunperaturanpublik.
Pada awalnya, peraturan terlihat seperti menggambarkan situasi samaͲsama menang.
Namunpenelitianlebihjauhmengungkapkanbeberapakelemahannyadalampembuatankebijakan
swasta. Satu analis menyimpulkan bahwa ‘kode peraturan pelaksanaan perusahaan diperlakukan
dengan remeh dan diabaikan oleh para pimpinan opini yang terkenal dan berpengaruh diantara
kelompokͲkelompokpemegangsaham,jugaolehanalisͲanalisluardanmasyarakatpadaumumnya’
(Sethi1999).
Kegiatan3.4
Berdasarkan pengetahuan umum pembaca akan peraturan, kerjakan tes berikut untuk
melihatapakahbisamenarikkesimpulanmengapaSethimembuatpernyataanyangpesimis.
1. Apakahperaturanbiasanya:
a. menyatakanprinsipsecaraumum;atau
b. memberikanstandaryangkhusus(contoh:indikatoryangbisadihitungdandiukur)
2. Apakahperaturanbiasanya:
a. fokuspadamasalahkonsumendinegaraberpendapatantinggi(contoh:tenagakerjaanakͲ
anakatausisapestisidapadabuahͲbuahanorganik);atau
b. masalahpekerjalokal(contoh:hakuntukmenawar,penggunaanpestisida)
3. Apakahpenaatanperaturanmungkin:
a. berhubungandenganstrukturpenghargaaninternaldalamperusahaan(apakahadainsentif
untukmemastikanbahwaperaturanditerapkan)?;atau
b. terpisahdaristrukturpenghargaan,proseduroperasi,ataukebiasaanperusahaan?
4. Apakahperusahaanbiasanyamempublikasikan:
a. prosesdimanamerekamencobamenaatiperaturandanpenemuanyangberhubungan
denganperaturan;atau
b. hanyabagianͲbagianpenemuanyangdiinginkan
5. Apakahlaporanpenerapanperaturanbiasanya:
a. tundukpadapenelitianeksternal;atau
b. ditanganisecarainternalolehperusahaan?
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Feedback
Saat ada pengecualianͲpengecualian atas peraturan yang tak terbantahkan, Sethi (1999)
menyimpulkanbahwakodeperaturanbiasanyaterdiridaripernyataanmaksudyangbaik,responsif
padatekanankonsumenkarenaitumenggarisbawahiisuͲisuindustriyangsensitifpadakonsumen,
(contoh:pakaian).Perusahaantersebutcenderungmengabaikanyanglain.Kekuranganusahauntuk
mematuhi kode dengan cara yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban yang
benaradalahBuntuksemua.
Kajian pada  peraturan sukarela pemasaran farmasi menyimpulkan bahwa terdapat
kekurangan transparasi dan kurang pertanggung jawaban publik karena para konsumen tidak
terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan. Mereka mengabaikan masalahͲmasalah penting dan
mengurangi hukuman waktu dan efektif (Lexchin dan Kawachi 1996). Serupa dengan ini, mantan
direktur eksekutif WHO berpendapat bahwa selfͲregulation ini dalam produksi tembakau dan
kebijakanbebasͲrokok‘telahgagal’secaramenyedihkan(Yach2004).
Aspek bermasalah lain dari selfͲregulation berhubungan dengan kepercayaan atas
‘komitmen’ perusahaan pada pemegang saham. Melaksanakan penegakan sukarela atas prinsip
tertentu sangat berbeda dari mematuhi hukum untuk memastikan hakͲhak, mereka yang
terpengaruh oleh operasi perusahaan. Akibatnya, selfͲregulation yang tidak baik menghasilkan
kebijakansosial‘daerahkantong’yangmenanganimasalahͲmasalahterpilihdankelompokpekerja
tertentudalammasakerjanya(contoh:hanyapekerjadalamwilayahkerjatertentudanhanyapada
saat mereka melakukan pekerjaannya). Beberapa pihak khawatir kalau usahaͲusaha pengaturanͲ
sendiriiniakanmengikiskomitmensosialhakͲhakuniversal.
Singkatnya, peningkatan mekanisme selfͲregulation dilakukan oleh kelompok bisnis pada
areaͲarea yang mempengaruhi kesehatan. PelakuͲpelaku swasta terlibat dalam perumusan
kebijakan, pelaksanaan dan penerapan, sering tanpa mengacu pada negara. Kebijakan swasta
mungkin dapat mempromosikan kesehatan, ini mungkin juga mempunyai akibat buruk. Sebagai
akibatkebutuhanakanperaturanpubliktetapada–dantidakmengherankan–jikasektorswasta
punyaandildalamkebijakanpublik–sebuahtopikbaruyangsaatinidihadapi.
Sektorswastadankebijakanpublik
Padababselanjutnyakitaakanbelajarlebihtentangbagaimanapemerintahmembuatdan
menerapkan kebijakan publik – dan ada contoh untuk menggambarkan keterlibatan sektor swasta
dalam prosesnya. Sektor swasta sering terpengaruh oleh kebijakan publik, akibatnya mereka
mencobamempengaruhiisikebijakantersebut.Sektorswastamempunyaipengaruhdalamberbagai
cara. PerusahaanͲperusahaan sering menyediakan dana untuk partai politik dan untuk kampanye
politik dengan harapan bahwa saat partai dan politisi tersebut terpilih, mereka akan lebih
meresponspermintaanperusahaanͲperusahaanagardapatterlibatdalamproseskebijakan.
OrganisasiͲorganisasi swasta juga melobi untuk atau melawan kebijakan tertentu.
Pengaruh juga bisa didapat melalui keterlibatan perusahaan dalam kepanitiaan pemerintah dan
kelompok kerja. Terlebih lagi, eksekutif perusahaan juga berkompetisi untuk posisi di kantor
pemerintahan.Jikaberhasil,bisamengambilposisiyangsejalandengankepentinganbisnis.
KoͲregulasi
KoͲregulasi memberikan “jalan ketiga” antara undangͲundang dan peraturanͲsendiri. Ini
mungkin dianggap sebagai keterlibatan sektor publik dalam pengaturanͲsendiri oleh kelompok
bisnis. Idenya adalah pemerintah dan sektor swasta akan bernegosiasi atas serangkaian kebijakan

59

yangdisetujuiatautujuanperaturan.Kemudian,sektorswastaakanmengambiltanggungjawabatas
penerapanketentuantersebut.Pelaksanaanpengawasantetapmenjaditanggungjawabmasyarakat
ataudiserahkanpadapihakketiga–kadangͲkadangpadaLSMpengawas.GagasanKoͲregulasisering
melibatkankerjasamaantaramasyarakat,swastadanpelakusosialmasyarakat.
KoͲregulasi merupakan hal yang baru, dengan pengalaman terbatas di level nasional dan
internasional.Sebagaicontoh: diInggris, AdvertisingStandards Authoritymempunyaisangsi untuk
melawan iklanͲiklan menyesatkan yang didukung oleh undangͲundang dari Office of Fair Trading
yang bisa menjamin keputusan Pengadilan Tinggi untuk mencegah perusahaan menerbitkan iklan
yang sama atau serupa. Dengan kata lain, dukungan undangͲundang memberi kekuatan pada
peraturan pengaturanͲsendiri. Uni Eropa juga membuat percobaan dengan koͲregulasi khususnya
sehubungandenganinternet,jurnalismedaneͲcommerce.
Rangkuman
Padababinikitatelahbelajarmengapanegaradianggapsebagaipelakuterpentingdalam
pembuatan kebijakan. Meskipun penting untuk memahami peran negara dalam pembuatan
kebijakan,namunanalisisyangdipusatkanseluruhnyapadanegaratidakcukup.Haliniterjadikarena
perannegaratelahberubahdansektorswastasekarangberperanlebihmenonjoldalampembuatan
kebijakankesehatan–secaraindependenataubekerjasamadengannegara.
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Chapter4



PenentuanAgenda

Gambaranumum
Bab ini membahas bagaimana pokok persoalan diidentifikasi sebagai dasar kebijakan.
Mengapabeberapapokokpersoalanmendapatkanperhatianyangsamadengantindakansemacam
yang kemungkinan besar akan diambil? Proses kebijakan menurut ‘model bertingkat’ sederhana
proses kebijakan yang dibahas dalam Bab 1, identifikasi masalah adalah langkah pertama dalam
proses perubahan dan penerapan kebijakan. Meskipun demikian, menjelaskan bagaimana dan
mengapabeberapapokokpersoalanmenjadimencolokdimataparapembuatkebijakansementara
pokokͲpokok persoalan lain hilang dari pandangan dapat menjadi sesuatu yang sangat sulit
dilakukan. Dalam Bab 1, kebijakan kesehatan dipandang dari sisi segitiga yang penjelasannya
seringkali berhubungan dengan perubahan dalam konteks kebijakan yang memungkinkan merekaͲ
mereka yang berada di antara para pelaku kebijakan yang berkaitan dengan perubahan kebijakan
tersebut untuk membujuk pelaku kebijakan lain untuk mengambil tindakan. Bab ini akan berfokus
pada pembuatan kebijakan pemerintah dan mengapa pemerintah memilih untuk menindaklanjuti
beberapapokokpersoalandanmengabaikanyanglain.Babinijugamembahasberbagaikelompok
kepentingan yang berkontribusi terhadap penentuan agenda dan memberi perhatian khusus pada
peranmediamassakarenamediamassaseringmemainkanperanpentingdalampengenalanpokok
persoalan.
Tujuanpembelajaran
Setelahmempelajaribabini,Pembacaakanlebihmampuuntuk:
x

mendefinisikanapayangdimaksuddenganagendakebijakan

x

memahami berbagai penjelasan mengenai bagaimana pokok persoalan dapat dimasukkan
dalamagendakebijakandanbagaimanapokokͲpokokpersoalantertentumemperolehprioritas
dalampengembangankebijakandibandingkandenganpokokͲpokokpersoalanlain

x

membandingkan peran masingͲmasing kelompok kepentingan dalam menentukan agenda
kebijakan

Istilah
Penentuanagenda:
Proses di mana pokokͲpokok persoalan tertentu, dari sekian banyak pokok
persoalan yang potensial untuk menjadi perhatian para pembuat kebijakan, masuk dalam agenda
kebijakan.
Kelayakan:Karakteristikpokokpersoalanyangmemilikipemecahanpraktis.
Keabsahan:Karakteristikpokokpersoalanyangolehparapembuatkebijakandianggaplayakuntuk
ditindaklanjutiolehpemerintah.
Agendakebijakan:Daftarpokokpersoalanyangdiberiperhatianseriusolehsuatuorganisasipada
suatuwaktutertentudenganmaksuduntukmengambiltindakanyangdiperlukan.
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Alurkebijakan:Seperangkatsolusiataualternatifkebijakanyangmungkin,yangdikembangkanoleh
paraahli,politisi,birokratdankelompokkepentingan,bersamaͲsamadengankegiatanͲkegiatandari
merekayangtertarikpadapilihanͲpilihanini(misalnya,perdebatandiantaraparapeneliti).
Jendela kebijakan: SaatͲsaat munculnya kesempatan untuk memasukkan sebuah pokok persoalan
ke dalam agenda kebijakan dan untuk menanggapinya dengan serius dengan maksud untuk
mengambiltindakan.
Alur politik: PeristiwaͲperistiwa politik seperti pergeseran suasana nasional atau opini publik,
pemilihan umum dan perubahan dalam pemerintahan, pemberontakanͲpemberontakan sosial,
demonstrasidanberbagaikampanyeyangdilakukanolehberbagaikelompokkepentingan.
Alurmasalah: IndikatorͲindikator skala dan makna sebuah pokok persoalan yang membuatnya
terlihat.
Dukungan:KarakteristikpokokpersoalanyangdiinginkanolehpublikdankepentinganͲkepentingan
politikkunciyanglainuntukditanggapi.
Apakahagendakebijakanitu?
Kata ‘agenda’ dapat digunakan dalam sejumlah cara yang berbeda, contohnya, untuk
mendeskripsikan urutan urusan yang harus dilakukan dalam suatu pertemuan komite. Di waktuͲ
waktu lain, orang dituduh memiliki ‘agenda tersembunyi’, yang berarti bahwa mereka memiliki
maksud tersembunyi dengan tindakanͲtindakan mereka. Dalam kaitannya dengan pembuatan
kebijakan,istilahagendaberarti:
daftar pokok permasalahan yang pada waktu tertentu diberi perhatian serius oleh para
pejabat pemerintah dan orangͲorang di luar pemerintahan yang terkait erat dengan para pejabat
tersebut…Diluarsemuapokokpermasalahanyangterpikirkandanyangdiperhatikan,faktanyapara
pejabatmenganggapbeberapapermasalahanlebihpentingdaripadayanglain.(Kingdon,1984).
Kegiatan4.1
Buatlahdaftarmengenaibeberapapokokpermasalahanyangberkaitandengankesehatan
yangPembacaketahuitelahmenjadiperhatianseriusbagipemerintahdinegaraPembaca.Apabila
Pembacatidakdapatmenyebutkannyasamasekali,carilahdalamsuratͲsuratkabaryangtelahterbit
selamabeberapabulanterakhiruntukmencaritahupokokpersoalandankebijakankesehatanapa
sajayangmunculdantelahdibuat.
FeedBack
Dariberbagaipokokpersoalanpotensialyangterkaitdengankesehatanyangbisamenjadi
perhatian pemerintah, biasanya ada daftar singkat topik ‘panas’ yang dibahas secara aktif.
Contohnya, pemerintah mungkin mencemaskan masalah kesehatan para pendatang baru,
perekrutandanpenempatanperawatdirumahsakit,tingkatimunisasididaerahpedesaanterpencil,
tren baru dalam penyakit menular seksual yang cenderung meningkat dan obatͲobatan apa yang
bisadiresepkanolehperawatdiunitpelayanankesehatandasar.
Kegiatan4.2
Menurut Pembaca, mengapa pokok persoalan atau masalahͲmasalah semacam ini
diprioritaskan?Buatlahdaftaralasanyangmungkin.
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FeedBack
PembacamungkinmemberikanalasansepertijumlahorangyangterpengaruholehpokokͲ
pokok persoalan kesehatan; dampak kesehatan dari, katakanlah suatu penyakit atau cepatnya
peningkatan kasus; tekanan dari kelompok yang berpengaruh atau dari masyarakat; kritik dari
politisi lawan atau dari salah satu badan internasional; penerbitan laporan penelitian yang
menyoroti atau membahas pokokͲpokok persoalan tersebut dengan cara yang berbeda;
penunjukkanMenteriKesehatanyangbaruatauperubahandalampemerintahan;dsb.FaktorͲfaktor
inijugafaktorͲfaktorlainakandibahassecaralebihterstrukturdalambabini.
Jelas sekali bahwa daftar masalah yang sedang dibahas berbeda dari satu departemen
pemerintahan ke departemen pemerintahan lain. Presiden atau perdana menteri akan
mempertimbangkan halͲhal utama seperti situasi ekonomi atau hubungan dengan negaraͲnegara
lain. Menteri dan Departemen Kesehatan akan memiliki agenda yang lebih khusus yang mungkin
akanmemasukkanbeberapapokokpersoalan‘politiktingkattinggi’,sepertiapakahsistemasuransi
kesehatannasionalharusditetapkanatautidak,jugapokokͲpokokpersoalan‘politiktingkatrendah’
sepertiapakahobatͲobatantertentuharusmemperolehpersetujuansebelumdigunakanatautidak,
dan apabila iya, apakah obatͲobatan tersebut bisa diganti pembayarannya sebagai bagian dari
sistempelayanankesehatanyangdibiayaipublikatautidak.
Mengapapokokpersoalanmasukdalamagendakebijakan?
KadangͲkadangterlihatsangatjelasalasanmengapaparapembuatkebijakansecaraserius
membahas pokokͲpokok persoalan tertentu dan kemudian bertindak sesuai dengan pemahaman
mereka terhadap pokokͲpokok persoalan tersebut. Contohnya, apabila sebuah negara diserang,
pemerintahnyaakandengancepatmenganggaphalinisebagaimasalahyangmemerlukanrespons.
Pemerintah negaratersebutkemudianakanbertindakuntukmemobilisasi angkatanbersenjatanya
dalam upayanya untuk memukul mundur para penyerang tersebut. Namun tindakan dan reaksi
terhadap krisis semacam ini bukanlah ciri dari kebanyakan pembuatan kebijakan. Grindle dan
Thomas (1991) menyatakan, sebagian besar pembuatan kebijakan merupakan ‘perubahan politik
biasa’: sebuah respons terhadap rutinitas, masalah sehariͲhari yang membutuhkan pemecahan.
Mengingat bahwa selalu ada lebih banyak masalahͲmasalah publik daripada waktu, tenaga dan
sumberͲsumber daya pemerintah yang tersedia yang bisa digunakan untuk menangani masalahͲ
masalah tersebut, dari mana datangnya dorongan perubahan atau respons terhadap masalah
tertentukalautidakadakrisis(jelassekalibahwaapayangdilihatsebagai‘krisis’berbedadarisatu
tempat ke tempat lain dan waktu ke waktu)? Beberapa penjelasan mengenai bagaimana dan
mengapa beberapa pokok persoalan ditanggapi secara serius oleh para pejabat pemerintah
meskipuntidakadakrisisyangtampaktelahdikemukakan.
Penentuanagendadalamkeadaanpolitikbiasa
Penjelasan awal mengenai halͲhal yang merupakan masalah publik yang berlawanan
dengan sesuatu yang harus dihadapi sendiri oleh individu dan keluarga, mengasumsikan bahwa
masalah munculmurni secara obyektif dan hanya menungguuntuk dikenaliolehpemerintah yang
bertindak secara rasional, contohnya, karena masalah tersebut mengancam kesejahteraan
penduduk.Menurutpenjelasanini,pemerintahakansecaraaktifmengamatiperkembangannyadan
pokokͲpokokpersoalanyangpaling‘penting’akanmenjadisubyekperhatianpolitik(misalnya,dalam
bidang kesehatan, pemerintah akan berfokus pada penyakitͲpenyakit yang menyebabkan angka
kematianataukecacatantertinggi).Salahsatuversiyanglebihrumitdalampendekatansemacamini
menyatakanbahwaapayangmembuatsebuahpokokpersoalanbisamasukdalamagendakebijakan
lebihmerupakanfungsiperubahanjangkapanjangdalamsituasisosioͲekonomiyangmenghasilkan
masalahͲmasalah yang pada akhirnya harus ditanggapi oleh pemerintah bahkan jika tidak ada
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penilaianyangsistematismengenaimasalahͲmasalahkebijakanyangpotensial.Darisudutpandang
ini, negaraͲnegara yang jumlah penduduknya memiliki penduduk usia lanjut lebih banyak, pada
akhirnya harus merespons dampaknya terhadap dana pensiun, pelayanan kesehatan, perawatan
jangkapanjang,transportasi,dsb.
Belakangan, ahli ilmu politik dan sosiolog berargumen bahwa bagi pemerintah
menganggap sesuatu sebagai masalah lebih dari sekedar suatu proses sosial yang mencakup
pendefinisian mengenai apa yang ‘normal’ dalam masyarakat dan apa yang merupakan
penyimpangan yang tidak bisa diterima dari posisi tersebut (Berger dan Luckman, 1975). Cara
pandang ini menarik perhatian orang pada ideologi dan asumsi mengenai bagaimana pemerintah
menjalankan kewajibannya dan bagaimana mereka membentuk apa yang didefinisikan sebagai
pokok persoalan yang memerlukan perhatian, juga mengenai bagaimana pokok persoalan ini
ditanggapi. Cara dan bentuk pemahaman masalah mempengaruhi bagaimana masalah tersebut
padaakhirnyaakanditanganiolehparapembuatkebijakan(CobbdanElder,1983).Jadi,contohnya,
masalah yang dianggap oleh media berkaitan dengan orangͲorang yang mengalami gangguan jiwa
danyangberhubunganeratdenganrisikoyangmerekatimbulkanbagidirimerekasendiridanorang
lain, akan memiliki konsekuensi yang berbeda apabila dinyatakan sebagai salah satu cara untuk
melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan yangdilakukan olehorangͲorangyang mengalami
gangguan jiwa. Dalam skenario yang mana pun, kasus dan kelaziman istilah gangguan kejiwaan
merupakan pertimbangan utama untuk menentukan apakah masalah tersebut akan ditanggapi
secaraseriusatautidak.
Cara pandang ini juga beranggapan bahwa setiap orang semestinya akan sependapat
mengenai bagaimana sebuah fenomena seharusnya dirumuskan (dengan kata lain, masalah
semacamapakahini?)danapakahmasalahtersebutmemerlukantidaklanjutpemerintahatautidak.
Para aktor kebijakanͲkebijakan penting dapat berselisih dan bersaing dalam usaha mereka untuk
membujuk pemerintah tidak hanya untuk memasukkan suatu pokok persoalan dalam agenda tapi
jugauntukmenggunakancaramerekadalammembeberkandanmenanganimasalahtersebut.
Ada sejumlah model teoritis penentuan agenda. Dua yang paling menonjol dan paling
seringdigunakanakandijelaskandibawahini.
ModelHall:keabsahan,kelayakandandukungan
Pendekataninimenyatakanbahwasebuahpokokpersoalandankemungkinanresponnya
akan masuk dalam agenda pemerintah hanya ketika pokok persoalan beserta respons tersebut
memiliki keabsahan,kelayakandan dukungan yangtinggi.Hall dan koleganyamemberikansebuah
model yang sederhana dan mudah diterapkan untuk menganalisis pokokͲpokok persoalan mana
yangmungkinakandiperhatikanolehpemerintah(Halletal.,1975).
Keabsahan
Keabsahanmerupakankarakteristikpokokpersoalanyangdipercayaipemerintahsebagai
sesuatu yang harus mereka pedulikan dan sesuatu di mana mereka berhak atau bahkan
berkewajiban untuk campur tangan. Pada satu titik tertentu, sebagian besar anggota masyarakat,
baikdulumaupunsekarangberharapbahwapemerintahakanterusmenegakkanhukumtatatertib
danmempertahankannegaradarisegalabentukserangan.Haliniakanditerimasecaraluassebagai
kegiatannegarayangsah.
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Kegiatan4.3
Kebijakandanprogrampemerintahyangberhubungandengankesehatanyangmanayang
tingkatkeabsahannyasangattinggi?
FeedBack
Mungkin peranpemerintahyang berkaitandengan kesehatanyang palingdapatditerima
adalahuntukbertindakgunamengurangirisikopenyakitmenularyangberjangkitdanmenyebardi
masyarakat.Peranyanglainadalahsebagaipengaturpolusi.Bahkandiareaini,biasanyaselaluada
perdebatanmengenaisifatdanbatasanyangtepatdaritindakanͲtindakanpemerintah.
Meskipun demikian, ada banyak area lain bahwa keabsahan sering menimbulkan
perdebatan. Keabsahan sangat bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya dan berubahͲ
ubah dari waktu ke waktu. HalͲhal yang di masa lalu tidak dilihat sebagai wilayah peraturan
pemerintah(misalnya,laranganmerokokditempatkerja)sekarangtelahberangsurͲangsurdianggap
sah dan sebaliknya (misalnya, penundaan undangͲundang yang melarang aktivitas homoseksual).
Biasanya, pada saatͲsaat ancaman dari luar dirasakan, masyarakat dan para politisi akan lebih
bersedia untuk menekan kebebasan pribadi karena mereka percaya bahwa tindakan semacam ini
akanmelindunginegaradarikerusakanyanglebihparah.
Kelayakan
Kelayakan mengacu pada kemungkinan untuk menerapkan kebijakan. Kelayakan
didefinisikan sebagai pengetahuan teknis dan teoritis umum, sumber daya, ketersediaan staf ahli,
kemampuanadministrasidankeberadaaninfrastrukturpemerintah.Mungkinakanadaketerbatasan
teknologi, keuangan atau tenaga kerja yang menyebabkan suatu kebijakan tertentu tidak bisa
diterapkan,tidakpedulibagaimanapunlayaknyakebijakantersebut.
Kegiatan4.4
KebijakanapayanginginPembacaberlakukandalamsistemkesehatandinegaraPembaca
namunterhalangmasalahkelayakan?
FeedBack
Pembaca mungkin telah mengajukan berbagai macam usulan. Salah satu yang umum
adalah dalam hal pencapaian kesetaraan geografis dalam penyediaan layanan kesehatan tanpa
memandang keberatan para pekerja profesional di bidang pelayanan kesehatan untuk bekerja di
daerah yang kurang diminati seperti daerah pedesaan terpencil. Masalah kelayakan umum lain
terkait dengan pembiayaan pelayanan kesehatan di negaraͲnegara berpendapatan rendah.
Pemerintah negaraͲnegara tersebut mungkin ingin memberlakukan pembiayaan publik yang lebih
besar dalam sistem pelayanan kesehatan mereka namun, seringkali mereka tidak punya sistem
perpajakan yang kuat untuk menaikkan pendapatan mereka karena ada banyak sekali orang yang
bekerjadisektorinformalekonomi.
Dukungan
Akhirnya, dukungan mengacu pada pokok persoalan yang menyangkut dukungan
masyarakatterhadappemerintahyangsulitdipahaminamunpenting,setidaknyamenyangkutpokok
persoalan yang sedang dibicarakan. Jelaslah bahwa, dibandingkan dengan pemerintahan
demokratis,rezim yang lebihotoriter dantidak terpilih melalui pemilihan umum tidakbergantung
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padadukunganmasyarakat.Namundemikian,bahkandiktatorsekalipunharusmemastikanbahwa
ada dukungan terhadap kebijakanͲkebijakan mereka dari kelompokͲkelompok kunci, seperti pada
angkatanbersenjata.Apabilatidakadadukunganatauapabilaketidakpuasanterhadappemerintah
secara keseluruhan sangat tinggi, akan sangat sulit bagi sebuah pemerintahan untuk memasukkan
suatupokokpermasalahandalamagendadanmelakukanapapun(lihatmodelsistempolitikEaston
diBab3).
Jadi jalan pemikiran model Hall adalah bahwa pemerintah akan memperkirakan apakah
sebuahpokokpersoalanadapadatitikterjauhatauterdekatdariketigagariskesatuankeabsahan,
kelayakan dan dukungan. Apabila sebuah pokok persoalan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi
(pemerintah dianggap berhak untuk turut campur), tingkat kelayakan yang tinggi (adanya sumber
daya,staf,infrastrukturyangmemadai)dandukunganyangbesar(kelompokͲkelompokkepentingan
yang terpenting mendukung – atau setidaknya tidak menghalangi), maka kemungkinan pokok
persoalan tersebut untuk masuk dalam agenda and sesudahnya dibahas dengan selayaknya akan
meningkat.
Tentusaja,halinitidakmenyingkirkanalasanͲalasanyanglebihtaktisyangbisamembuat
sebuah pokok persoalan masuk dalam agenda. KadangͲkadang, pemerintah akan menyatakan
posisinya terhadap suatu pokok persoalan tertentu secara terbuka untuk menunjukkan bahwa
mereka peduli, atau untuk menenangkan para pendonor yang menuntut respons sebagai syarat
pemberianbantuan,atauuntukmembingungkanlawanͲlawanpolitikmereka,bahkanketikamereka
tidak berharap untuk bisa menerjemahkan keprihatinan mereka menjadi kebijakan yang bisa
diterapkankarenarendahnyatingkatkelayakandandukunganterhadapkebijakantersebut.
ModelKingdon:jendelapolitikdantigaalurprosespolitik
Pendekatan John Kingdon (1984) berfokus pada peran para pembuat kebijakan di dalam
dandiluarpemerintahandenganmengambilkeuntungandarikesempatanͲkesempatanpenentuan
agenda – yang disebut jendela kebijakan – untuk memasukkan halͲhal tertentu ke dalam agenda
formal pemerintah. Model ini menunjukkan bahwa karakteristik sebuah pokok persoalan
berkombinasi dengan sifatͲsifat institusi dan situasi politik, dan bersama dengan perkembangan
solusiͲsolusipolitikdalamsebuahprosesyangdapatmenyebabkanterbukaatautertutupnyajendela
kesempatan untuk memasukkan sebuah pokok persoalan ke dalam agenda. Kingdon
menggambarkan pemunculan kebijakan melalui tiga ‘alur’ atau proses yang terpisah yaitu alur
masalah, alur politik, dan alur kebijakan. Kebijakan hanya akan dianggap serius oleh pemerintah
ketikaketigaalurtersebutberjalanbersamaan(Gambar4.1).‘Jendela’Kingdonmerupakanmetafora
dari ‘jendela’ peluncuran yang ada di pesawat ruang angkasa. Peluncuran roket hanya dapat
dilakukanapabilasemuakondisimemenuhisyarat.





Gambar4.1ModeltigaalurpenentuanagendamenurutKingdon
Sumber:DiadaptasidariKingdon(1984)
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Tigaalurprosespolitik
Alur masalah mengacu pada persepsi yang menganggap masalah sebagai urusan publik
yang memerlukan tindakan pemerintah dan dipengaruhi oleh usahaͲusaha yang sebelumnya telah
dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi masalah tersebut. Para pejabat pemerintah
mengetahui tentang masalah atau keadaan sosioͲekonomi lewat indikator, umpanͲbalik dari
programͲprogram yang sudah ada, kelompokͲkelompok penekan atau kejadianͲkejadian yang jelas
dan tibaͲtiba seperti krisis. Indikator bisa mencakup statistik kesehatan rutin, contohnya, statistik
yang menunjukkan peningkatan angka obesitas (kegemukan) pada anakͲanak atau munculnya
kembali TB (tuberculosis) dalam masyarakat yang sebelumnya sudah dianggap terbebas dari
penyakit tersebut. Meskipun demikian, faktaͲfakta seperti ini jarang, dapat juga dianggap tidak
pernah, ‘muncul dengan sendirinya’ dan langsung mendapatkan tanggapan (lihat Bab 9 untuk
penjelasanlebihlanjutmengenaihubunganpenelitiandankebijakan).
Alur kebijakan terdiri dari analisis yang berkesinambungan terhadap masalah dan solusiͲ
solusi yangditawarkanbersamaͲsama dengan perdebatanyang mengelilingi masalah tersebut dan
kemungkinan tanggapan terhadapnya. Dalam alur gagasan ini, sejumlah kemungkinan dikaji dan,
sesekali mungkin akan semakin dipersempit atau dikembangkan. Agar sebuah gagasan atau
pemecahanmasalahdapatmunculkepermukaan,gagasanataupemecahanmasalahtersebutharus
layak secara teknis, konsisten dengan nilaiͲnilai sosial yang dominan, dapat menangani berbagai
kendala yang berhubungan dengan kelayakan di masa depan (seperti kendala keuangan dan staf),
dapatditerimasecaraumumdanharusmemberikangemapadaparapolitisi.
Alur politik berjalan secara cukup terpisah dari kedua alur yang lain dan terdiri dari
kejadianͲkejadian seperti perubahan suasana hati nasional, perubahan dalam pemerintahan dan
kampanyeͲkampanyeyangdilakukanolehkelompokͲkelompokkepentingantertentu.
Kingdon mengidentifikasi peserta yang kelihatan maupun tidak kelihatan yang
mempengaruhi datangnya ketiga alur tersebut secara bersamaan. Peserta yang kelihatan
merupakan kepentinganͲkepentingan terorganisir yang menyoroti satu masalah spesifik,
mengajukanpendapattertentu,menawarkansebuahpemecahanmasalahdanmenggunakanmedia
massauntukmendapatkanperhatian.Pesertayangkelihatan,mungkinberadadidalamataudiluar
pemerintahan. Contohnya, seorang presiden atau perdana menteri yang baru diangkat mungkin
merupakan penentu agenda yang kuat karena ia baru saja dipilih dan mendapat keuntungan dari
keraguanparapemilihnya.Pesertayangtidakkelihatankemungkinanbesaradalahmerekayangahli
dibidangnyamasingͲmasing–peneliti,akademisidankonsultanyangutamanyabekerjadalamjalur
politik – mengembangkan dan menawarkan berbagai pilihan pemecahan masalah yang mungkin
masukdalamagenda.Pesertayangtidakkelihatanmungkinmemainkanperandalammemasukkan
pokok persoalan ke dalam agenda, khususnya apabila mereka bekerja bersama media massa.
Universitas, yang saling berkompetisi satu sama lain untukmendapatkan dana penelitian, semakin
mendorongparastafmerekauntukmempublikasikanhasilpenelitianmerekadimediamassa.Halini
berarti bahwa sejumlah akademisi telah beralih dari peran sebagai peserta yang tidak kelihatan
menjadipesertayanglebihterlihatdalamprosespenentuanagenda.
Jendelakebijakan
Menurut model Kingdon, ketiga alur tersebut di atas bekerja di sepanjang alur yang
berbeda dan tidak saling terkait sampai saat tertentu yang merupakan jendela kebijakan, ketika
mereka mengalir bersamaan atau saling berpotongan. Hal ini terjadi ketika pokok persoalan baru
masuk dalam agenda dan kebijakan kemungkinan besar akan berubah. Akibatnya, kebijakan tidak
masuk dalam agenda sesuai dengan serangkaian tahapan yang masuk akal. Ketiga alur tersebut
mengalirsecarabersamaan,masingͲmasingdengancaranyasendiri,sampaimerekabertemudititik
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di mana sebuah pokok persoalan kemungkinan akan ditanggapi secara serius oleh para pembuat
keputusan.Pertemuanantaraketigaalurinitidakbisadirekayasaataudiprediksikandenganmudah.
Kegiatan4.5
Kemukakan alasanͲalasan yang mungkin mengapa ketiga alur tersebut bisa bertemu dan
mengakibatkan masuknya sebuah masalah ke dalam agenda kebijakan. Tentukan letak masingͲ
masingalasandalamsalahsatudariketigaaluryangdinyatakanolehKingdon.
FeedBack
AlasanͲalasan utama mengapa ketiga alur tersebut di atas bisa bertemu dan membuka
jendelakebijakanmeliputi:
x aktivitasparapemainkuncidalamalurpolitikyangbekerjauntukmenghubungkan‘pemecahan
masalah’ untuk kebijakan tertentu dengan masalahͲmasalah tertentu, dan pada saat yang
bersamaanmenciptakankesempatanpolitikyangdigunakanuntukmengambiltindakan.OrangͲ
orang ini dikenal sebagai pengusaha kebijakan karena aktivitas mereka merupakan versi politik
dariaktivitasuntukmenarikpembeli,penjualdankomoditassecarabersamaansehinggaproses
jualͲbelimajudenganpesat
x perhatian media pada suatu masalah dan kemungkinan pemecahanͲpemecahannya (alur
kebijakanmempengaruhialurpolitik)
x krisis seperti kegagalan serius dalam kualitas atau keselamatan layanan atau kejadianͲkejadian
lainyangtidakbisadiprediksi(alurmasalah)
x penyebarluasan hasil penelitianͲpenelitian utama (alur kebijakan yang mungkin mempengaruhi
alurkebijakanlain)
x perubahandalampemerintahansetelahpemilihanumumatauperistiwapentinglainyangformal
danbiasaterjadidalamsuatuprosespolitik(misalnya,anggaran)(alurpolitik)
Jadi, pada kenyataannya, peserta proses politik jarang sekali bergerak dari
pengidentifikasianmasalahkepencarianpemecahannya.Serangkaiantindakanalternatifdihasilkan
dalamalurkebijakandanbisadikembangkanolehparaahliatauditawarkanuntukwaktuyanglama
sebelum munculnya kesempatan (terbukanya jendela kebijakan) untuk memasukkan pokok
persoalanterkaitdanpemecahanͲpemecahannyakedalamagenda.
Kedua model yang baru saja Pembaca pelajari sangat berguna karena keduanya bisa
diterapkan dalam berbagai kebijakan kesehatan, termasuk yang diterapkan di negara Pembaca
sendiri. Keduanya semestinya dapat membantu memberi penjelasan mengenai mengapa suatu
pokok persoalan tertentu ada dalam agenda kebijakan, atau mengapa pokok persoalan tersebut
tidaksampaikeagendakebijakan.
Kegiatan4.6
Bacalah laporan berikut, yang dibuat oleh Reich (1994), yang menggambarkan
pemberlakuankebijakanobatͲobatanyangdiperlukandiBangladesh.Gunakankeduamodeldiatas
untukmenjelaskankejadianͲkejadianyangterjadidalamstudikasusini.
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PemasukanmasalahobatͲobatanyangdiperlukankedalamagendakebijakandiBangladesh
Letnan Jenderal dan Kepala Staf Angkatan Darat HM Ershad mengambil alih kekuasaan
dalamsebuahkudetapolitikdiBangladeshpadatahun1982.Empatminggusetelahkudeta,iatelah
membentuk komite yang terdiri dari delapan orang ahli yang bertugas untuk menangani masalahͲ
masalahdibidangproduksi,distribusi,danpenggunaanprodukͲprodukfarmasiyangsedanghangat
dibicarakan. Kurang dari tiga bulan kemudian, tahun 1982, Ordonansi (Pengawasan) Bangladesh –
Bangladesh(Control)Ordinance–ditetapkansebagaiDeklarasiolehErshadberdasarkanseperangkat
pedoman yang terdiri dari 16 butir petunjuk yang akan mengatur sektor farmasi. Tujuan utama
Ordonansiiniadalahuntukmembagi‘penyiaͲnyiaandevisanegarayangdilakukanmelaluiproduksi
dan/ataupengimporanobatͲobatanyangtidakperluatauyangbernilaikecil’menjadidua.Kebijakan
obatͲobatan diterapkan baik di sektor swasta maupun sektor publik dan menghasilkan rumusan
nasionalterbatas150jenisobatͲobatanyangdiperlukan,ditambah100jenisobatͲobatantambahan
yangdipergunakansecarakhususyangdapatdiproduksidenganbiayayangrelatifrendah.Lebihdari
1.600produkyangdianggap‘tidakberguna,tidakefektifatauberbahaya’dilarang.
Perumusan kebijakan obatanͲobatan dimulai oleh sekelompok dokter yang peduli dan
kelompokͲkelompoklainyangberhubungandekatdengansangpresidenbaru,tanpakonsultasidan
pembahasaneksternal.AsosiasiMedisBangladesh–BangladeshMedicalAssociation–diwakilioleh
seoranganggotasubkomitefarmasinya,namunsepertitelahdiketahuiolehkhalayakumumbahwa
Sekretaris Jenderal Asosiasi ini tidak terlibat secara resmi karena hubungannya dengan sebuah
perusahaan farmasi transnasional. Industri farmasi sama sekali tidak terwakili dalam komite ahli
tersebut karena kehadiran wakil dari industri tersebut dianggap akan mengacaukan dan menunda
perubahan kebijakan. Segera sesudah kebijakan tersebut masuk dalam agenda dan telah
diumumkansecararesmi,keduasektorindustribaikdomestikmaupuntransnasional,meluncurkan
kampanyedaniklanͲiklanyangmenentangdaftarobatyangmasukdalamkebijakantersebut.
Diantaraparadokteryangmenjadianggotakomite,adaseorangdokterterkenalbernama
ZafrullahChowdhuryyangtelahmendirikanproyekpelayanankesehatanGonoshasthyaKendra(GK)
segera sesudah kemerdekaan pada tahun 1971. Di antara sekian banyak aktivitasnya, pada awal
tahun1981,GKtelahmemulaimemproduksiobatgenerikyangdiperlukandiBangladesh.Kemudian
padatahun1986,GKPharmaceuticalsLtdtelahmemproduksilebihdari20jenisproduk.Yangterjadi
kemudian adalah pada saat Dr. Chowdhury menjadi anggota, melalui komite ia dituduh telah
memasukkankepentingan–kepentinganGKPharmaceuticals.
FeedBack
PenerapanmodelHall
Kebijakan obatͲobatan yang diperlukan memiliki keabsahan karena pemerintahan Ershad
adalah pemerintahan baru sehingga kebijakanͲkebijakan baru dalam pemerintahannya diharapkan
sekaligusdiperbolehkan.Lebihjauh,adadoronganyangkuatuntukmembatasijumlahobatͲobatan
impor karena banyak dari obatͲobatan ini yang dianggap tidak efektif atau berbahaya dan karena
pengimporan ini menyiaͲnyiakan simpanan langka yang berupa mata uang asing yang tidak bisa
dibayarolehsebuahnegaramiskinsepertiBangladesh.
Perubahanradikalinijugalayakdiberlakukankarenadapatdilakukanmelaluipengesahan
Ordonansi dari Presiden dan tidak memerlukan proses parlementer yang panjang. Pengesahannya
dibuat menjadi lebih layak dengan tetap menekan oposisi sampai seminimal mungkin dan dengan
cara bertindak secepat mungkin. Selain itu, sebenarnya tidak ada implikasi keuangan bagi
pemerintah,jikaada,iniakanbenarͲbenarmengurangipengeluaranobatͲobatanpublik.
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Dukungan tampaknya akan lebih sulit diperoleh karena adanya penolakan yang kuat dari
paraprofesionaldibidangkesehatan,dariperusahaanͲperusahaanfarmasimultinasional,danpada
awalnya dari perusahaanͲperusahaan obatͲobatan nasional. Namun, karena masyarakat dan
industriͲindustrinasionalmemperolehdukungan(melaluihargayanglebihmurahdanproduksilokal
yang lebih besar), dukungan terhadap kebijakan tersebut juga mulai tumbuh. Selain itu, sebagai
seorang diktator, Ershad bisa mengabaikan oposisi awal karena ia tidak memerlukan dukungan
parlementeruntukmengundangkankebijakantersebut.
PenerapanmodelKingdon
Masalah obatͲobatan yang tidak efektif dan mahal telah muncul di permukaan alur
masalah  selama beberapa waktu sebelum Ershad mengambil alih kekuasaan, namun tidak ada
tindakan apapun yang diambil. Meskipun demikian pada tahun 1982, seorang presiden baru
mengambil alih kekuasaan, begitu bersemangat memenangkan dukungan populer dengan
menunjukkan kesediaannya untuk mengambil tindakan terhadap masalahͲmasalah yang diketahui
telah mempengaruhi banyak orang (perubahan dalam alur politik). Termasuk pihak yang merasa
paling dirugikan yaitu perusahaanͲperusahaan farmasi asing yang kemungkinan tidak akan
mendapatdukungandidalamnegeriBangladesh.Sekelompokkecilprofesionalbidangkesehatandi
Bangladesh,yangdiketuaiolehseorangdokterkenamaandenganketertarikandalambidangproyekͲ
proyek kesehatan dan indutri farmasi lokal, telah sangat memperhatikan persoalanͲpersoalan
farmasi ini selama beberapa waktu sebelum Ershad mengambil alih kekuasaan. Beberapa anggota
kelompok ini merupakan peserta yang tidak kelihatan dalam alur kebijakan, yang bertugas
mengumpulkan informasi dan memonitor situasi, sedangkan yang lain merupakan anggota yang
kelihatan, yang menganjurkan perubahan secara terangͲterangan. Mereka mengenali adanya
kesempatan untuk memasukkan sebuah kebijakan obatͲobatan yang diperlukan ke dalam agenda,
ketikapemerintahanmengalamiperubahandanmerekajugamemilikihubunganyangdekatdengan
sang presiden baru. Kelayakan teknis, penerimaan publik, dan kesesuaian dengan nilaiͲnilai yang
telah ada dinilai menguntungkan seluruhnya, sehingga ketiga alur tersebut dapat berjalan
bersamaandanmengakibatkanmasuknyaobatͲobatanyangdiperlukankedalamagendakebijakan.
Penentuanagendadanperubahankebijakanpadasaatkrisis
Pembaca sudah melihat bahwa krisis yang dirasakan merupakan salah satu alasan
terbukanya jendelaͲjendela kebijakan. Pembuatan kebijakan pada masa krisis berbeda dengan
pembuatan kebijakan biasa di masa biasa pula. Contohnya, akan lebih mudah untuk membuat
kebijakanͲkebijakanradikal dipertimbangkansecaraseriuspadasaatkrisis daripadapada saatͲsaat
lain.Krisisterjadiketikaparapembuatkeputusanpentingmerasakanadanyakrisis,adanyakeadaan
yang nyata namun mengancam, dan adanya kemungkinan bahwa kegagalan bertindak dapat
menyebabkan timbulnya konsekuensi yang bahkan lebih merusak. KejadianͲkejadian yang tidak
memiliki ciriͲciri ini besar kemungkinan tidak akan dianggap sebagai krisis. Meskipun demikian,
ketika daya tarik dari situasi semacam ini diperkuat oleh tekanan dari luar pemerintahan (seperti
jatuhnyahargahasilbumiutamayangdiperuntukkanbagieksporsecaradramatis)danpemerintah
memiliki akses untuk membuktikan informasi yang didapat dari para ahlinya, maka yang terjadi
adalah pemerintah akan melihat masalah tersebut sebagai krisis dan memberikan perhatian yang
serius. Pada gilirannya, hal ini mungkin atau mungkin juga tidak, akan mengakibatkan perubahan
kebijakanyangnyata.
Banyakcontohkebijakanbaruyangmasukdalamagendapadasaatterjadikrisisekonomi.
Reformasiradikaldalambidangekonomimakro,perdagangan,pasartenagakerjadankesejahteraan
sosial yang terjadi di Selandia Baru setelah tahun 1984 dipercepat oleh keyakinan di pihak
pemerintahan Partai Buruh yang baru terbentuk, penasehatͲpenasehat utama yang duduk di
Kementerian Keuangan dan golonganͲgolongan berpengaruh dari komunitas bisnis bahwa negara
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beradaditepijurangkejatuhanekonomi.Halinimemberikanalasanbagiperubahanradikaldalam
pokok persoalan yang masuk dalam agenda kebijakan dan kebijakanͲkebijakan berikutnya yang
menguntungkan pasar bebas dalam banyak area kehidupan nasional. Reformasi ini meliputi
perubahan besar pada pengoperasian sistem pelayanan kesehatan. Bagian publik dari sistem ini
dibagi menjadi pembeli (otoritas kesehatan regional yang bertanggung jawab untuk mendapatkan
layanan bagi penduduk di wilayah mereka) dan penyedia layanan (rumah sakit negeri berswadaya
dan penyedia sektor swasta dan sektor pilihan) yang bersaing untuk mendapatkan bisnis para
pembeli dalam pasar yang dibiayai secara terbuka (lihat Bab 2 untuk penjelasan lebih lanjut
mengenai pemikiran seperti ini). Kecil kemungkinan aliran perubahan dalam bidang ekonomi dan
layananͲlayanan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan akan terjadi dengan cara yang
semestinyadalamwaktuyangrelatifsingkattanpaadanyadoronganperasaanyangkuatakankrisis
ekonomiyangdigabungkandenganperubahanpemerintahan.
Krisis bisa menjadi akut atau lebih kronis. Kasus yang terjadi di Selandia Baru memiliki
elemen akut dan kronis sekaligus karena beberapa peserta kebijakan telah mengidentifikasi
masalahͲmasalah besar terkait kebijakan ekonomi negara tersebut selama satu dekade sebelum
tahun1984.
KarenakrisisdidefinisikanmelaluipertemuanantarakondisiͲkondisi‘obyektif’danpersepsi
mengenai gaya tarik kondisiͲkondisi tersebut, kelompokͲkelompok kepentingan tertentu dan juga
pemerintah akan selalu memiliki keleluasaan untuk menambah kesan guna membuka jalan bagi
perubahanyangsecarakhususinginmerekaberlakukan.Salahsatuinterpretasistrategiperubahan
bagi Layanan Kesehatan Nasional Inggris – British National Health Service (NHS) – pada masa
pemerintahanPerdanaMenteriBlair,antaratahun1997sampaidengantahun2005adalahbahwa
pemerintahberusahauntukmengidentifikasimasalahbesertapemecahanͲpemecahannyasekaligus
berusaha menimbulkan kesan yang kuat bahwa NHS sedang mengalami krisis yang berat bahwa
tanpa reformasi, lembaga tersebut pada saat itu tidak akan dapat bertahan dalam bentuknya dan
harus dihapus serta digantikan dengan lembaga yang sama sekali berbeda. Jadi, pemerintahan
Perdana Menteri Blair mengidentifikasi kualitas layanan penyakit kanker dan waktu tunggu yang
lama sebagai permasalahan utama yang mengancam keberadaan sistem universal karena dibiayai
oleh pajak.Pemerintahannyajugamenggunakan skandalkualitas klinikyang burukpada beberapa
rumahsakittertentusebagaidasarpemikiranuntukmelakukanperubahanumumdalamperaturan
klinikdanmelakukanpengawasanterhadapdokterataupetugasͲpetugaskliniklain.
NonͲdecisionmaking
Sementara krisis maupun model politik biasa sangat bermanfaat dalam usaha untuk
menjelaskan bagaimana pokok persoalan masuk dalam agenda kebijakan dan ditindaklanjuti, atau
mengapa pada akhirnya pokok persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti (karena tidak adanya
keabsahan,kelayakanataudukunganataukarenaketigaalurkebijakantidakbisaberjalanbersama
dalam kondisi yang memungkinkan untuk membuka ‘jendela kesempatan’), tindakan yang dapat
dilihat tidak memberikan pedoman yang lengkap mengenai bagaimana kebijakan diputuskan.
Dengan kata lain, Pembaca perlu memikirkan kemungkinan nonͲpolicy making, atau nonͲdecision
making ketika memikirkan apa yang masuk dalam agenda kebijakan publik (lihat Bab 2 untuk
pembahasan yang lebih lengkap mengenai hal ini). Mereka yang memiliki cukup kekuasaan tidak
hanya mampu menghalangi masuknya persoalanͲpersoalan tertentu ke dalam agenda, tapi juga
mampuuntukmembentukkeinginanpubliksehinggahanyapokokͲpokokpersoalanyangdianggap
bisaditerimalahyangdibahas,apalagiditindaklanjuti.



72

Kegiatan4.7
Sampai tahun 1970Ͳan, berhenti merokok hampir sepenuhnya dianggap sebagai masalah
pribadi (kecuali apabila berhubungan dengan usaha menghindarkan anakͲanak dari kebiasaan
merokok). Sebagai akibatnya, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan
pembatasanmerokokditempatͲtempattertentudemikesehatanperokokitusendirisekaligusjuga
demikesehatanorangͲorangyangtidakmerokok.
MenurutPembaca,apakahtidakadanyapembahasanmengenaipelaranganmerokokpada
tahun 1970Ͳan merupakan salah satu contoh nonͲdecision making  melalui kekuasaan, nilaiͲnilai
yang berlaku umum atau merupakan usaha untuk menghindari konflik yang dilakukan oleh
pemerintahanbarat?
FeedBack
Alasan utama nonͲdecision making terkait dengan nilaiͲnilai yang berlaku pada masa itu,
yang pada gilirannya, didukung oleh para penganjur industri tembakau. Selain itu, pemerintah
keberatanuntukmenghadapikonflikdenganindustritembakaudanmendapatkanketidakpopuleran
publik. Antisipasi terhadap konflik semacam ini selamabertahunͲtahun membuatpokokpersoalan
pelaranganmerokoktersebuttidakmasukdalamagenda.
ContohnonͲdecisionmakinglainberkaitandenganfaktabahwaseringnyareformasi‘pasar’
radikal sistem pelayanan kesehatan jarang sekali terjadi pada tahun 1990Ͳan bisa dikatakan tidak
pernah, menentang pengawasan tunggal yang dijalankan oleh profesi medis mengenai siapa saja
yangbisamaupuntidakbisamemberikanperawatandanmeresepkanobatbagipasien.Sementara
banyak asumsi terdahulu, seperti bagaimana sistem pelayanan kesehatan seharusnya diatur dan
diarahkan, dijungkirbalikkan (misalnya, swastanisasi rumah sakit negeri dan persaingan antar
penyedia layanan kesehatan), kepentingan dasar dari kelompok profesi yang dominan mencegah
pengadaanpembahasanapapunmengenaiterbukanyapekerjaanmedisbagiprofesiͲprofesilain.
Siapayangmenentukanagenda?
Sepanjang sisa bab ini, Pembaca akan mempelajari bagaimana aktorͲaktor utama dalam
proseskebijakan,khususnyapemerintahdanmediamemasukkanpokokpersoalankedalamagenda
kebijakan.KarenaPembacaakanmembahaspembuatankebijakanpemerintahpadababselanjutnya
dankomunitasbisnis,profesimedissertakelompokkepentinganlainpadaBab6,makababiniakan
lebih banyak membahas peran media daripada peran aktorͲaktor lain dalam penentuan agenda.
Lebih jauh, sebagian besar situasi, dan peran utama media dalam pembuatan kebijakan, mungkin
lebihmerupakanalatbantuuntukmenentukanagendakebijakandaripadadalam aspekͲaspeklain
dariprosespembuatankebijakantersebut.
Pemerintahsebagaipenentuagenda
Pemerintah, khususnya pemerintah negaraͲnegara besar dan makmur dapat sangat
berpengaruhdalampenentuanagendakebijakaninternasional.Contohnya,pemerintahanPresiden
Bush di Amerika Serikat secara aktif mempromosikan strategi ‘ABC’nya (‘abstinence (pengendalian
diri), be faithful (setia), dan condom use (penggunaan kondom)’) untuk mencegah HIV/AIDS dan
melakukanpengawasanterhadapkomunitaskesehatanmasyarakatinternasionaldannegaraͲnegara
dengantingkatketerjangkitantinggi,khususnyadidaerahSubͲSaharadiAfrika,dihadapanberbagai
macam kritik dari para ahli maupun aktivis. Pemerintahan Presiden Bush bisa melakukan hal ini
karena besarnya jumlah dana yang tersedia bagi pencegahan HIV/AIDS dan terpenuhinya syaratͲ
syaratyangberlakubagipenggunaandanaini.
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Didalamnegerimerekasendiri,pemerintahterangͲteranganmerupakanpenentuagenda
yang penting karena mereka mengendalikan proses legislatif dan sering memulai perubahan
kebijakan(lihatbabselanjutnyauntukpenjelasanyanglebihdetilmengenaiprosesini).Padatahun
1990Ͳanmerupakanhalbiasabagipartaipolitikuntukmenentukanagendaselamamasakekuasaan
mereka jauh sebelumnya yaitu dengan cara mempublikasikan manifesto pemilihan umum yang
relatif terperinci dan berjanji untuk menerapkan perubahanͲperubahan yang dinyatakan dalam
manifesto tersebut apabila mereka terpilih. Manifesto dan janji tersebut sebagai salah satu cara
untukmemperolehkepercayaanparapemilih.Carainimerupakansatudarisekianbanyakcarayang
secara nyata diusahakan oleh pemerintah untuk menentukan agendanya. Meskipun demikian,
manifestotersebuthanyamemperbesarkemungkinanmasuknyasebuahpokokpersoalankedalam
agendakarenatidakadajaminanapakahpokokpersoalantersebutakanditindaklanjutiatautidak.
Contohnya,aktivisͲaktivispolitikyangmenulismanifestotersebutmungkintidakmemberiperhatian
yangcukuppadakelayakanusulanyangmerekaajukan.
Selain dalam manifesto partai praͲpemilihan umum mereka, sejauh mana pemerintah
menjalankanprogramaktifpencarianpokokpersoalansertamencarihalͲhalyangperludimasukkan
dalam agenda kebijakan? Hogwood dan Gunn (1984) menyatakan bahwa pemerintah seharusnya
melakukanhalinikarena mereka perlumengantisipasimasalahsebelummasalahtersebutmuncul
untukmeminimalisasikonsekuensiapapunyangmerugikan atauuntukmencegahterjadinyakrisis.
Mungkin, alasan paling jelas yang mendasari pencarian pokok persoalan ada dalam lingkungan
eksternal seperti demografi, teknologi, dsb. Di hampir semua negara, pertambahan angka dan
perbandingan usia lanjut dalam jumlah penduduknya harus dipertimbangkan dalam penentuan
kebijakan kesehatan di areaͲarea seperti pembayaran layanan, perawatan jangka panjang bagi
mereka yang lemah, dan manajemen penyakit kronis. SolusiͲsolusi baru juga tersedia bagi
permasalahanͲpermasalahan lama, seperti catatan medis pasien yang saling berhubungan yang
disimpan oleh beberapa institusi berbeda. MasalahͲmasalah yang baru berangsurͲangsur menjadi
jelas, seperti efek potensial perubahan iklim pada perekonomian agraris dan risiko sifatͲsifat
kesehatan masyarakat. Selain melayani pemerintahan terpilih, salah satu fungsi layanan sipil yang
bertanggung jawab adalah untuk memberikan laporan mengenai pengidentifikasian dan pokokͲ
pokok persoalan kebijakan masa depan yang mungkin akan menarik perhatian para menteri,
khususnya pokokͲpokok persoalan yang kemungkinan besar tidak bisa dihindari, seperti dampak
pemanasan global. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa pemerintah yang berkuasa akan
mau menanggapi apa yang mereka anggap sebagai pokok persoalan jangka panjang yang bisa
ditanganiolehpeneruspemerintahantersebutdanbukanolehmerekasendiri.
Mediamassasebagaipenentuagenda
Sejauh mana dan dalam kondisi seperti apa media massa mengarahkan perhatian pada
pokokͲpokok persoalan tertentu dan mempengaruhi apa yang kita pikirkan? Seberapa besar
pengaruh yang mereka miliki terhadap para pembuat keputusan dalam pilihan pokokͲpokok
persoalan yang berhubungan dengan kepedulian dan tindakan politik? Di masa lalu, peran media
dalam pembuatan kebijakan cenderung diremehkan. Meskipun demikian, selama bertahunͲtahun
media massa telah memiliki pengaruh yang kuat terhadap agenda kebijakan pemerintah melalui
kemampuanmerekauntukmemunculkandanmembentuk,bisajugadikatakanmenentukan.PokokͲ
pokok persoalan dan opini publik tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi pemerintah untuk
memberikan tanggapan. Pemunculan internet pada tahun 1990Ͳan membuat proses ini bahkan
menjadi lebih jelas terlihat karena internet telah memungkinkan mobilisasi dan umpan balik dari
opini publik dengan cepat dan dengan cara yang tidak bisa diprediksi dan dikendalikan oleh
pemerintah,namundenganberbagaicara,tetapharusmerekatanggapi.
Pada dasarnya, ada dua jenis media: media cetak dan media elektronik. Media tersebut
memiliki berbagai fungsi vital yaitu: merupakan sumber informasi; berfungsi sebagai mekanisme
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propaganda;merupakanagensosialisasi(menularkanbudayamasyarakatdanmemberikanpetunjuk
pada orangͲorang mengenai nilai dan normaͲnorma kemasyarakatan) dan berfungsi sebagai agen
keabsahan yang menciptakan kepercayaan massal, dan juga penerimaan, terhadap pandanganͲ
pandanganpolitikdanekonomisepertidemokrasidankapitalisasi.Mediamassajugabisamengkritik
jalannya pemerintahan dan kondisi masyarakat dan memperkenalkan perspektifͲperspektif baru
padamasyarakat.
Bagaimanamediaberfungsidipengaruhiolehsistempolitik.Dibanyaknegara,suratkabar
dan stasiun televisi dimiliki oleh negara sepenuhnya dan melakukan sensor terhadap diri mereka
sendiri karena khawatir akan tindakan yang akan dilakukan pemerintah apabila mereka meliputi
pokokͲpokok persoalan tertentu dengan cara yang tidak sesuai keinginan pemerintah dan dengan
demikian, mereka telah merugikan kenetralan mereka sendiri. Di negaraͲnegara lain, media
kelihatan bebas berkreasi dan mengeluarkan ideͲide mereka, namun editor dan jurnalisnya
diintimidasi, dipenjara, diusir atau dikenai halͲhal lain yang lebih buruk. Internet dan siaran satelit
tidak mudah untuk dipengaruhi atau ditunggangi oleh rezim individu dan juga lebih sulit diakses
daripadatelevisidanradioyanglebihmudahuntukdiawasidinegaraͲnegaramiskin.Bahkandalam
negara berdemokrasi liberal, media massa tetap diawasi dengan caraͲcara yang lebih halus.
Pemerintah, yang secara berangsurͲangsur mulai memperhatikan citra mereka di media, dapat
bermurahhatipadamediapenyiarantertentuyangkooperatifdanmemberikanmerekakemudahan
untuk memperoleh beritaͲberita eksklusif dan pemberitahuan lebih awal mengenai pengumuman
kebijakanpemerintahuntukmeningkatkanjumlahpemirsamerekasebagaigantiliputanyangsecara
umum menguntungkan bagi pemerintah. Sebagian besar organisasi media massa yang ada dalam
negaraͲnegara demokrasi barat merupakan bagian dari satu kesatuan besar yang terdiri dari
berbagai kepentingan media di banyak negara. Beberapa yang ternama dimiliki oleh tokohͲtokoh
bisnis terkemuka, seperti Silvio Berlusconi dan Rupert Murdoch, yang nilaiͲnilai politik dan tujuan
komersial pribadinya sering membentuk orientasi pelaporan berita dan komentar politik yang
diberikan oleh saluranͲsaluran televisi dan suratͲsurat kabar milik mereka tanpa perlu bersusah
payah mengarahkan jurnalisͲjurnalisnya dari hari ke hari. Sebagian besar media komersil juga
tergantungpadabesarnyaiklan.Secarakeseluruhan,polakepemilikandansyaratͲsyaratpengiklanan
cenderung untuk memberikan kesan bahwa di sebagian besar negara, sebagian besar surat kabar
dan stasiun televisinya mengambil posisi politik garis kanan dan proͲkapitalis yang luas. Pada
beberapa kesempatan, pengiklan dan kepentingan komersil juga dapat mempengaruhi isi media
secaralangsung,contohnya,melaluipensponsoransuratkabardanpenempatanartikeldalammedia
–artikelyangjelasͲjelasditulisolehjurnalisyangnetralnamundimaksudkanuntukmempromosikan
kepentinganindustri.
Meskipun dikendalikan secara ketat oleh negara dan kepentinganͲkepentingan komersil
kuatlain,kadangͲkadangmediadapatmemasukkansuatupokokpersoalanyangsedangdiusahakan
untuk dipromosikan oleh para peneliti dan kelompokͲkelompok kepentingan yang tidak
berhubungan dengan negara atau bisnis tertentu ke dalam agenda kebijakan. KadangͲkadang,
mereka bertindak sebagai kelompok penekan dengan melancarkan kampanye terhadap pokokͲ
pokokpersoalanyangdiabaikansecaratidakadil.SalahsatuyangpalingterkenaldiwilayahKerajaan
Inggris adalah kampanye sukses The Sunday Times di tahun 1970Ͳan untuk memenangkan
kompensasiyanglebihtinggiuntukanakͲanakdengancacatbawaanlahirsetelahibumerekadiberi
obat penenang, thalidomide. Para periset di surat kabar berhasil menunjukkan bahwa risiko cacat
bawaantelahdapatdiramalkan(Karpf,1988).
Kampanye juga bisa menjadi lebih populis secara terangͲterangan dan didesain untuk
memenangkan para pembaca surat kabar, seperti kampanye Daily Mail’s menentang penggunaan
kamera berkecepatan tinggi di Inggris di awal tahun 2000Ͳan. Kampanye ini menggambarkan
penelitianterhadappengurangan cedera sebagaisesuatuhalyangbenarͲbenar bercela danmalah
mengundang kesinisan pembaca dengan caranya memfokuskan diri pada peningkatan pemasukan
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pemerintahdaridendamelaluipenggunaankamerasepertiini,jugamenyebabkankekecewaanyang
mendalam pada para ahli kesehatan masyarakat yang berusaha mengurangi cedera dan kematian
yangdisebabkanolehkecelakaanlalulintas.
Kegiatan4.8
DiskusikanbeberapakampanyeyangdilakukanolehmediamassadinegaraPembacayang
bertujuan untuk membuat pemerintah memperhatikan pokokͲpokok persoalan yang spesifik
mengenai kesehatan masyarakat. Apa saja pokokͲpokok persoalan tersebut? Bagaimana media
memaparkanpokokͲpokokpersoalantersebut?ApakahmenurutPembacamediatelahmemaparkan
pokokͲpokok persoalan tersebut secara adil dan bertanggung jawab? Apakah pokok persoalan
tersebut penting bagi bidang kesehatan? Apakah jangkauan pokok persoalan tersebut
mempengaruhiperdebatanmengenaikebijakanterkaitdanmemudahkanpokokpersoalantersebut
untuk masuk ke dalam agenda kebijakan? Apakah, menurut pendapat Pembaca, jangkauan media
berdampakpositifataunegatifterhadapkebijakantersebut?
FeedBack
JawabanPembacajelasakansangatbergantungpadacontohyangPembacaberikan.Tapi
denganmenganalisasatucontohdengancarasepertiini,Pembacaakanbisalebihmemahamialasan
mengapa‘ceritanya’terungkapdengancarademikian.
Tuntutan bagi media massa untuk lebih bertanggung jawab dalam peliputan mereka
mengenaipokokͲpokokpersoalankesehatanmasyarakattelahmuncul.Penelitianmengenailiputan
media terhadap masalahͲmasalah kesehatan di Inggris menunjukkan bahwa volume peliputan
sebuah topik tidak berhubungan dengan risiko kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh topik
tersebut (Harrabin et al., 2003) dan, sebenarnya, penyakitͲpenyakit dengan risiko paling kecil
terhadap kesehatan masyarakat menjadi target utama peliputan, dan sebaliknya. Contohnya,
peliputanpenyakitvCJDatausapigilapadamanusiatidakberhubungandengankelangkaannyayang
ektrim. Sekalipun demikian, penelitian yang sama menunjukkan bahwa para politisi mengubah
prioritasmerekalebihsebagaijawabanataspeliputanmediadaripadaberdasarkanbuktimengenai
apayangmenjadikepentinganmasyarakat.
Bagaimanapun juga, tingkat pengaruh media terhadap para pembuat keputusan masih
dipertanyakan. PertamaͲtama, para pembuat keputusan memiliki banyak sumber informasi yang
berbedaͲbeda dan dapat menggunakan media itu sendiri untuk mengarahkan perhatian kepada
suatu pokok persoalan tertentu. Seringkali, isi dari press release pemerintah akan dilaporkan kata
demi kata oleh jurnalis yang aktif. Kedua, sulit untuk memilahͲmilah berbagai pengaruh terhadap
apayangakanmasukdalamagenda.Mediamerupakanbagiandariprosesitusendiri,bukandiluar
proses,danmerekatidaksendiri.MediakebanyakanmenyorotigerakanͲgerakanyangtelahdimulai
ditempatlain–artinya,merekamembantumemberikangambaranmengenaisatupokokpersoalan
tertentutanpaperlumenciptakanpokokpersoalanitusendiri.
Ketiga, kecil kemungkinan para pembuat kebijakan akan tergerak untuk bertindak hanya
karenalaporansatumedia.Tindakanbersamadaripersmungkinbisamembuatperbedaan,namun
dalamlingkunganmediayangpenuhpersaingan,kecilkemungkinanterdapatsatupandanganyang
sama mengenai sebuah pokok persoalan dan media pemberitaan, khususnya selalu berusaha
mencarihalͲhalyangbaru.
Sebagaimana adanya contoh mengenai media yang menginspirasi peralihan politik,
terdapat pula contoh yang jelas mengenai bagaimana politisi dan para pejabat melawan tekanan
media untuk mengubah kebijakan. Jadi, tidak ada jawaban yang sederhana untuk pertanyaan
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seperti:bagaimanamediamassamempengaruhiopinipublikdan/atauparapembuatkebijakan?Isi
pokok persoalan kebijakan, konteks politik dan proses yang mengungkap perdebatan dan
memutuskanpokokpersoalankebijakan,semuanyaberhubungandenganseberapaberpengaruhnya
media.
DinegaraͲnegaramiskin,pengaruhmediaterhadapparapembuatkebijakantidakmudah
untuk dilihat. Jurnalis, editor, pembawa berita, dan produser merupakan anggota golongan elite
perkotaan, dan pada umumnya memiliki ikatan yang erat dengan para pembuat kebijakan dalam
pemerintahan. Ketika media dimiliki secara langsung oleh pemerintah, tidak akan ada banyak
analisis kritis mengenai kebijakanͲkebijakan pemerintah. Sempitnya lingkaran kebijakan di negaraͲ
negara miskin seringkali membuat jurnalis yang dianggap mengancam satu rezim politik menjadi
orangpertamayangditangkapketikaterjaditindakanpenekanan.Walaupunhalinitelahberubah,
kebebasan media massa tetap mendapat ancaman dari pergerakan politik dan dasar modal yang
lemah. Contohnya, di negaraͲnegara kaya, pemasukan iklan konsumen, yang tidak ada di negaraͲ
negara lain, benarͲbenar membuat media massa memilki kebebasan keuangan dari pemerintah,
walaupuntidaksertamertabebasdarikepentinganͲkepentingankomersial.
Tampaknya, ada atau tidaknya demokrasi juga berperan penting dalam pengaruh media
terhadap penentuan agenda di negaraͲnegara miskin. Sen (1983) membandingkan peran media
dalam melaporkan kekurangan pangan dan kelaparan di Cina dan India sejak Perang Dunia II dan
pengaruhnyaterhadapresponsͲresponspemerintah.Padatahun1959sampaidengantahun1961,
Cina mengalami kelaparan besar karena kegagalan panen. Terjadi 14 sampai 16 juta kematian
namun media massa tetap diam. Sebaliknya India, walaupun juga merupakan negara yang miskin,
tidak pernah mengalami kelaparan sejak kemerdekaannya pada tahun 1947 kecuali pada tahunͲ
tahunketikaadapermasalahanbahanpanganyangcukupbesar.SenmenyatakanbahwaIndiatidak
mengalami kelaparan karena India tidak seperti Cina, yang merupakan negara demokrasi dengan
pres yang bebas: ‘Pemerintah tidak mungkin gagal untuk bertindak cepat ketika ada bahaya
kelaparan besar yang mengancam. Surat kabar memainkan peran penting dalam hal ini, dalam
menyampaikan fakta ini dan memaksa pemerintah untuk menghadapi tantangan ini. PartaiͲpartai
oposisi juga memiliki peran yang sama (Sen, 1983). Di Cina, ada beberapa cara yang dilakukan
pemerintah untuk menghindari bencana dan menyembunyikan kelaparan ini. Ironisnya,
dibandingkan dengan India, komunis Cina jauh lebih berkeinginan untuk mendistribusikan bahan
panganatasbiayapublikuntukmenjaminketersediaanpanganbagisemua.PadasaatͲsaatbiasa,hal
inimenghindarkanpenyebarangiziburukdanbusunglaparnonͲakutsepertiyangterjadidiIndia.
Rangkuman
Pembaca telah mempelajari bagaimana penentuan agenda tidak bisa benarͲbenar
merupakan bagian yang jelas dari proses kebijakan. Banyak aktor yang terlibat dan proses
penentuanagendainitidaksertamertadidominasiolehpemerintah.Agendakebijakanbisaberubah
pada saat krisis atau melalui ‘politik biasa’, namun dalam kedua kasus tersebut, terdapat faktorͲ
faktor tertentu yang penting. Krisis harus dianggap sebagai krisis oleh elite politik yang paling
berpengaruh, dan mereka juga harus percaya bahwa kegagalan bertindak akan membuat situasi
menjadilebihburuk.Dalampolitikbiasa,banyakreformasiyangberbedaͲbedasalingbersainguntuk
memperebutkanperhatianparapembuatkebijakandanyangmanayangdapatmasukdalamagenda
kebijakan akan tergantung pada sejumlah faktor yang berbeda, termasuk siapa yang menang dan
siapa yang kalah seiring perubahan tersebut. Pemilihan waktu merupakan hal yang penting, dan
pokok persoalan mungkin akan berubahͲubah selama beberapa waktu sebelum ketiga ‘alur’ bisa
berjalanbersamaan,dansebuahpokokpersoalanakandidorongmasukkeagendakebijakan.
Mediabisamenjadipentingdalammengarahkanperhatianpadapokokpersoalantertentu
dan dalam memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan, namun hal ini lebih sering terjadi
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dalamhubungannyadenganpokokͲpokokpersoalan‘politiktingkatrendah’.Utamanya,padatopikͲ
topik‘politiktingkattinggi’(sepertikebijakanekonomiatauancamanterhadapkeamanannasional),
sebagian besar media kemungkinan besar akan mendukung arah dasar kebijakan pemerintah,
dengancatatanpemerintahtersebutdianggapsah.
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Chapter5

Pemerintahdanproseskebijakan
Gambaranumum
Bab sebelumnya menunjukkan bagaimana pokok persoalan bisa masuk ke dalam agenda
kebijakan melalui proses yang tidak sertaͲmerta dikendalikan oleh pemerintah. Bab ini berfokus
pada peran pemerintah dalam perumusan dan pembentukan kebijakan, serta seberapa besar
pengaruh yang dimilikinya dalam proses kebijakan. Sementara perumusan kebijakan biasanya
mencakup pertimbangan akan berbagai kepentingan, meskipun diarahkan oleh asumsiͲasumsi
ideologis pemerintahan yang sedang berkuasa, bagaimana hal ini bisa terjadi sangat bergantung
pada jenis badanͲbadan pemerintahan atau undangͲundang suatu negara. Pembaca akan
mempelajari peran badanͲbadan pemerintah yang paling sering dianggap terlibat secara langsung
dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan
badanyudikatif.MenurutkerangkapikiranalisiskebijakanyangdibahaspadaBab1,babiniberfokus
pada sekelompok khusus ‘aktorͲaktor’ resmi dalam proses kebijakan. Menurut model ‘tahapan
kebijakan’yangjugadibahaspadaBab1,fokusutamababiniadapadaperumusankebijakandengan
beberapaacuanpadapenerapankebijakan.
Tujuanpembelajaran
Setelahmempelajaribabini,Pembacaakanlebihmampuuntuk:
x

mendeskripsikan badanͲbadan utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah:
badanlegislatif,eksekutif,birokrasidanbadanyudikatif,sertaperanmerekamasingͲmasing

x

memahami bagaimana badanͲbadan tersebut saling berhubungan satu sama lain secara
berlainandalamsistempemerintahanyangberlainanpula

x

memahamiciriͲcirikhususpembuatankebijakanpemerintahdalambidangkesehatan

x

memahami bagaimana bagianͲbagian pemerintah yang berbeda (misalnya, departemen yang
berbedaͲbeda)dantingkatpemerintahanyangberbeda(misalnya,nasional,regionaldanlokal)
memerlukankoordinasiyangaktifagarkebijakandapatdilaksanakandenganbaik

x

mendeskripsikanpengorganisasiansistemkesehatandinegaraPembacadanmenyadaribahwa
baganresmipengorganisasiantersebutmungkintidakakanmenggambarkanpolakekuatandan
pengaruhdalamsistemyangsebenarnya.

Istilah
Badan legislatif dua dewan (bicameral)/satu dewan (unicameral): Dalam badan legislatif satu
dewan, hanya ada satu ‘majelis’ atau dewan, sementara dalam badan legislatif dua dewan, ada
dewan keduaataudewan tingkat tinggi, yang perannya adalah mengkritik dan memeriksakualitas
rancanganundangͲundangyangdiumumkansecararesmiolehmajelisyanglebihrendah.Biasanya,
hanya majelis yang lebih rendah yang bisa menentukan apakah rancangan undangͲundang akan
menjadiundangͲundangatautidak.
Birokrasi:Jenisorganisasiformalyangmencakuphirarki,sifatumum,kontinuitasdankeahlian.
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Pimpinaneksekutif:suatunegara(yaitu,presidendan/atauperdanamenteridanmenteriͲmenteri
lain).PerdanamenteriataupresidendanmenteriͲmenteriseniorseringdisebutsebagaikabinet.
Sistemfederal:Levelpemerintahansubnasionalataupropinsitidakberadadibawahpemerintahan
nasional namun memiliki kekuasaan substansial sendiri yang tidak bisa diambil oleh pemerintah
nasional.
Badan yudikatif: terdiri dari hakim dan pengadilan yang bertanggung jawab untuk memastikan
bahwapemerintah yangberkuasa (badan eksekutif)bertindak sesuaidengan undangͲundangyang
disahkanolehbadanlegislatif.
Badan legislatif: yang menetapkan undangͲundang yang mengatur sebuah negara dan mengawasi
badaneksekutif.Badaninibiasanyadipilihsecarademokratisuntukmewakilirakyatnegaratersebut
danbiasanyadisebutsebagaiparlemenataumajelis.Seringkaliadaduadewanataumajelisdalam
parlemen.
Sistemparlementer: Anggota badan eksekutif juga merupakan anggota badan legislatif dan
dipilihberdasarkanmayoritasanggotabadanlegislatifyangmendukungmereka.
Sistem presidensial: Presiden atau kepala negara dipilih secara langsung dalam sebuah proses
pemilihanyangterpisahdariprosespemilihananggotalegislatif.
Perwakilan proporsional: Sistem pemungutan suara yang didesain untuk sejauh mungkin
memastikanbahwaproporsi suarayangditerimaolehsetiappartaipolitiksebandingdenganjatah
kursimerekadalambadanlegislatif.
Sistem unitarian: Tingkat pemerintahan yang lebih rendah secara hukum berada di bawah
pemerintah nasional. Pemerintahan di tingkat yang lebih rendah menerima kewenangan mereka
daripemerintahpusat.
Penggolongansistempemerintahan
Dua ciri sistem pemerintahan yang paling berdampak pada kemampuan negara untuk
membuat dan menerapkan kebijakan adalah otonomi dan kapasitas (Howlett dan Ramesh, 2003).
Dalamkonteksini,otonomiberartikemampuanbadanͲbadanpemerintahuntuktidakterperangkap
oleh kelompokͲkelompok yang mementingkan diri sendiri dan untuk bertindak secara adil sebagai
penengah konflikͲkonflik sosial. Sistem pemerintahan bisa menjadi tidak netral dalam arti politik
(bagaimanapunjuga,sisteminijugaberlakubagipemerintahdenganideologiyangberbedaͲbeda),
namun,apabilapemerintahantersebutmemilikiotonomi,sisteminiakanberjalandenganbeberapa
tujuan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan seluruh negeri dan tidak hanya
berhubungandenganpemberiantanggapankepadadanperlindunganterhadapkepentinganbagianͲ
bagian komunitas tertentu. Kapasitas mengacu pada kemampuan sistem pemerintahan untuk
membuat dan menerapkan kebijakan. Kapasitas tumbuh dari keahlian, sumber daya dan pertalian
denganmekanismepemerintahan.Contohnya,adalahmerupakanhalyangpentingbagipemerintah
untuk mampu membayar pegawaiͲpegawai negerinya tepat pada waktunya dan terus mengawasi
korupsi. Pada tingkatan yang lebih rumit, akan sangat membantu apabila masingͲmasing
departemen menghormati fakta bahwa keputusan dan tindakͲtanduk mereka dapat sangat
berdampakpadawewenanglaindalampemerintahandanmenahandiridaritindakanͲtindakanyang
mementingkan diri sendiri. BentukͲbentuk sistem pemerintahan yang berbeda berdampak pada
otonomidankapasitaspembuatankebijakanpemerintah.
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Sistemfederalversussistemunitarian
Semua pemerintahan berjalan pada berbagai tingkatan antara nasional dan lokal
(contohnya, sistem kesehatan masyarakat seringkali berada di tingkat pemerintahan nasional dan
regional). Meskipun demikian, ada perbedaan yang penting dan mendasar antara sistem unitarian
dan sistem federal yang bisa diabaikan ketika yang dipikirkan adalah perubahan kebijakan dalam
sistemkesehatan.Padasistemunitarian,terdapatrantaikomandoyangjelasyangmenghubungkan
tingkatanͲtingkatanpemerintahanyangberbeda,sedemikianrupasehinggapemerintahanditingkat
yanglebihrendahbenarͲbenarberadadibawahtingkatpemerintahanyanglebihtinggi.DiPerancis,
misalnya,pemerintahpusatnyamemilikisegalawewenangpengambilankeputusanyangpotensial.
Pemerintah pusat ini bisa mendelegasikan wewenang ini kepada pemerintah yang ada di tingkat
yang lebih rendah, namun juga bisa mengambil kembali wewenang yang sudah didelegasikan
tersebut. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru, Jepang dan Cina. Sistem utama di Britania Raya
adalahsistemunitarianbahwawewenangpemerintahlokalberasaldaripemerintahpusat,namun
SkotlandiadanWalesbaruͲbaruinitelahdiberiwewenangatassebagianbesarurusandalamnegeri
mereka sendiri, termasuk layanan kesehatan, sesuai dengan undangͲundang yang disahkan oleh
parlemen nasional di London. Sekarang ada badanͲbadan terpilih dari parlemen nasional di
SkotlandiadanWales.
Dalam sistem federal, paling tidak ada dua tingkatan pemerintahan yang terpisah dalam
negara yang saling berbagi wewenang. Dengan kata lain, pemerintah dalam tingkatan subnasional
tidak berada di bawah pemerintah tingkat nasional melainkan menikmati tingkat kebebasan yang
tinggi atas halͲhal yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Pemerintah pusat tidak dapat
mengambil kebebasan ini tanpa persetujuan dari pemerintah tingkat subnasional, yang dalam
keadaanbiasaberartiperumusanulangkonstitusinegaratersebut.Contohnya,India,Brazil,Nigeria,
Amerika Serikat, Kanada dan Australia yang semuanya merupakan negara federal. Di Kanada,
misalnya, sistem kesehatan merupakan tanggung jawab propinsi, bukan pemerintah federal,
meskipun pemerintah federal berkontribusi dalam sebagian pembiayaan layananͲlayanan
kesehatan. Hal ini menyebabkan negosiasi dan perselisihan yang panjang mengenai apa saja yang
harusdibiayaiolehsiapadiantarakeduatingkatanpemerintahantersebut.
Sebenarnya,secaraluasfederalismedianggapsebagaialasanutamabagiketidakmampuan
pemerintahandalamnegaraͲnegaratersebutuntukmelakukanperubahankebijakanyangbesardan
bersifat nasional dalam sektor kesehatan kecuali ketika kondisinya sangat menguntungkan.
Komplikasi lebih jauh berhubungan dengan kenyataan bahwa pemerintah federal dan subnasional
mungkin dikendalikan oleh partai politik yang berbeda dengan nilaiͲnilai dan tujuan yang berbeda
pula. Lebih jauh lagi, pemilihan umum pada satu atau tingkatan yang lain jarang bertepatan,
sehingga negosiasi yang panjang bisa terputus oleh perubahan dalam pemerintahan oleh partaiͲ
partai tersebut. Jadi, biasanya, sistem pemerintahan unitarian dihubungkan dengan perubahan
kebijakan yang jauh lebih cepat dan kompromi yang tidak terlalu diperlukan dalam perumusan
kebijakan. Meskipun demikian, hal ini tidak serta merta berarti bahwa pemerintah yang berada di
tingkatan yang lebih rendah akan menerapkan kebijakan yang dirumuskan dengan cara seperti ini
sesuai dengan yang dimaksudkan oleh para pembuatnya di tingkat nasional (seperti yang akan
Pembaca lihat pada Bab 7). Bahkan dalam sistem unitarian dengan hambatanͲhambatan
konstitusional terhadap perubahan legislatif yang relatif sedikit, kondisi yang mendasari reformasi
sistemdasarjarangtercapai.HalͲhalinibiasanyamerupakangabunganantarapemerintahandengan
tingkat otoritas tinggi (misalnya, mayoritas parlemen yang kuat) dan keinginan politik untuk
menanggung risiko perubahan yang besar (artinya, reformasi harus cukup sentral dalam agenda
kebijakan)(Tuohy,2004).
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Hubunganantarabadanlegislatif,eksekutifdanyudikatif
CirilaindaritiapͲtiapsistempemerintahansebuahnegarayangmempengaruhiperumusan
kebijakanpublikberkaitandenganhubunganantarabadanlegislatif,eksekutif,danyudikatif.Badan
legislatif adalah badan yang mewakili rakyat, menetapkan undangͲundang yang mengatur rakyat
dan mengawasi badan eksekutif yang merupakan pimpinan negara (yaitu, presiden dan/atau
perdana menteri dan menteriͲmenteri lain). Badan yudikatif terutama bertanggung jawab untuk
memastikanbahwapemerintahyangberkuasabertindaksesuaiundangͲundangyangdisahkanoleh
badanlegislatifdanbertindaksebagaihakimuntukmemutuskanperselisihanͲperselisihanyangtidak
terelakkan yang terjadi akibat penginterpretasian pelaksanaan undangͲundang. Biasanya, dalam
sistem parlementer, anggotaͲanggota badan eksekutif dipilih oleh badan legislatif dari antara
anggota mereka sendiri (artinya, menteri merupakan anggota parlemen atau majelis) dan tetap
bertugasselamaadadukunganmayoritasdariparaanggotabadanlegislatif.Biasanya,dalamsistem
presidensial,sepertidiAmerikaSerikat,badaneksekutifterpisahdaribadanlegislatif,dipilihsecara
terpisaholehrakyatdantidakmemerlukandukungandarimayoritasanggotabadanlegislatifuntuk
dapatmemerintah.
PerbedaanͲperbedaan ini sangat berdampak pada cara pengembangan kebijakan. Dalam
sistem presidensial, badan eksekutif (presiden dan rekanͲrekan seniornya) dapat mengusulkan
sebuahkebijakan,namundibutuhkanpersetujuandaribadanlegislatif(yangmayoritasanggotanya
mungkin tidak berasal dari partai politik yang sama) untuk membuat kebijakan tersebut menjadi
undangͲundang. Akibatnya, Presiden Amerika Serikat, misalnya, sering kali harus menawarkan
konsesipadabadanlegislatifmengenaisatuareakebijakansebagaitimbalͲbalikatasdukunganyang
diberikanpadaarealain.Selainitu,anggotabadanlegislatifdapatberperanaktifdalammerancang
dan mengamandemen kebijakan. Ini berarti bahwa proses perumusan kebijakan dalam sistem
presidensial lebih terbuka daripada proses yang sama dalam sistem parlementer, sehingga lebih
banyakruangbagikelompokͲkelompokkepentingantertentuuntukmenggunakanpengaruhnya.
Dalamsistemparlementer,sementaraadakemungkinanperselisihandantawarͲmenawar
mengenai kebijakanͲkebijakan dalam partai politik yang memerintah. Hal ini biasanya terjadi di
belakang layardanbadaneksekutifbiasanyadapatmengandalkanmayoritasanggotanyayangada
dalam badan legislatif untuk memperoleh dukungan atas langkahͲlangkah yang akan diambilnya.
Ketika badan eksekutif sama sekali tidak memiliki mayoritas dalam badan legislatif, seperti yang
seringterjadidinegaraͲnegaradengansistemperwakilanproporsionalyangmemilikibanyakpartai
politik, badan eksekutif harus berkompromi agar dapat meloloskan kebijakan melalui badan
legislatif.Halinimembuatproseskebijakanmenjadilebihlambatdanlebihkompleksmeskipuntidak
sesulit pembuatan kebijakan dalam sistem presidensial. Dalam sistem parlementer, pembuatan
kebijakan pada akhirnya masih terpusat di badan eksekutif, yang biasanya memungkinkan
pemerintahuntukmengambiltindakanyanglebihcepatdantegas.
Kegiatan5.1
Selain pemisahan wewenang antara badan eksekutif (Presiden dan stafnya) dan badan
legislatif (kedua Majelis dalam Kongres), apalagi yang membuat perubahan kebijakan utama
(misalnya, reformasi besarͲbesaran dalam pembiayaan sistem pelayanan kesehatan) menjadi lebih
sulitdilakukandiAmerikaSerikatdaripadadibanyaknegaralain?
FeedBack
Sistem pemerintahan Amerika Serikat juga merupakan sistem federal sehingga masingͲ
masing negara bagian harus dibujuk untuk mendukung perubahan besar apapun dalam kebijakan
dalam negeri. Ini menjelaskan mengapa para Presiden Amerika Serikat cenderung untuk
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menghabiskan banyak waktu dan energi untuk kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri
ketikawewenangmerekatidakterbatasdanmerekadapatbertindakatasnamanegara.
Kedudukan badan yudikatif juga mempengaruhi proses kebijakan pemerintah. Dalam
sistem federal dan/atau sistem yang berdasarkan pada sebuah konstitusi tertulis, termasuk,
seringkali, pernyataan mengenai hakͲhak asasi manusia, biasanya ada badan yudikatif otonom
seperti Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang diminta untuk menjadi penengah jika terjadi
perselisihan antara simpulͲsimpul pemerintahan yang berbeda dan untuk memastikan bahwa
undangͲundangdantindakanyangdiambilpemerintahkonsistendenganprinsipͲprinsipkonstitusi.
Mahkamah Agung Amerika Serikat telah beberapa kali menentang undangͲundang satu negara
bagian: pada tahun 1950Ͳan, Mahkamah Agung menjalankan kemerdekaan sipil orangͲorang kulit
hitam dengan cara menjungkirͲbalikan peraturan perundangͲundangan di negaraͲnegara bagian
yangadadiwilayahselatanyangsedianyaakanmemisahkansekolahuntukmuridͲmuridkulithitam
danmuridͲmuridkulitputih.DinegaraͲnegarasepertiInggrisyangtidakmemilikikonstitusitertulis,
walaupun tidak tergantung pada pemerintah, pengadilan memiliki caraͲcara yang lebih terbatas
untukmendesakbadaneksekutifuntukmelindungihakdankemerdekaansetiapwarganegaradan,
lagiͲlagi,menyebabkanpembuatankebijakanmenjadilebihmudah.
Kegiatan5.2
BayangkanPembacaadalahseorangMenteriKesehatanyanginginmemberlakukansebuah
perubahanbesardalamsistempelayanankesehatan,sepertipemberianbiayapenggunabagipasien
yang pergi ke rumah sakit umum. Buatlah dua daftar yang berbeda mengenai halͲhal yang akan
harusPembacajadikanbahanpertimbanganapabilaPembacainginmemberlakukanundangͲundang
sepertiinidalamsistemfederalpresidensialmaupundalamsistemunitarianparlementer.
FeedBack
AlasanͲalasan Pembaca mungkin akan tampak seperti Tabel 5.1. Pembaca akan segera
melihat betapa banyak dan kompleksnya halͲhal yang harus dipertimbangkan oleh Menteri
KesehatandalamsistemfederalpresidensialdibandingkandenganMenteriKesehatandalamsistem
unitarianparlementer.PerhatikanbahwaTabel5.1tidakmencakuppenerapanperubahankebijakan
dan hanya memuat kemampuan menteri dan pemerintah untuk membuat reformasi diterima dan
masuk dalam undangͲundang melalui berbagai badan legislatif. Para pejabat dan profesional di
bidang kesehatan pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dalam kedua sistem
pemerintahan ini mungkin tidak akan menyetujui sebagian perubahan tersebut dan mungkin juga
memilikikemampuanyangcukupbesaruntukmenentangataumengubaharahkebijakantersebut.
Inimerupakansalahsatupokokpersoalansentraldalampenerapankebijakan.
Setelah menentukan peran dari berbagai faktorͲfaktor yang ada dalam sistem
pemerintahan,sekarangPembacaperlumempertimbangkanpengaruhrelatiffaktorͲfaktortersebut
terhadapprosesperumusankebijakan.
Partaipolitik
Berlawanan dengan sistem satu partai satu negara, dalam demokrasi liberal (yaitu, bahwa rakyat
bebas untuk mendirikan partai politik dan mengajukan diri dalam pemilihan umum tanpa campur
tangandaripemerintah),partaipolitikmenempatkandiridiantaraaktorͲaktorkemasyarakatanyang
lebih luas seperti kelompokͲkelompok penekan atau kepentingan tertentu dan lembagaͲlembaga
pemerintahan di mana anggotaͲanggota badan eksekutif dan legislatif sering berpindah dari satu
partai politik besar ke partai politik besar lain. Partai menghasilkan manisfesto dan dokumenͲ
dokumenkebijakanyangakanmerekakampanyekandalampemilihanumum.
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Tabel5.1Perbandingansistemfederalpresidensialdansistemunitarianparlementer
Sistemfederalpresidensial
Tingkatan pemerintahan mana yang bertanggung
jawab atas aspekͲaspek kebijakan kesehatan
tertentu? Apakah perubahan ini ada dalam wilayah
hukumpemerintahannasional?

Sistemunitarianparlementer

Apakah badan legislatif nasional mengendalikan
aspekͲaspek kebijakan kesehatan yang paling
relevan dengan perubahan yang diusulkan?
Contohnya,
apakah
pemerintah
nasional
mengendalikansemuasumberdayayangdiperlukan
untukmelakukanperubahantersebut?

Apakah reformasi yang dimaksud telah
dibahas dalam partai politik yang sedang
berkuasa? Apakah reformasi tersebut
masuk dalammanifestopemilihan umum?
Apa yang dipikirkan partai politik yang
sedang berkuasa mengenai reformasi
tersebut? Apakah reformasi tersebut
mendapat dukungan yang luas? Jika tidak,
apakah mayoritas anggota badan legislatif
dari partai pemerintah akan memberi
dukungan?

Apakah badan legislatif nasional akan mendukung
perubahantersebut?Jikatidak, konsesiͲkonsesi apa
saja yang mungkin dibuat dalam area kebijakan
kesehatan dan areaͲarea lain untuk memenangkan
dukungan yang diperlukan? Apakah konsesiͲkonsesi
ini layak untuk dibuat demi terwujudnya reformasi
ini?

Apakah pemerintah telah memperoleh
dukungan mayoritas dari badan legislatif
(parlemen) untuk melakukan perubahan
tersebut? Jika belum, apakah pemerintah
bisa memperoleh cukup suara dari partaiͲ
partai lain dalam koalisi pemerintah yang
berkuasa?

Apa saja yang bisa menghalangi usulan undangͲ Konsesiapasaja,jikaada,yangdiperlukan
undanguntukdisahkanolehbadanlegislatifnasional untuk memperoleh dukungan mayoritas
tanpaamandemenyangberarti?
terhadapreformasitersebut?
Jikapemerintahbergantung padadukungannegara
bagian/propinsi
untuk
bisa
melaksanakan
perubahan, bagaimana kemungkinan reaksi negara
bagian/propinsi terhadap perubahan tersebut?
Negara bagian/propinsi mana saja yang memiliki
pemerintahan denganpandangan politik yangsama
denganpemerintahnasional?
KonsesiͲkonsesi apa saja, dalam area kebijakan
kesehatanatauareaͲareakebijakanlain,yangdibuat
oleh pemerintah untuk negara bagian/propinsi
tanpa
melemahkan
kedudukan
maupun
pendukungnya guna memperoleh dukungan yang
memadaiuntukmelaksanakanreformasikesehatan,
khususnya dukungan dari negara bagian/propinsi
yang dikuasai oleh partai oposisi? Contohnya,
apakah pemerintah nasional harus mendanai
keseluruhan perubahan agar perubahan tersebut
dapatditerima?
Bagaimana  pandangan badan yudikatif mengenai
reformasitersebut?
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Jadi partai dapat secara langsung mempengaruhi hasil pemilihan umum dan halͲhal yang terjadi
kemudian. Meskipun demikian, para pemilih cenderung untuk tidak memberikan suara atas dasar
kebijakantertentu,namunlebihcenderunguntukmendukunglangkahͲlangkahyangdidesainuntuk
memaksimalkan daya tarik partai. Rincian dari kebijakanͲkebijakan apa saja yang masuk dalam
agendapemerintahdanbagaimanakebijakanͲkebijakaninikemudiandikembangkanberadadiluar
kendali langsung partai dan para pemilih. Tentu saja, pemerintah yang sedang berkuasa harus
berhatiͲhati untuk tidak melangkah terlalu jauh dari apa yang mereka janjikan pada para anggota
partai, pendukung dan pemilih mereka dalam pemilihan umum, bahkan apabila keadaan berubah,
jika tidak, mereka hanya akan membahayakan dukungan terhadap mereka di masa depan. Meski
demikian, pemerintah tidak harus mengikuti setiap detail kebijakan partai. Sebenarnya, keadaan
mungkin saja berubah dan para menteri yang menjabat mungkin mengetahui bahwa mengubah
janjiͲjanji manifesto menjadi kebijakan yang sesuai jauh lebih sulit secara teknis maupun secara
politisdaripadaapayangmerekabayangkanketikamasihmenjadipartaioposisi.
BuktiͲbukti menunjukkan bahwa partai politik tidak terlalu memiliki pengaruh langsung
terhadap kebijakan – kontribusi terbesar mereka ada di awalͲawal tahapan pengidentifikasian
kebijakan – namun mereka memiliki pengaruh langsung yang lebih besar dalam mempengaruhi
keanggotaanlembagaͲlembagalegislatifdaneksekutif(dankadangͲkadangyudikatif).
Dalam sistem partai tunggal, partai politik merumuskan semua kebijakan sementara
pemerintah bertugas untuk menemukan cara terbaik guna menerapkan kebijakanͲkebijakan
tersebut. Secara keseluruhan, pemilihan umum dalam sistem partai tunggal tidak benarͲbenar
memberikan pilihan atau alternatif kebijakan kepada para pemilih, dan kritik terhadap partai yang
berkuasa dan pemerintahan yang mereka jalankan seringkali dibungkam atau dibatasi (misalnya,
Zimbabwe ketika berada di bawah pemerintahan Presiden Robert Mugabe). Dalam rezim partai
tunggal,partaiyangberkuasajugabisamengintervensikebijakansecaralangsung.Tidakadabatasan
yangjelasmaupunsederhanaantarapartaidanbadaneksekutifataubadanlegislatif.Partaidapat
mengkritik badan eksekutif maupun legislatif sampai memberhentikan para menteri dan anggota
parlemen karena tidak memberikan tanggapan yang cukup bersemangat terhadap pandanganͲ
pandanganpartai.
Sebaliknya, dalam demokrasi liberal, sekali satu partai politik memenangkan pemilihan
umum,pemerintahakanmemegangkendali.Menteridapatmengadaptasikebijakanpartaidengan
mengingat tekananͲtekanan politik yang menyertainya dan sifatͲsifat lingkungan kebijakan yang
selaluberubah.
Peranbadanlegislatif
Di negaraͲnegara yang sangat besar, konstitusinya menyatakan bahwa keputusan badan
legislatif merupakan ungkapan keinginan rakyat (kedaulatan rakyat) dan bahwa badan legislatif
merupakanbadanpengambilkeputusanyangtertinggi.Sebagianbesarbadanlegislatifmemilikitiga
fungsi formal: (1) untuk mewakili rakyat; (2) untuk menetapkan undangͲundang; dan (3) untuk
mengawasibadaneksekutif(perdanamenteriataupresidendanparamenteri).Badanlegislatifyang
ada dalam negara demokrasi biasanya terdiri dari anggotaͲanggota yang dipilih secara eksklusif
(deputi, senator, anggota parlemen). Tiga per lima dari seluruh negara di dunia memiliki badan
legislatifdengansatudewan(unicameral);sisanyamemilikibadanlegislatifdenganduadewanatau
majelis (bicameral). Biasanya, tugas majelis yang lebih tinggi adalah memeriksa kembali dan
memperbaiki rancangan undangͲundang dan dengan demikian berkontribusi pada kebijakan dan
pembuatan undangͲundang yang lebih baik. Dalam sistem presidensial, seperti yang telah kita
pelajari sebelumnya, badan legislatif memiliki otonomi yang berasal dari badan eksekutif dan,
kadangͲkadangjugabisamembuatkebijakanjuga.Dalamsistemparlementer,tugasbadanlegislatif
yangterutamaadalahlebihuntukmembuatpemerintahmempertanggungjawabkankinerjanyapada
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rakyat daripada untuk memulai suatu kebijakan. Anggota badan legislatif dapat mengidentifikasi
masalahͲmasalahyangadadalamrancanganundangͲundangdanmemintadilakukannyaperubahan
atasrancanganundangͲundangtersebut.
Sebenarnya, dalam berbagai sistem pemerintahan, badan legislatif semakin dianggap
sebagaibadanyangmenyetujuisuatukeputusanyangtelahdiambilhanyasebagaiformalitasbelaka
dan bahkan berjuang untuk membuat badan eksekutif menjadi pihak yang bertanggung jawab.
Dalam tinjauan pustaka mengenai pemilihan umum dan parlemen di Afrika, Healy dan Robinson
(1992) menyatakan bahwa tidak jarang wakilͲwakil rakyat terpilih tidak jarang menjadi pihak yang
tersisihkan dalam proses kebijakan, dan di beberapa negara bahkan dilarang untuk mengkritik
usulankebijakanpemerintahdenganancamanpenahanantanpapengadilan(misalnya,Zimbabwe).
Kegiatan5.3
Mengapabadanlegislatifnasional(yaitu,parlemendanmajelis)menjadilebihtersisihkan
dalampembuatankebijakandandalammemintapertanggungjawabanpemerintah?
FeedBack
AdalimaalasanutamamengapabadanlegislatifsecaraberangsurͲangsurmenjaditersisih.
Seberapa pentingnya alasanͲalasan tersebut tergantung pada masingͲmasing negara yang
bersangkutan, walaupun sebagian besar berhubungan secara langsung maupun tidak langsung
denganmenguatnyakekuasaanbadaneksekutif:
1 Disiplin partai politik kuat yang semakin meningkat dan yang mengendalikan aktivitas anggota
sertamengurangikritikterhadapbadaneksekutif.
2 Kemampuan badan eksekutif untuk menggunakan kekuasaan perlindungannya (yaitu,
kemampuan untuk menawarkan atau mengambil kesempatan promosi ke departemen atau
posisiͲposisilain)untukmengendalikananggotaͲanggotabadanlegislatif.
3 Berpindahnya pembahasan kebijakan maupun pembahasan politik dari dewan pembahasan
parlemen ke media massa (misalnya, wawancara atau debat televisi terprogram antara
pemimpinͲpemimpinpartai).
4 Bertambahnya aktivitas dan delegasi pemerintah dalam berbagai lembaga khusus sehingga
banyakkeputusanyangbisadiambilolehbirokrasitanpaharusmenungguundangͲundangyang
baruataupembahasanlegislatif.
5 MeningkatnyapengaruhbadanͲbadansupranasionalsepertiUniEropa–EuropeanUnion(EU)–
atau Dana Moneter Internasional – International Monetary Fund (IMF) – yang membatasi atau
meniadakanpokokͲpokokpersoalanyangberasaldarikebijakanlegislatifdalamnegeri.
Meskipun badan legislatif jarang mengusulkan undangͲundang baru dan berusaha keras
untukmenjalankantigafungsiutamamereka,merekatetapbertahankarenamerekamemilikinilai
simbolis yang kuat, yang menjunjung tinggi citaͲcita perwakilan demokrasi rakyat. Selain itu,
khususnya dalam sistem presidensial, menurut hukum, mereka dapat menghalangi usulanͲusulan
badaneksekutif.Dalamsistemparlementer,anggotaͲanggotabadanlegislatifdapatdengancermat
memeriksa dan menunda proses pengundangan namun, apabila pemerintah memiliki mayoritas
parlemendandisiplinpartaiyangmasukakal,merekaakandapatmengalahkanlawanͲlawanpolitik
mereka.Hanyajikatidakadamayoritasyangjelasdanjikapemerintahbergantungpadabeberapa
partai yang lebih kecil, anggota badan legislatif akan memiliki kesempatan untuk membentuk
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kebijakansecaralangsung.Inimerupakanargumenyangmenguntungkanperwakilanproporsional.
Apabilabadanlegislatiftidakbanyakberbicaradalamperumusankebijakan,siapalagiyangbisa?
Pengaruhbadaneksekutif
Seperti yang telah Pembaca lihat, di sebagian besar negara dengan sistem multipartai,
sebagianbesarwewenanguntukmembuatkebijakanadapadabadaneksekutif,parapolitisiterpilih
yang menjadi perdana menteri atau presiden dan para menterinya. Kelompok ini sering disebut
‘kabinet’.AnggotaͲanggotaterpilihbadaneksekutifdidukungolehbirokratdanpegawainegeriyang
menjadi penasehat sekaligus menerima petunjuk dari para menteri. Ada perdebatan mengenai
pengaruh relatif para pejabat dan birokrat terpilih terhadap kebijakan. Pengaruh ini sangat
tergantungpadanegara,masastudidansifatͲsifatpokokpersoalankebijakanyangdiperdebatkan.
Dibandingkandenganbadanlegislatif,badaneksekutifataukabinetmemilikisumberdaya
konstitusional,informasional,keuangandanpersonalyangjauhlebihbesar.Kabinetberwewenang
untuk memerintah negara dan memiliki kewenangan tertinggi untuk memulai dan menerapkan
kebijakan. Pada saatͲsaat yang penting, pemerintah dapat memilih waktu yang tepat untuk
mengajukan rancangan undangͲundang pada badan legislatif. Dalam sistem parlementer, selama
pemerintah memiliki mayoritas dukungan dalam badan legislatif, hanya akan ada sejumlah kecil
batasan dalam wewenang badan eksekutif. Dalam sistem presidensial, badan eksekutif harus
meyakinkan badan legislatif untuk menyetujui langkahͲlangkah yang mereka usulkan apabila
langkahͲlangkahtersebutmelibatkanproseslegislatif.Meskipundemikian,badaneksekutifmemiliki
keleluasaan dalam berbagai area kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan pertahanan,
keamanannasionaldankebijakanluarnegeri.Seringkali,sekalianggarantelahdisetujuiolehbadan
legislatif, badan eksekutif memiliki kendali yang besar atas bagaimana sumberͲsumber daya
digunakan.
Perankepalanegara
Apabila badan eksekutif sangat berkuasa, apakah kekuasaan ini bersumber dari
pengambilankeputusankolektifkabinet,ataudari kekuasaanperdanamenteriatau presidenyang
mendudukiposisiyangmiripdenganchiefexecutivesebuah perusahaanswasta?DinegaraͲnegara
miskinyangpemimpinpolitiknyabersifatpribadidantidakdapatdipertanggungjawabkan–karena
tidakberjalannyapengawasankonstitusionalterhadapbadaneksekutif–sebagianbesarkeputusan
yangmenyangkutkebijakanͲkebijakanbesarakanberadaditangankepalanegara.
KadangͲkadang,pengambilankeputusanberadaditangansekelompokkecilmenteriyang
dipilih oleh kepalanegaradari antara anggotakabinetkarena mereka sangatmemihak tujuan dan
langkahͲlangkah kepala negara. Telah ada pembahasan yang semakin sering dalam sistem
parlementer,khususnya diBritaniaRaya,mengenai gaya pengambilankeputusanperdanamenteri
yang lebih otoriter, yang diawali oleh Margaret Thatcher, perdana menteri Partai Konservatif di
tahun1980Ͳan.Setelahtahun1997,pemerintahanPartaiBuruhTonyBlairjugamenunjukkanbahwa
peranperdanamenteridanstaflangsungnyasebagaipemrakarsakebijakanͲkebijakankuncimenjadi
semakinmeningkat,sementaraanggotakabinetyanglaindanparapamongprajadiserahitanggung
jawab untuk mengelola rincian pelaksanaan kebijakanͲkebijakan tersebut. Sama halnya dengan
MargaretThatcheryangmeluncurkantinjauanutamamengenaimanajemendanorganisasiLayanan
KesehatanNasional–NationalHealthService(NHS)–padatahun1987selamawawancaradengan
sebuahstasiuntelevisidantanpaberkonsultasilebihduludengananggotaͲanggotakabinetnya,Tony
Blair juga mengumumkan sesuatu yang besar melalui siaran langsung. Dalam pembelaan dirinya
terkait relatif rendahnya kontribusi pendapatan nasional Inggris yang ditujukan untuk perawatan
kesehatanyangdibiayaipublik,Blairmengumumkanbahwaiabermaksuduntukmenaikkantingkat
pengeluaranInggrissampaisejajardenganrataͲratapengeluarannegaraͲnegaraUniEropasebagai
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kontribusi terhadap pendapatan nasional. Komitmen pribadi yang tibaͲtiba ini dengan cepat
menyebabkandilakukannyatinjauanterhadapsumberdantingkatpengeluaranNHS,sertaterhadap
keputusanͲkeputusanuntukmeningkatkanpengeluaranNHSketingkatyangbelumpernahdicapai
sebelumnya dalam satu periode lima tahunan (Wanless, 2002). Menteri dan pamong praja lain
dihadapkan pada sebuah fait accompli (keadaan yang harus diterima): apapun yang terjadi, tetap
akan ada peningkatan besar dalam sumberͲsumber daya NHS dan kemampuan untuk mengakhiri
kritikyangmenyatakanbahwabanyaknyamasalahNHShanyadisebabkanolehkurangnyainvestasi
yangsudahberlangsungbegitulama(SecretaryofStateforHealth,2000).
Pemimpin politik individujugamemiliki artitersendiri,bahkan dalam duniamodern yang
kompleksdansalingberkaitanini,yangmembatasipemerintahuntukmelakukanbanyakhal(seperti
yang akan Pembaca pelajari dalam Bab 8). Salah satu contoh paling mencolok mengenai dampak
keputusan para pemimpin negara yang saling bertentangan dapat dilihat dalam kebijakan
pemerintah mengenai HIV/AIDS di Afrika Selatan dan Uganda pada akhir tahun 1990Ͳan dan awal
2000Ͳan. Kedua negara tersebut memiliki tingkat kelaziman HIV/AIDS yang sangat tinggi. Di Afrika
Selatan, Presiden Thabo Mbeki menolak hubungan antara HIV dan AIDS sebagai bagian dari
perjuangan politik nasional terhadap pengendalian informasi dan perlawanan terhadap dominasi
ilmupengetahuanbarat(Schneider,2002).Pemerintahannyamenolakuntukmendukungpembelian
obatͲobatan antiͲretroviral yang digunakan untuk merawat para penderita AIDS. Di Uganda,
Presiden Yoweri Museveni secara luas dipuji karena kebijakannyayang cukup berbeda–kebijakan
yang membahas HIV/AIDS secara terbuka dan mengundang semua golongan untuk membantu
menggalang respons nasional terhadap epidemi tersebut. Walaupun lingkungan politik yang lebih
luas,khususnyadiUganda,menguntungkansudutpandangsepertiini(misalnya,tidakadaindustri
pariwisata besar yang dirugikan karena keterbukaan ini), Presiden sendiri berkontribusi secara
meyakinkandemikeleluasaandalampembuatankebijakan(Parkhurst,2001).
Kontribusibirokrasi
Para pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan sistem pemerintahan disebut pegawai
pemerintah atau pegawai negeri. Meski disebut sebagai ‘pegawai’ dari para politisi, peran mereka
lebih dari sekedar bertugas untuk menjalankan proses kebijakan di banyak area kebijakan. Ada
banyak sekali fungsi yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, yang membuat mereka harus
mendelegasikan sebagian dari tugasͲtugas tersebut pada para birokrat yang akan melaksanakan
tugasͲtugas tersebut atas nama mereka. Pegawai pemerintah juga memiliki pengaruh karena
keahlian,pengetahuandanpengalamanmereka.Sementaraparamenteridanpemerintahanterus
berganti, sebagian besar birokrat tetap pada posisinya untuk menjaga kelangsungan sistem
pemerintahan.BahkandinegaraͲnegarasepertiAmerikaSerikatdansebagianbesarnegaraͲnegara
Amerika Latin yang pegawai pemerintah tingkat atasnya berganti ketika pemerintahan yang
berkuasa juga berganti, sebagian besar tugas pegawai pemerintahnya tetap tidak terpengaruh. Di
negaraͲnegara seperti Inggris, Selandia Baru dan Australia, terdapat tradisi yang kuat yang
menyangkutkenetralandanotonomipegawaipemerintahdariparapolitisi.Pemerintahandanpara
menteri yang baru jelas lebih tergantung pada para pejabatnya jika menyangkut informasi, meski
hanyasampaimerekamengetahuiapayangterjadidalamlingkungankerjamerekadanmengetahui
secara terperinci bagaimana sistem pemerintahan berjalan, namun mereka mungkin juga menjadi
curiga pada para pejabat yang sampai saat itu telah bekerja pada pemerintah yang dipimpin oleh
lawan politik mereka dan akan lebih enggan untuk menerima pandangan para pejabat tersebut
mengenaipilihanͲpilihankebijakanyangada.
KewenanganbirokrasiyangberhadapͲhadapandenganparapolitisiberbedadarinegarake
negara, dari waktu ke waktu dan dari sektor kebijakan satu ke sektor kebijakan lain. Di Korea,
Jepang, Singapura dan Perancis, pegawai pemerintah memiliki status yang tinggi, etos
profesionalitas yang netral dan tugas yang jelas untuk memberikan masukanͲmasukannya sendiri
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padapolitisi.Setelahmasapelatihanyanglama,pegawaipemerintahterbentukmenjadikelompok
yangberpengetahuandanhomogendanakanberkarirpanjangdalampemerintahan.
Kegiatan5.4
Bagaimanapegawaipemerintahdinegarapembacaapabiladibandingkandenganpegawai
pemerintah yang telah dibicarakan dalam paragraf di atas? Pembaca mungkin ingin menyusun
jawaban Pembaca dengan menuliskan beberapa kalimat sebagai jawaban atas pertanyaanͲ
pertanyaanberikutini:
x Bagaimanastatussosialpegawaipemerintah?
x Seberapabaiknyapenggajianterhadappegawaipemerintah?
x Pelatihanapayangditerimaolehpegawaipemerintah?
x SeberapaahlinyamerekadalambidangͲbidangkebijakanyangberbeda?
x Apakah menjadipegawai pemerintah merupakan sebuah karir atau lebih merupakan pekerjaan
biasasepertipekerjaanͲpekerjaanlain?
x Apakah pegawai pemerintah memiliki tradisi untuk memberikan masukanͲmasukan pribadinya
padamenteriatauapakahmerekalebihmerupakankepanjangantangandaribadaneksekutif?
x Apakah posisi pegawai pemerintah senior juga berubah ketika pemerintahan mengalami
perubahan?
x Apa dampak perubahan atau keberlanjutan posisi pegawai pemerintah dalam pengembangan
kebijakan?
x Apakahpetugaspadasistempelayanankesehatanterpisahataumerupakanbagiandaripegawai
pemerintah?
x MenurutPembaca,bagaimanakualitaspegawaipemerintahdinegaraPembaca,khususnyayang
berhubungandengansistemkesehatan,dapatditingkatkan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, pembaca mungkin harus melakukan sedikit penelitian.
Mungkin ada departemen pemerintah atau lembaga yang mengawasi pegawai pemerintah atau
mungkinbukuͲbukutentangsistempemerintahannegarapembacayangsecaraspesifikmembahas
mengenaipegawaipemerintah.
FeedBack
Setelahmelihatkeseluruhpenjurudunia,jelaslahbahwanegaraͲnegarasepertiKoreayang
memiliki birokrasi yang kuat adalah negara yang istimewa. Di banyak negara, khususnya negaraͲ
negara miskin dengan tingkat korupsi tinggi, upah yang rendah dan kurangnya infrastruktur,
birokrasi seringkali tidak mampu untuk menangani masalahͲmasalah yang dihadapi oleh negara.
Dalam situasi seperti ini, badan eksekutif dan para pendukung politiknya cenderung untuk
menggunakan mekanisme dan kebijakan pemerintah untuk mengejar kepentingan mereka sendiri,
dengan mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan sebagian besar rakyat. Dengan kata lain,
merekatidakmemilikiduaciriotonomidankapasitasyangtelahdibahasdiawalbabini.
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BahkandinegaraͲnegarayangpegawaipemerintahnyajauhlebihsiap,dalamsatusektor
tertentu kewenangan birokrasi tergantung pada pengorganisasian internal mereka,. Jadi, apabila
dalamsektorkesehatanadasejumlahkecillembagadansejumlahkecilpejabatpadasetiaplembaga
tersebut yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang terlepas dari para politisi,
birokratakancenderunguntukmenjadiberpengaruhdalamkebijakanͲkebijakankesehatantertentu
yangsedangdiproses.Sebaliknya,apabilaadasejumlahbesarlembagayangmasingͲmasingmemiliki
wewenangnyasendiri,tidakadakelompokpejabatmanapunyangakanmemilikipengaruhterhadap
suatu pokok persoalan tertentu dan politisi kemungkinan akan memiliki pengaruh langsung yang
lebihbesarterhadapberbagaiareakebijakan.
Serupadenganhalini,pengaruhpegawaipemerintahterhadapperumusankebijakanjuga
tergantungpadasejauhmanamerekamemilikimonopoliterhadapmasukanͲmasukanyangsampai
ke para menteri. Jadi di Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang secara tradisional pegawai
pemerintahnya merupakan sumber pemberi masukan bagi para menteri, pemerintahnya telah
bertindakuntukmemperluassumberͲsumbermasukanbagiparamenteritersebutselama25tahun
terakhir, contohnya, dengan cara mengembangkan unitͲunit kebijakan dan strategi dalam
pemerintahanyangdijalankanolehgabunganpenasihatpolitikdanpegawaipemerintahyangdipilih
sendiri, dan dengan membuka posͲpos pegawai pemerintah bagi para pelamar dari luar. Dengan
carademikian,batasanantaralayananpublikdanlingkaranpolitik,bersamaͲsamadenganjalanͲjalan
kehidupan lain seperti bisnis dan akademisi telah benarͲbenar menjadi kabur, dan mereka yang
bertugas di bidang politik telah bertambah dalam jumlah dan memiliki pengaruh yang lebih besar
dalamprosespemerintahan.
Akhirnya, pengaruh birokrasi tergantung pada jenis kebijakan yang sedang dibahas.
KebijakanͲkebijakan besar (contohnya, kebijakan ekonomi makro), dan/atau kebijakanͲkebijakan
yang memiliki kepentingan ideologis dan bernilai tinggi (yaitu, kebijakanͲkebijakan ‘tingkat tinggi’)
lebih sering dikendalikan olehpara politisi senior.Apabila layanan publikberlawananarah dengan
kebijakan, maka, apabila pemerintah yang menang, sesuai dengan definisinya, menteri akan
mengambil alih kepemimpinan dan peran peran pegawai pemerintah hanya akan terbatas untuk
memastikan bahwa keinginanͲkeinginan pemerintah dapat dilaksanakan. Sebaliknya, pada pokokͲ
pokok persoalan ‘kebijakan tingkat rendah’ – yang berhubungan dengan tugasͲtugas keseharian
lembagaͲlembaga tertentu – pegawai pemerintah cenderung untuk memiliki pengaruh yang lebih
besardalammembentukpokokpersoalandanmenawarkanpemecahannya.
KedudukanMenteriKesehatan
Birokrasibukanmerupakanorganisasiyangtanpacacat.Birokrasidibagimenjadibeberapa
departemen atau kementrian, juga lembagaͲlembaga lain dengan fungsi yang lebih khusus.
Sebenarnya, kekhususan merupakan ciri dari birokrasi. MasingͲmasing organisasi akan memiliki
kepentingandancaraͲcarayangberbedauntukberoperasi.Yangpalingjelaskelihatan,Departemen
Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan di antara
berbagaidepartemenyangberbedasesuaidenganprioritaspemerintahsementarasatudepartemen
khusus seperti departemen kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan
sektor kesehatan mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya ketika keputusan telah diambil.
Beberapa perbedaan pendapat tidak bisa dihindari karena masingͲmasing departemen bersikukuh
mengenaiapayangmerekaanggapsebagaikontribusiyanglayakbagianggaranpemerintah.Selain
itu,kementerianyangberbedaberhubungandengan‘komunitaskebijakan’atau‘jaringankebijakan’
(yaitu, kelompokͲkelompok yang sedikit banyak lebih terorganisir, di dalam maupun di luar
pemerintahan, dalam sektor khusus yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah) yang
berbedapulayangbervariasiskaladantingkatkekompleksannya,dengandemikianmempengaruhi
bagaimana departemen berfungsi. Lebih jauh lagi, sebuah departemen dibagi secara internal,
seringkali sesuai garis fungsional, teknis atau garis kebijakan. Jadi, sebuah Departemen Kesehatan
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mungkin memiliki divisiͲdivisi yang berhubungan dengan bentukͲbentuk utama sistem kesehatan
seperti rumah sakit, layanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat, juga divisiͲdivisi medis,
keperawatan dan penasihat profesional lain yang melintasi divisiͲdivisi ini. Kemungkinan ada juga
kementerianatauotoritaskesehatanyangterpisahditingkatregionalataukabupatenyangmungkin
tidakbanyakberperandalampengidentifikasiandanperumusankebijakan,namunberperanpenting
dalam penerapan kebijakan, tergantung tingkat desentralisasi dalam sistem pemerintahan (lebih
jauhmengenaihalinibisadipelajaripadaBab7).
Departemen memiliki status yang berbedaͲbeda. Di manakah biasanya kedudukan
DepartemenKesehatandalamhirarkiinformaldepartemen?DinegaraͲnegaramiskin,Departemen
Kesehatan sering tampak berada pada posisi terendah dalam hirarki, di bawah Departemen
Keuangan, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian,
Departemen Perencanaan dan Departemen Pendidikan, lepas dari kenyataan bahwa Departemen
Kesehatan memiliki anggaran yang relatif lebih besar karena banyaknya tenaga kerja, pusatͲpusat
kesehatandanrumahsakityangharusdibiayainya.
Kegiatan5.5
Menurut pembaca, mengapa di negaraͲnegara miskin, Departemen Kesehatan dan
kebijakan kesehatan sering berada pada posisi yang relatif rendah dalam hirarki status dan
perhatian?
FeedBack
Penjelasan mengenai status yang rendah mencakup kenyataan bahwa negaraͲnegara
miskin sering menghadapi masalahͲmasalah ekonomi yang sangat mendesak, yang pemecahanͲ
pemecahannya sering dianggap ada dalam perbaikan dan peningkatan ekonomi daripada dalam
pengembangan sistem kesehatan. Para ahli ekonomi di Departemen Keuangan yang dominan
seringkalimenganggappengeluarandalambidangkesehatansebagai‘konsumsi’(yaitu,pengeluaran
saatiniyanghanyamemberikanmanfaatuntuksaatinisaja)dancenderunguntuktidakmelihatnya
sebagai ‘investasi’ (yaitu, pengeluaran saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan) yang
mereka anggap sebagai prioritas yang lebih tinggi (Commission on Macroeconomics and Health,
2001). Secara tradisional, pendekatan mereka ini diusahakan untuk sejauh mungkin membatasi
konsumsi demi investasi di bidangͲbidang seperti infrastruktur (jalan, pelabuhan, sistem
pembuanganair)dengantujuanuntukmemperolehkeuntunganekonomijangkapanjang.Meskipun
demikian, semakin disadari adanya fakta bahwa pengeluaran untuk perbaikan kesehatan yang
diarahkansecarabijaksana(misalnya,pencegahanHIVdanperawatanAIDSdinegaraͲnegaradengan
tingkatkelazimantinggi)dapatmenjadiinvestasiyangsangatberharga,khususnyadinegaraͲnegara
dengan angka harapan hidup yang rendah, dan harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan
ekonomikarenatenagakerjayangsehatamatsangatmungkinmenjadilebihproduktif.
Lepas dari halͲhal ini, masihlah benar untuk mengatakan bahwa pokokͲpokok persoalan
kesehatan cenderung untuk menjadi perhatian kabinet hanya pada saatͲsaat krisis (lihat Bab 4).
Walaupun mungkin ada krisis penyakit epidemi seperti kolera, malaria, TB, AIDS atau SARS, krisis
ekonomi lebih mungkin untuk mengalahkan pembahasan mengenai pokokͲpokok persoalan
kesehatan seperti bagaimana membiayai obatͲobatan yang mahal atau teknologi baru di tengah
ancaman merosotnya pendapatan pemerintah. Dalam situasi seperti ini, sangatlah wajar untuk
mempertimbangkan pembahasan yang intensif mengenai usulanͲusulan pemberlakuan biaya
pengguna bagi klinikͲklinik swasta. Seringkali, kebijakan biaya ini menjadi sangat tidak disukai,
namunyanglebihpenting,peningkatanbiayajaminancenderunguntukmengurangiaksesdiantara
kelompokyangpalingmembutuhkandalammasyarakat.
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Hubungandengandepartemenlain
Disemuanegara,tidakhanyadinegarayangDepartemenKesehatannyaberstatusrendah,
departemenlainyangkebijakannyamempengaruhikesehatancenderunguntukmenjadilebihasyik
denganpokokͲpokokpersoalankebijakansektoralmerekasendiridaripadamemusatkandiriuntuk
berkontribusi pada seperangkat luas kebijakan kesehatan pemerintah. Jadi, departemen yang
bertanggung jawab atas sektorͲsektor seperti sumber daya alam, pertanian dan terutama
pendidikan, memiliki tujuan tersendiri yang ingin mereka capai dan mereka bertanggung jawab
penuh untuk mencapainya. Akibatnya, mereka mungkin tidak terlalu memprioritaskan dampak
kesehatandarikeputusanͲkeputusanmerekaterhadapmanusia.BanyaknegaramembentukbadanͲ
badan intersektoral (lintas departemen) pada tahun 1970Ͳan untuk mengembangkan dan
menerapkan kebijakan kesehatan (misalnya, dewan kesehatan nasional di Sri Lanka) atau lintas
pemerintahan (misalnya, Staf Peninjau Kebijakan Sentral – Central Policy Review Staf – di Inggris)
sebagai tanggapan atas semakin tingginya kesadaran mengenai masalahͲmasalah seperti ini. BaruͲ
baruini,banyaknegaratelahmembentukkomitenasionalatausatuantugasdalamusahanyauntuk
meresponsepidemiHIV/AIDSdengancarayangsalingbersesuaiandisemualembagapemerintahan
yang relevan. Lepas dari usaha yang berkesinambungan ini, sebagian besar kebijakan cenderung
untuk diterapkan secara sektoral, yang menggambarkan struktur utama departemenͲdepartemen
pemerintahyangterpisahͲpisah.Biasanya,departemenpertanianterusmempromosikanhasilͲhasil
panen(misalnya,tembakau)danbentukͲbentukpeternakan(misalnya,pemeliharanternakintensif)
dengan satu tujuan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa pertimbangan yang serius mengenai
kemungkinandampaknegatifnyabagikesehatandangizi.Sekarangini,banyakpemerintahanyang
berjuangdemilembagaͲlembagamaupunprosesyanglebihterintegrasiatau‘terkoordinasi’dalam
rangka perumusan dan penerapan kebijakan meski perpecahan dalam proses kebijakan tersebut
jauhlebihmudahuntuk diidentifikasi daripadadiperbaiki.Dalambanyakhal,halinidilanggengkan
olehtujuanͲtujuanlainsepertipeningkatanlevelkeahliandalampemerintahanyangakanberlanjut
padaspesialisasidankebutuhanyanglebihbesarakansistemkoordinasiyanglebihbaik.
Kegiatan5.6
Di negara pembaca, kebijakan pemerintah yang manakah yang akan diputuskan secara
berbedakalausajadampakkesehatannyajugadipertimbangkan?
FeedBack
Jawabanpembacajelasakantergantungpadanegaradanpengalamanpembaca.Biasanya,
kebijakansepertiproyekͲproyeklingkunganyangbesar(misalnya,bendunganataujalanraya)tidak
terlalu diperhatikan konsekuensi kesehatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Contohnya, jalanͲjalan yang lebih baik dan lebih cepat, kecuali dibangun dengan baik dan dengan
tujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan kematian para pemakai jalan, dapat memiliki
konsekuensiyangbertolakbelakangdengantujuannya,khususnyabagianakͲanak.Dampakseperti
iniseringtidakdipahamidenganbaikatautidakdipertimbangkansecaraseimbangdengankerugian
maupun keuntungan yang lain. Seandainya hal ini dilakukan, keputusan kebijakan mungkin akan
berbeda. Contoh lain kebijakan yang mungkin juga akan berbeda apabila dampak kesehatannya
dipertimbangkan berhubungan dengan subsidi pemerintah untuk produksi tembakau di sejumlah
negara miskin atau negara berkembang. Kerugian dari dampak kesehatan yang negatif dari
mengkonsumsi produksi tembakau lokal dapat melebihi keuntungan ekonomi dari produksi dan
ekspor.
SementarakesehatanseharusnyatidakselalumenjaditujuanutamakeputusanͲkeputusan
pemerintah karena ada banyak tujuan lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat dan
terhadap kesehatan yang lebih baik (misalnya, pencapaian tingkat pendidikan yang lebih tinggi),
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sangatlah penting bagi keputusan kebijakan utama untuk sejauh mungkin mempertimbangkan
berbagai macam konsekuensi yang mungkin timbul. Pada akhir tahun 1990Ͳan, lembagaͲlembaga
internasionalsepertiOrganisasiKerjaSamadanPembangunanEkonomi–OrganisationforEconomic
Cooperation and Development (OECD) – mempromosikan pendekatan yang lebih ‘berfokus pada
hasil’ sebagai cara untuk mendorong pengkoordinasian langkahͲlangkah departemen maupun
lembagaͲlembagatertentusecaralebihbaik,danuntuklebihmemperhatikansemuahasilkebijakan.
Idenya adalah bahwa semua departemen seharusnya diwajibkan untuk menunjukkan bagaimana
mereka berkontribusi dalam meningkatkan hasil yang paling dihargai oleh pemerintah, seperti
meningkatkankemampuanmembacadanmenulissertakesehatanbayi,melaluitindakanͲtindakan
yang mereka ambil di sektor mereka masingͲmasing. Pada prinsipnya, menurut sistem pelaporan
dan pertanggungjawaban seperti ini, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan seharusnya lebih
mempertimbangkan keterkaitan kegiatanͲkegiatan mereka karena kesehatan anak penting untuk
pencapaianpendidikanmereka,dansebaliknya.DemikianpulahalnyadenganMenteriTransportasi
yang akan diharuskan untuk melaporkan kontribusinya terhadap kesehatan anak dengan cara
menunjukkanbahwajaringanjalanyangdibangunnyadidesain untukmelindungiparapejalankaki
sekaligusmemastikankelancaranaruslalulintas.
NasihatprofesionalversusnasihatdarisumberͲsumberlain
Satu ciri penting dari Departemen Kesehatan terletak pada relatif tingginya status para
penasihatutamamereka.MerekamempergunakandanmembelinasihatͲnasihatteknisdaridokter,
perawat, ahli farmasi dan tenagaͲtenaga profesional lain. Di banyak negara, kepala divisi dalam
departemen kesehatan sebagian besar adalah profesional di bidang kesehatan, khususnya dokter.
Konflik di antara para profesional yang berstatus tinggi dan birokratͲbirokrat lain sangat mungkin
terjadi.ApabilaMenteriKesehatanadalahseorangdokter,kemungkinanakanadaketidakcocokkan
antaratujuanprofesionaldantujuanͲtujuanlain.Contohnya,sangmenterimungkinakankeberatan
untukmemulaiperubahanyangmengancamkebebasanklinisparadokter.Mungkinjugaakanada
kecenderungan dalam pemikiran kebijakan untuk menganggap pelayanan medis sebagai sarana
utama peningkatan kesehatan dan mengabaikan langkahͲlangkah kesehatan masyarakat seperti
imunisasiataupersediaanairbersihyanglebihbaik.
Kegiatan5.7
Setelah pembaca membaca mengenai lembagaͲlembaga utama dalam pemerintahan,
gambarkan sistem pemerintahan di negara pembaca. PertanyaanͲpertanyaan berikut akan
membantupembacauntukmenyusunlaporan:
1 Berapa banyak jumlah partai politik di negara Pembaca? Bagaimana jalannya proses pemilihan
umum? Apakah partai mempersiapkan manifesto yang menggambarkan apa yang akan mereka
lakukanapabilamerekaterpilihuntukmendudukipemerintahan?ApakahpandanganͲpandangan
mereka disebarluaskan melalui televisi, radio atau surat kabar? Apakah pemerintah yang
sekarang memiliki jabatanͲjabatan partai politik yang terpisah dari pemerintahan? Apakah
pemerintahanyangsekarangterdiridarisatupartaipolitikataulebih?
2 Apakah sistem pemerintahan di negara pembaca merupakan sistem unitarian atau sistem
federal, apakah ada daerah atau propinsi yang memiliki kebebasan yang cukup besar untuk
mengatur urusanͲurusan mereka sendiri (misalnya, layanan kesehatan) atau semua keputusan
utamadiambilditingkatnasionaldantingkatyanglebihrendahhanyamelaksanakannyasaja?
3 Apakah badan legislatif di negara Pembaca menganut sistem unicameral (satu dewan) atau
bicameral(duadewan)?Apakahsemuaanggotanyadipilihatausebagiandiantaranyaditunjuk?
Jika ya, siapa yang menunjuk mereka? Seberapa besar pengaruh badan legislatif jika
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dibandingkan dengan badan eksekutif (kabinet)? Apakah anggota badan legislatif dapat
mempertanyakanataumenentangkeputusanpresidendan/atauperdanamenteri?
4 Siapa saja anggota badan eksekutif di negara Pembaca? Apabila ada presiden dan perdana
menteri,apasajatanggungjawabmerekamasingͲmasing?ApakahbadaneksekutifbenarͲbenar
terpisah dari badan legislatif atau apakah anggota badan eksekutif harus berasal dari badan
legislatif? Seberapa kuatnya kekuasaan kepala negara (presiden atau perdana menteri) jika
dibandingkandenganmenteriͲmenterilaindalambadaneksekutif?
5 Apa saja wewenang badan yudikatif dalam kaitannya dengan tindakanͲtindakan yang diambil
olehbadaneksekutifdanbadanlegislatif?Seberapaindependennyaparahakimyangberasaldari
partai Ͳpartai yang berkuasa? Apakah ada konstitusi tertulis? Apakah konstitusi tersebut
dijalankanolehpengadilan?
6 Secara keseluruhan, sistem pemerintahan seperti apa yang dimiliki oleh negara Pembaca?
GunakanjenisͲjenisrezimpolitikyangdijelaskanpadaBab2sebagaiacuan.
FeedBack
Kalau pembaca merasa ada halͲhal penting yang tidak pembaca ketahui, pembaca harus
mencari bukuͲbuku referensi dan/atau edaranͲedaran pemerintah untuk melengkapi laporan.
Perserikatan BangsaͲBangsa sudah menerbitkan informasi mengenai sistem pemerintahan dari
negaraͲnegaradiseluruhdunia.
Kegiatan5.8
Setelah pembaca memahami sistem pemerintahan negara masingͲmasing, sekaranglah
saatnya untuk membuat sketsa mengenai organisasiͲorganisasi pemerintahan utama yang
membentuk sistem kesehatan. PertanyaanͲpertanyaan berikut akan membantu untuk menyusun
jawabanpembaca:
1 Apakah ada Menteri Kesehatan pada tingkat nasional? Apa saja cakupan tanggung jawabnya?
ApakahMenteriKesehatantermasukdalamkabinet?Apakahposisiinimenarikbagiparapolitisi?
2 Apakah ada Departemen Kesehatan nasional? Bagaimana departemen ini terhubung dengan
menterinyadandenganbadanlegislatif?Apasajayangmenjaditanggungjawabdaridepartemen
ini? Dari mana saja sumberͲsumber dayanya berasal? Bagaimana sistem kepegawaian
departemen ini (misalnya, pegawai umum, spesialis atau gabungan keduanya) dan bagaimana
departemen tersebut dikelola secara internal? Apakah ada hirarki fungsi maupun kegiatanͲ
kegiatan nasional, regional, distrik, dan lokal dalam departemen, atau apakah departemen ini
hanyaberoperasiditingkatnasionalsaja(misalnya,menentukanarahumumkebijakan)?
3 Apakah ada organisasi nasional lain yang relevan dengan kebijakan kesehatan? Apa saja yang
dilakukan masingͲmasing organisasi? Bagaimana organisasiͲorganisasi ini terhubung dengan
MenteriatauDepartemenKesehatan?
4 Apabila ada penasihat atau para ahli yang berasal dari lembagaͲlembaga internasional yang
terlibat di tingkat nasional, apa saja yang mereka lakukan dan bagaimana mereka terhubung
denganDepartemenKesehatan?
5 BagaimanasistemkesehatanditingkatͲtingkatyanglebihrendahdikelola?
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6 Menurutpembaca,bagaimanamasingͲmasingcirikeorganisasianyangtelahpembacajelaskandi
atasberdampakpadabagaimanakeputusankebijakankesehatandibuatdanditerapkandinegara
pembaca?
7 Bagaimana sistem pemerintahan yang telah pembaca ringkas dalam kegiatan sebelumnya
menentukanbagaimanaDepartemenKesehatandansistemkesehatanberjalan?
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jawaban (kepada Menteri
Kesehatan)

Merencanakandanmembelilayananlokal
MelaporkankepadaDepartemendanMenteriKesehatan





Pelaporan

Biayapasien
Pembayaran
bersama

Layanan

Persetujuan
pelayanan

Penyedialayananswadaya
masyarakat

Rumahsakitumumdanlayanan
lain(yangdimilikiDHB)

Penyedialayananpribumi
Sektorsukarela

Rumahsakit
Layanankesehatanmasyarakat

Layanan

Layanan

Pasiendananggotamasyarakat
Gambar5.1OrganisasisistemkesehatanSelandiaBaru,2004
Sumber:DiadaptasidariDepartemenKesehatan(2004)

Mungkinakanlebihmembantuapabilapembacamembuatdiagramyangmenggambarkan
bagaimana badanͲbadan yang berbeda itu saling berhubungan. Diagram ini disebut organogram
atau bagan organisasi. Membuat bagan ini merupakan cara yang tepat untuk merangkum banyak
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informasi organisasional yang relatif sederhana. Biasanya, bagan tersebut menunjukkan garis
wewenang dan garis tanggung jawab antar tingkatan yang berbeda dalam sebuah hirarki. Anak
panah juga bisa digunakan untuk menunjukkan bagaimana sumber daya dan informasi mengalir
antar lembaga, juga untuk menunjukkan bagaimana hubungan antar konsultan dan penasihat.
Gambar5.1merupakancontohbaganorganisasisistemkesehatandiSelandiaBaru.
FeedBack
JelassekalijawabanPembacaakansangatbergantungpadasituasidinegaraPembaca.
Sangatlah penting untuk menyadari bahwa bagan organisasi semacam ini merupakan
gambaran sistem yang sangat abstrak dan bisa saja menyesatkan. Bagaimana sistem sebenarnya
berjalan mungkin tidak terlalu mirip dengan apa yang secara formal digambarkan dalam diagram
organisasi. Badan organisasi mungkin hanya paling menggambarkan model rasional proses politik
(lihat Bab 2). Salah satu tujuan buku ini adalah untuk menunjukkan bahwa, sementara bagan
organisasi bisa menjadi inspirasi, bagan tersebut jarang mendeskripsikan proses kebijakan secara
akurat. Bab sebelumnya yang membahas bagaimana pokok persoalan masuk dalam agenda
kebijakan dan dua bab berikut yang membahas mengenai peran kelompokͲkelompok kepentingan
dan mengenai penerapan kebijakan menunjukkan bahwa proses kebijakan kesehatan sangat
dipengaruhi oleh kelompokͲkelompok yang berada di luar struktur pengambilan keputusan formal
sistem kesehatan. Selain itu, cara hirarkis ‘topͲdown’ yang biasanya digunakan untuk
menggambarkan sistem seringkali tidak berhasil untuk menangkap peran penting yang dimainkan
oleh para staf garis depan dalam kaitannya dengan apakah dan bagaimana, jika memang benar
merekamemilikiperan,kebijakanyangdikembangkanditingkatyanglebihtinggiditerapkan.
Rangkuman
Walaupun sebagian besar negara memiliki badan legislatif yang seolahͲolah membuat
kebijakan,fungsiutamabadanlegislatifinibiasanyaadalahuntukmembahasdanmemeriksausulanͲ
usulandaribadaneksekutif.Dalamsebagianbesarsektorkebijakan,badaneksekutif(paramenteri)
dan birokrasi (pegawai pemerintah) biasanya memiliki sumber daya dan kedudukan untuk
mengendalikan apa yang bisa masuk dalam agenda kebijakan dan dirumuskan menjadi kebijakan,
sementara anggota legislatif berperan sebagai pembantu, khususnya dalam sistem parlementer.
Ketika politisi sering berganti, birokrasi yang permanen mungkin akan memiliki wewenang yang
sangatpentingdalamperumusankebijakan,namun,padaumumnya,politisilahyangmemprakarsai
perumusan kebijakan dalam areaͲarea yang merupakan perhatian politik utama (politik ‘tingkat
tinggi’).
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Chapter6

Interestgroupdanproseskebijakan
GambaranUmum
Bab sebelumnya fokus pada lembaga pemerintah dan bagaimana pembuat kebijakan
pemerintah berada pada jantung proses kebijakan tersebut. Tapi tidak ada politikus maupun
pegawai sipil yang beroperasi dalam sistem tertutup, terutama dalam demokrasi yang berjalan
denganbaik.Untukmenggunakanistilah‘policytriangle’atausegitigapolitikpadaBab1,adabanyak
aktordalamproseskebijakanitu.Pemerintahseringberkonsultasidengankelompokeksternaluntuk
melihatapapendapatmerekatentangisuyangadadanuntukmemperolehinformasitertentu.Pada
akhirnyakelompokiniberusahauntukmempengaruhikementeriandanpegawainegeri.Dibanyak
negara, interest group atau pressure group jumlahnya semakin banyak, dan ingin mempengaruhi
pemikiranpemerintahdalamkebijakanatauketentuanpelayanan.Merekamenggunakan berbagai
cara agar suara mereka didengar, termasuk dengan membangun hubungan dengan mereka yang
berkuasa, memobilisasi media, mengadakan diskusi formal atau menyediakan bahan kritikan
terhadap kebijakan pemerintah kepada oposisi politik. Beberapa interest group jauh lebih
berpengaruh dibandingkan yang lain: dalam bidang kesehatan, profesi medis masih merupakan
kepentinganyangpalingberpengaruhdiluarpemerintahdibanyaknegara.
Tujuanpembelajaran
Setelahbekerjadenganbabini,pembacadiharaplebihmampuuntuk:
Ͳ

Menjelaskanapakahyangdimaksuddenganinterestgroupataupressuregroup

Ͳ

MengklasifikasikanjenisinterestgroupataupressuregroupyangberbedaͲbeda

Ͳ

Menjelaskan taktik yang digunakan oleh interest group yang berbedaͲbeda agar suara
merekadidengar

Ͳ

Menghargai sumber daya berbedaͲbeda yang tersedia untuk berbagai interest group yang
berbedaͲbeda

Ͳ

Mengidentifikasi bagaimana interest group dan pemerintah membentuk bidang kebijakan
tertentu

Ͳ

Menghitungperkiraankenaikancivilsocietygroupdalamkebijakanpublik


Istilahpenting
Causegroup:interestataupressuregroupyangtujuanutamanyaadalahuntukmempromosikanisu
ataufaktortertentu.
Civilsociety:masyarakatyangberadadiantaralingkupkeluargaataurumahtanggapribadidengan
lingkuppemerintah.
Civilsocietygroup:kelompokatauorganisasiyangberadadiluarpemerintahdanmelampauitingkat
keluarga/rumah tangga. Kelompok ini bisa terlibat ataupun tidak dalam kebijakan publik (seperti
kelompokolahragaadalahorganisasimasyarakatsipil,tapibukanpressuregroupprimer).
Discourse (epistemic) community: Policy community yang ditandai dengan share nilai politik, dan
sharepemahamanpermasalahan,definisidanpenyebabnya.
Insider group: interest group yang melaksanakan sebuah strategi yang dirancang untuk
memenangkanstatuslegitimasipartisipandalamproseskebijakan.
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Interest (pressure) group: jenis civil society group yang berusaha untuk mempengaruhi proses
kebijakanuntukmencapaitujuantertentu.
Interestnetwork:policycommunityyangdidasarkanpadamaterikepentinganyangsama.
Irontriangle:policycommunitykecilyangstabildaneksklusif,biasanyamelibatkanbadaneksekutif,
komitelegislatifdaninterestgroup(misalnyapembelaan).
Issue Network: jaringan lepas yang tidak stabil dengan jumlah anggota yang banyak dan biasanya
melakukanfungsikonsultatif.
NonͲgovermentalorganization(NGO/LSM):setiaporganisasinonprofitdiluarpemerintahtapisaat
inisemakinseringmerujukpadaorganisasiterstrukturyangmemberikanpelayanan.
Outsidergroup:interestgroupyanggagalmemperolehstatusinsideratautidakbebasmemilihjalur
konfrontasidenganpemerintah.
Peak (apex) association: interest group yang terbentuk dari interest group lain, dan biasanya
merupakanperwakilandariinterestgrouplainnya.
Policycommunity(subͲsystem):jaringanorganisasirelatifstabildanindividualyangterlibatdalam
bagiandarikebijakanpublikyangdikenaldanlebihluassepertikebijakankesehatan.Dalamsetiap
bidang ini, terdapat subsistem yang teridentifikasi, seperti untuk kebijakan kesehatan mental,
denganpolicycommunitymereka.
Sectionalgroup:interestgroupyangtujuanutamanyaadalahuntukmelindungidanmeningkatkan
kepentingananggotanyadan/atauseksidarimasyarakatyangdiwakilinya.
Social movement: kelompok individual lepas yang berbagi pandangan dan usaha untuk
mempengaruhiyanglaintanpastrukturorganisasiformal.
Pendahuluan
PadaBab2,pembacadiperkenalkandenganteroripluralisme,yaknisebuahpandangandi
mana kekuasaan tersebar luas dalam masyarakat sehingga tidak ada kelompok yang memegang
kekuasaan absolut. Pluralis berpengaruh dalam membangun perhatian terhadap gagasan
pendamaian negara antara persaingan kepentingan dengan perkembangan kebijakan. Hasilnya,
mereka fokus pada interest group untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dibentuk, yang
berpendapat, meskipunterdapat elite, tapi tidakada eliteyang mendominasisamasekali.Sumber
kekuasaan seperti informasi, keahlian dan uang, terdistribusi secara nonͲkumulatif. Apabila hal ini
benar untuk masalah kebijakan rutin (‘politik rendah’), maka pluralisme dikritisi karena tidak
memberikan timbangan yang sesuai terhadap fakta bahwa keputusan ekonomi utama, yang
merupakanbagiandari‘politiktingkattinggi’,cenderungdiambilolehelitekecildalamrangkauntuk
mempertahankan rezim ekonomi yang ada. Dalam keadaan ini, pluralisme jelas ‘membatasi’
kepentingan mereka yang ingin menggantikan sistem ekonomi kapitalis dengan sosialis dan tidak
akan diundang dalam proses pengambilan kebijakan. Bab ini membahas bagaimana usaha interest
groupmempengaruhimasalahkebijakanrutin.
Pluralis juga dikritik karena gagal mengenali perbedaan utama antar negara, terutama
fakta bahwa di banyak negara perbendapatan rendah, terdapat sinyal kecil sampai interest group
nasionalyangsaatinibisadibandingkan,yangmemberikantekananpadapemerintahdanmembuka
proseskebijakanterhadappengaruhnonpemerintah.Sederhananya,dinegaraͲnegaraini,pengaruh
di luar pemerintah cenderung turun dari personal ke hubungan keluarga dimana menteri dan
pegawai kantor diharapkan menggunakan posisi mereka untuk meningkatkan situasi anggota
keluargaatausukumereka.Namunpadatahun1980dan1990terdapatbuktiyangterusmeningkat
darikegiataninterestgroupditempatͲtempattersebut.Sebagaicontoh,jumlahLembagaSwadaya
Masyarakat(LSM)yangterdaftardenganpemerintahNepalnaikdari220padatahun1990menjadi
1.210 pada tahun 1993. Di Tunisia, terdapat 5.186 LSM yang terdaftar pada tahun 1991
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dibandingkan dengan hanya 1.886 pada tahun 1988 (Hulme dan Edwards, 1997). Selain itu,
pertumbuhaninidisebabkankurangnyaotoritariandanbentukperilakuelitpemerintahdisejumlah
negara,dansebagianlagidisebabkansemakindikenalnyaperanmanfaatolehbadandonordimana
organisasidiluarpemerintahdapatbermaindalampemberianlayanan,mendukungkebijakandan
reformasi institusional, dan dalam mendorong pemerintah untuk menjadi lebih akuntabel kepada
rakyat mereka. Hasilnya, badan donor meyediakan dana yang lebih banyak kepada organisasi di
negara miskin. Sebagai contoh dalam bidang AIDS, Brazil memperoleh kucuran dana yang cukup
besar dari World Bank pada tahun 1992, yang digunakan untuk mendanai 600 LSM yang
menyediakan pelayanan AIDS, dan pada akhirnya menekan pemerintah untuk menyediakan akses
universalterhadappengobatanantiretroviraldanprofilaksisinfeksi.
Di negara berpendapatan tinggi, interest group sejak lama telah memerankan peran
pentingdalamsistempolitik,terutamaketerkaitantenagakerjadenganmajikan.
Kegiatan6.1
Sebelum membaca lebih lanjut, renungkan beberapa saat mengenai pemahaman Anda
tentang apa yang dimaksud dengan interest group. Tuliskan pengertian Anda sendiri dan urutkan
kelompokyangdapatdinamakaninterestgroupyangberkaitandengankebijakankesehatan.
Feedback
Secarasederhana,sebuahinterestgroupmendukung ataumewakilisebagianmasyarakat
tertentu (misalnya orang yang menderita kebutaan atau pabrik obatͲobatan) atau mewakili isu
tertentu (seperti environmentalisme atau perdagangan bebas). Jenis interest group yang berbeda
dibahaspadababselanjutnya.
Daftar interest group anda yang terlibat dalam kebijakan kesehatan kemungkinan terdiri
dariorganisasiataukelompokyangmewakili:
Ͳ

Staf,sepertiparamedis,perawatdanprofesiyangberkaitandengankesehatan(fisioterapi,
terapiberbicara)

Ͳ

Penyedialayanan,sepertiasosiasirumahsakit

Ͳ

Penjaminsepertidanasakit

Ͳ

Pembayarsepertiasosiasipekerja

Ͳ

KelompokpasienyangberbedaͲbeda

Ͳ

PenyediabarangsepertiperusahaanobatͲobatandanpabrikperalatanmedis

Pembaca mungkin heran bagaimana label untuk organisasi yang berbeda di luar sistem
pemerintah formal seperti LSM, civic society group, interest group, dan pressure group berkaitan
satu sama lain. Pembaca sekarang dapat mengklarifikasi perbedaan istilah ini. Merujuklah pada
catatandefinisiyangpembacabuatdanmodifikasilahjikaperlu.
Interestgroupdancivilsocietygroup
Interest group merupakan istilah lain dari pressure group. Meskipun terdapat berbagai
definisiinterestgroup,sebagianbesarpenulislebihsetujudenganpengertiandibawahini:
Ͳ

Sukarela–orangatauorganisasimemilihuntukbergabungdenganmereka

Ͳ

Bertujuanuntukmemperolehbeberapatujuanyangdiinginkan

Ͳ

Tidak berusaha untuk menginfiltrasi proses pembuatan keputusan sampai menjadi bagian
dariprosespemerintahformal

Tidaksepertipartaipolitkyangjugasukareladanberorientasitujuan,pressuregrouptidak
berencana untuk mengambil alih kekuasaan politik formal. Kadang kala pressure group berevolusi
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menjadi partai politik dan kemudian menjadi terlibat dalam pembuatan keputusan dalam
pemerintahsepertiGermanGreenPartyyangpadaawalnyaadalahpressuregrouplingkungan,dan
sebagian besar mengelola hal di luar pemerintah, meskipun beberapa diantaranya memiliki
hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah (seperti yang akan pembaca temukan dalam
pembahasanpolicycommunitydibawahini).
Saatinisangatumumuntukmenjelaskanbahwainterestgroupterdapatdalamcivilsociety,
yang berarti bahwa mereka terdapat dalam bagian dari masyarakat yang berdiri di antara ruang
pribadi sepertikeluarga atau rumahtanga denganruangpublik yakni pemerintah. Olah karena itu
istilah civil society group kadang digunakan sebagai sinonim dari interest group, meskipun isu
kebijakan publik dapat sebagai pelengkap dalam mengidentifikasi beberapa civil society group
(seperti klub olahraga akan sangat jarang mengambil posisi dalam isu kebijakan publik apabila
berisikobertabrakandengankegiatanolahragamereka,sementarakelompoklainnyaselaluberada
dalammodekampanye).Akhirnyatidaksemuacivilsocietygroupadalahinterestgroup.Organisasi
civilsocietymewakilirentangorganisasiyanglebihluas(Gambar6.1).
LSMmembentukbagianyangpalingfamiliardaricivilsociety.IstilahLSMawalnyamerujuk
padasetiaporganisasinonͲprofitdiluarpemerintah,namunakhirͲakhirinidigunakandenganmakna
lebihspesifikyakniorganisasiyangrelatifterstrukturdengansebuahpusatdanmemperlakukanstaf
yang bekerja di lapangan sebagai klien advokasi atau pemberian layanan, dan pada banyak kasus
menyediakanpelayananyangmungkindisediakanlangsungolehpemerintahpadatingkatyanglebih
dini. Banyak LSM menahan keinginan mempengaruhi kebijakan publik dan dapat juga sebagai
pressure group. Biasanya civil society group memiliki konotasi positif, yang dampaknya adalah
kelompok tersebut menjadi simbol dari masyarakat yang bersemangat, sehat dan tidak
berkewenangan,danbagiseorangpolitikusataupegawaipemerintahmenyebutsebuahorganisasi
sebagai pressure group kadang dapat berarti lebih sempit, dengan sudut pandang yang tidak
berimbang,ilegitimasi,ataubahkanmenjadigangguan.Namuntidaksemuacivilsocietygroupbaik
untukmasyarakat.Sebagaicontohgengkriminalyangterorganisiradalahbagiandaricivilsociety.
Jikatidaksemuacivilsocietygroupdapatdipandangsebagaiinterestgroup,makaterdapat
jugabeberapadebatmengenaiapakahakuratuntukmenyebutseluruhinterestgroupsebagaicivil
society group. Beberapa penulis memisahkan interest group yang berkaitan dengan aktifitas pasar
(contoh organisasi ekonomi seperti asosiasi perdagangan) dari civil society, dengan alasan bahwa
civil society berada diantara negara dan pasar: sebuah zona penyangga yang cukup kuat untuk
mengawasinegaradanpasar,yangdapatmenjagakeduahaltersebutdarimenjaditerlaluberkuasa
danterlalumendominasi(Giddens,2001).Gambar6.1digambardariperspektiftadi.Olehkarenaitu
civil society dianggap berada dalam ruang sosial yang tidak dikuasai oleh keluarga/rumah tangga,
negaramaupunpasar.
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Gambar6.1Civilsocietyorganizations,interestgroupsandNGOs
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Interest group dapat menjadi sebuah kelompok orang yang peduli terhadap isu tertentu
dengan organisasi yang tidak formal atau kurang formal. Apabila banyak kelompok seperti itu
terlibat dalam isu yang sama, maka para sosiolog menamainya social movement. Sebagai contoh,
serangkaian protes populer dari British Labor terhadap kebijakan Pemerintah Inggris dalam
intervensimiliterdiIrakpadatahun2003dan2004adalahorangͲorangyangterkaitsecaraspontan
dan lepas untuk melawan arah kebijakan pemerintah. Social movement  ini memiliki organisasi
minimaldanmenjaditerkoordinasidalamjumlahbesardenganserangkaianSMSantarhandphone.
Dengan berkembangnya gerakan anti perang ini menjadi lebih formal dalam strukturnya, maka
kelompokinimemilikikemungkinanuntukterpecahmenjadibeberapapressuregroupyangberbeda
dengantujuanyangberbedapula.
Jenisinterestgroupyangberbeda
Ilmuwanpolitikmengklasifikasikankeberagamaninterestgroupyang sangat luasmenjadi
sejumlahjenisanalisis.Mungkinpembedaanyangpalingpentingadalahantarasectionalgroupyang
tujuan utamanya adalah melindungi dan meningkatkan kepentingan anggota mereka dan/atau
bagian masyarakat yang mereka wakili; dan cause group yang tujuan utamanya adalah
mempromosikan isu atau prinsip tertentu dan keanggotaannya terbuka bagi siapa saja yang
mendukungprinsipitutanpaharusmendapatkanapapunsecarapersonaljikaprinsipituberhasil.
Contohdarisectionalinterestgrouptermasukserikatdagang,asosiasipekerjadanbadan
yangmewakiliprofesitertentu.Contohdaricauseinterestgroupadalahkelompokkampanyedalam
isuaborsi,hakasasimanusia,lingkungandankonservasi.Sectionalgroupcenderunguntukmewakili
kepentingan produsen (seperti perawat, dokter dan lainͲlain) dan cause group cenderung untuk
mewakilikepentingankonsumen(sepertikampanyeorganisasiuntukorangyangmenderitapenyakit
tertentu, atau untuk hak pasien secara umum) meskipun begitu pembedaan ini hendaknya tidak
terlalu dibesarͲbesarkan. Sebagai contoh, sebuah organisasi yang mewakili orang cacat dapat
disebut sectional group dan cause group. Mereka mempromosikan sebuah prinsip yaitu
meningkatkanposisiorangcacatdalammasyarakat,danjugamewakilikepentinganmerekasendiri
untuk menjadi bagian dari masyrakat penderita cacat. Kadang kala sectional group dapat menarik
pendukung yang peduli terhadap prinsip yang mendasari hal itu dan tidak memiliki kepentingan
pribadidalamisutersebut.Sebagaicontohlibertariandapatbergabungdengansectionalgroupyang
mendukung perlindungan terhadap kebebasan individu untuk merokok di tempat umum bukan
karenamerekainginmerokok,tapikarenamerekapercayabahwanegarahendaknyatidakcampur
tangandalamkebebasanindividukecualidalamkeadaanyangsangatekstrim.
Sectionalgroup
Sectional group biasanya mampu untuk tawarͲmenawar dengan pemerintah karena
mereka menyediakan peran produktif tertentu dalam ekonomi. Pengaruh mereka dengan
pemerintah sangat tergantung pada seberapa penting negara memikirkan peran ini. Kadang kala
mereka menantang kebijakan pemerintah, jika mereka tidak suka dengan apa yang diajukan oleh
pemerintah. Sebagai contoh,serikatdagang yangterorganisirdengan baik,terutama dalam sektor
publik, dapat membujuk anggota mereka memecat pekerja mereka, yang dapat mengancam
ekonomidanreputasipemerintah,begitupulaapabilamerekamenarikdukunganfinansialterhadap
partai politik tertentu (kebanyakan adalah partai politik berhaluan kiri). Terang saja kekuasaan
interestgroupsepertiserikatdagangtergantungpadafaktorͲfaktorsepertistrukturekonomi(seperti
sejumlah besar pekerja dalam perusahaan kecil jauh lebih sulit untuk mengorganisir dibandingkan
dengan sejumlah kecil orang dalam perusahaan besar), struktur tawar menawar upah (kekuasaan
serikat umumnya lebih kecil dalam sistem yang tidak terpusat daripada sistem yang terpusat),
jumlah serikat, yang disatukan oleh idiologi dan seberapa baik pendanaan mereka. Media dapat
dianggapsebagaibentukkhususdarisectionalinterestdenganperanpentingtertentudalamagenda
sepertimenjuallayananmerekauntukmemaksimalkankeuntungan.
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Pada sebagian besar sektor kebijakan, termasuk kesehatan, interest group produsen
cenderunguntukmemilikikontakyanglebihdekatdenganpemerintahdanmemilikipengaruhyang
sangatkuat,sedangkankelompokkonsumencenderungmemilikipengaruhyanglebihlemahkarena
kerja sama mereka kurang penting terhadap implementasi kebijakan. Dalam kebijakan kesehatan,
profesi medis dianggap sebagai penguasaan posisi dominan dan bukan hanya mengendalikan
pemberian pelayanan kesehatan (terutama mereka yang diberi izin untuk menangani tugas
tertentu),namunjugadalammembentukkebijakankesehatanpublik.DinegaraͲnegarabarat,para
doktermengendalikandanmengaturpelatihanmerekadankerjakliniksehariͲharimereka.Lingkup
praktikdaripekerjakesehatanlainnyasepertiperawattergantungpadaizinsangdokterdanperan
mereka tampak sebagai pendukung dokter dan bukannya bekerja secara independen. Dalam
pandangan publik, profesi medis tampak sebagai sumber nasihat yang paling otoritatif dalam
masalah yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam level individu, komunitas dan nasional.
Sistem pelayanan kesehatan cenderung untuk dikelola secara berbeda dengan preferensi interest
group medis (seperti sistem pelunasan dalam sistem publik yang mencerminkan sistem feeͲforͲ
servicedalampraktikswasta).Namunsejaktahun1980Ͳanterdapattantanganjangkapanjangyang
signifikanterhadapstatusistimewaprofesikesehatan.
Kegiatan6.2
Apayangmenjaditantanganutamaterhadapposisidominandokterdalamkebijakandan
pelayanankesehatanselama25tahunterakhir?
Feedback
Jawabanpembacaterdiridarisejumlahtantanganberbedayangdatangdarisumberyang
berbedapula.Iniadalahbeberapatantanganyangdapatdiidentifikasi:
Ͳ

Medical model dari penyakit yang menjelaskan kondisi kesehatan atau penyakit yang
berkaitan dengan faktorͲfaktor biologis dan respons yang tepat secara individual, istilah
kuratifdihadapkandenganprimarycareapproachyangmenekankantindakanintersektoral
di luar batas penanganan individual dan sistem pelayanan kesehatan, dan keterlibatan
komunitasdankontrolterhadapfasilitaspelayanankesehatanuntukmembuatnyamenjadi
lebihresponsifterhadapkebutuhanlokal.

Ͳ

Semakin diketahuinya bahwa pasien memiliki keahlian dalam relasi dengan penyakit
mereka, terutama kalau sudah kronis, yang sangat berkontribusi terhadap outcome yang
lebihbaikselamadapatdikenalolehdokterdanpasienmauberbagitanggungjawabdengan
profesional.

Ͳ

Perawatdanpekerjakesehatanlainnyamenjadilebihterdidikdanpemerintahmemperluas
tugasklinikyangdapatmerekatangani,kadangmelebihisangdokter.

Ͳ

Pemerintah berusaha untuk mengendalikan penggunaan sumber daya oleh dokter dengan
menentukan anggaran maksimal, membatasi jumlah obat yang mereka resepkan, atau
menyarankanpasienuntukmerujukkepadapenyediayanglebihmurahdanefisien.

Ͳ

Pemerintahdanpenyediaasuransimemperkenalkanmanajemendanmendorongkompetisi
(sepertiantararumahsakitumumdanantarapenyediaswasatadanpublik)untukmembuat
pelayananmedislebihresponsifdanefisien.

Ͳ

Pemerintah mengembangkan sistem untuk menguji kualitas pelayanan klinik yang tidak
berada di bawah kontrol langsung dari profesi medis dan lebih mendukung penanganan
berbasis  bukti  daripada pendekatan yang bersandar pada dugaan dan penilaian klinis
individual.
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SeluruhtantanganinidapatterdeteksidalamkebijakanpemerintahdiInggrispadatahun
1980Ͳan dan 1990Ͳan. Pemerintah bukan hanya memperkenalkan kebijakan yang berlawanan
dengan penetapan medis sperti internal market pada NHS tahun 1991, mereka juga melakukan
pemecahanprofesi,sehinggamelemahkankemampuanmelawanperubahan.Sebagaicontoh,dalam
salahsatubabakreformasipasarinternalpadatahun1991,praktisiumumditawarkankesempatan
memeganguangmerekasendiriuntukperawatanrumahsakittertentubagipasientermasukbiaya
obatnya. Minoritas yang kuat juga melakukan hal yang sama, mempersulit serikat dagang dokter
untuk mempertahankan oposisi mereka terhadap kebijakan. Karena kebijakan ini dikenakan bagi
seluruhGP,makahalinicenderunguntukgagal.
Saat benarͲbenar terjadi bahwa kepentingan medis telah ditantang dan kehilangan
beberapa pengaruhnya di negaraͲnegara barat, maka mereka telah kehilangan beberapa otonomi
klinik mereka dan monopoli pada level pemberian pelayanan. Pengetahuan dan otoritas yang
disuarakan oleh organisasi medis masih merupakan sumber kunci yang memungkinkan mereka
mempengaruhikebijakankesehatansecaraluas(Johnson,1995).
Di banyak negara berpendapatan rendah, asosiasi profesional tidak memerankan peran
penting dalam kebijakan kesehatan (Walt, 1994). Hal ini sebagian disebabkan oleh pelayanan
kesehatanyangdibayarsecarapublikdanaktifitaspreventifbukandilakukanolehdoktertapioleh
perawatdankomunitaspekerjakesehatan.Profesimedisbanyakmelayanielitkotayangjumlahnya
sedikit dengan praktek swasta. Dokter sangat berpengaruh dalam kebijakan kesehatan publik di
negaraͲnegara itu, tapi dalam kaitan mereka sebagai pegawai sipil di Kementerian Kesehatan atau
melaluimenterikesehatandanbukanmelaluiasosiasimedis.
Causegroup
Causegroupbertujuanuntukmendukungisuyangtidakharusspesifikkepadaanggotanya
sendiri. Sebagai contoh, orang cacat atau orang yang menderita AIDS dapat membentuk pressure
groupuntukmembentukkebijakanyangberkaitanlangsungdengandirimereka.Dilainpihak,orang
dariseluruhkelasdenganrentangkepercayaanyangluasdatangbersamadalamorganisasiseperti
Greenpeace untuk mendukung konservasi global dari spesies atau Amnesty International yang
menyorotipelanggaranhakasasimanusiadiseluruhdunia,atauMedicinsSanFrontieres(MSF)yang
mendukungpengorganisasianintervensihumanitariandalamzonaperang.
Secara umum diasumsikan bahwa cause group muncul secara spontan melalui aksi yang
tidak terhubung dari individual berdasarkan kepercayaan mereka. Namun sangat perlu disadari
bahwa beberapa pressure group sebenarnya adalah front group yang telah atur menjadi
kepanjangan tangan dari kepentingan perusahaan sebagai cara untuk menanamkan pandangan
mereka ke dalam debat civil society dengan cara yang lebih persuasif. Kepanjangan tangan dari
perusahaan besar dan asosiasi dagang ini beralasan bahwa pesan mereka lebih mungkin didengar
olehpublikjikamerekaberartikulasisebagaikelompokyangtidakterkait.Olehkarenaitukampanye
Global Climate Coalition yang menolak Protokol Kyoto tahun 1997 mengenai UN Framework
ConventiononClimateChange,yangmembatasiemisigasrumahkacadalamranahilmiahdansosial,
tidak tampak didanai oleh industri kendaraan bermotor dan bahan bakar. Bagitu juga industri
tembakau mendukung organisasi libertarian di banyak negara untuk mendukung hak asasi para
perokok untuk merokok tanpa ada halangan dari peraturan pemerintah dan industri makanan
tampaknya juga mendanai badan penelitian independen seperti International Life Scinces Institute
danWorldSugarResearchOrganisation.
Dalam25tahunterakhirdinegaraͲnegaraBarat,keanggotaancausegrouptelahmeningkat
dan keanggotaan partai politik cenderung untuk turun. Ilmuwan politik berpendapat bahwa ini
merupakanakibatdaritumbuhnyakekecewaanterhadappartaipolitikkonvensionalkiriataukanan,
dan dengan dapat dikendalikannya anggota dewan dalam sistem demokrasi, terutama pada
kalangan anak muda. Selain itu, kepedulian rakyat mengenai isu tunggal yang besar seperti
konservasilingkungantidakpernahdiberikanprioritasolehpartaipolitikkonvensional.
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Kegiatan6.3
Sumber utama apa yang dibawa oleh interest group mengenai perubahan yang mereka
inginkan?Pikirkanlahberbagaiinterest groupyangberbeda,yangsangat familiar denganpembaca
dantuliskanatributsertasumbermereka.
Feedback
Sumber yang dapat dikerahkan oleh interest group secara luas. Beberapa sumber yang
dapatditulismungkindiantaranya:
Ͳ

Anggota mereka – semakin besar jumlah anggota, maka semakin berpengaruh interest
grouptersebut.Interestgroupterdiridariorganisasilainnya,terutamamerekayangmenjadi
wakil dari asosiasi lainnya (dikenal dengan peak atau apex association), cenderung untuk
memiliki pengaruh yang lebih kuat dan sering memberikan keahlian, pengetahuan dan
kontakyangluasdarianggotaorganisasimereka.

Ͳ

Level pendanaan dan sumber daya mereka – pendanaan mempengaruhi seluruh aspek
kegiatan interest group seperti kemampuan untuk membayar staf profesional untuk
mengelola kampanye, mempersiapkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kontribusi
terhadappartaipolitik,mengorganisasiunjukrasadandemonstrasi,danlainsebagainya.Hal
ini menjelaskan mengapa interest group produsen kesehatan cenderung untuk lebih
terorganisir daripada kelompok konsumen karena angota mereka lebih sering
mempersiapkan uang sumbangan untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi mereka
baikͲbaiksaja.

Ͳ

Pengetahuan mereka mengenai wilayah perhatian mereka. Beberapa informasi dan
pemahaman inimungkintidaktersediadarisumberyang lain,sebagaicontoh,pemerintah
dapat sangat tergantung pada interest group komersial untuk akses terhadap informasi
mengenaidampakfinansialdaripengajuankebijakanpadaanggotanya.

Ͳ

Keahlian persuasif mereka dalam membangun dukungan publik terhadap posisi atau
kebijakantertentudenganmendorongkegiatanorganisasilainnyasepertimediamassa.

Ͳ

Kontak dan hubungan mereka dengan pembuat kebijakan, pegawai, kementerian, partai
oposisidanmedia.

Ͳ

Sanksi terhadap penolakan, jika ada, sanksi ini mulai dari mempermalukan pemerintah
dalamforuminternasionalataumediamassamengajakkonsumenmemboikot,yangdapat
mengancamekonomidomestikatauaksimogokkerjadalamwaktuyanglama.
Strategiatauhubungandengannegara:insidergroupdanoutsidergroup

Interestgroupdapatjugadianalisisdalamseberapajauhmerekadikenalataudiakuioleh
pemerintah yang pada akhirnya berkaitan dengan tujuan dan strategi mereka. Grant (1984)
mengidentifikasi dua kategori dasar yang berkaitan dengan hal ini – insider group dan outsider
group.Insidergroupadalahkelompokyangsecararesmibukanbagiandarimesinpemerintahtapi
dilegitimasiolehpembuatkebijakanpemerintah,yangberkonsultasirutindandiharapkanbermain
‘sesuaidenganaturanmain’.Sebagaicontoh,jikamerekamenerimaundanganuntukdudukdalam
komite pemerintah, mereka akan menghargai kerahasiaan diskusi yang dilakukan sampai menteri
mengeluarkan pernyataan mengenai arah kebijakan. Insider group menjadi terlibat erat dalam
menguji gagasan kebijakan dan dalam perkembangan bidang mereka. Misalnya dalam kebijakan
kesehatan, kelompok produsen seperti asosiasi para medis dan perawat diharapkan berkonsultasi
atauterlibatlangsungdalampengembangankebijakandanbahkankalauhalitutidaksejalandengan
caramereka.
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DiInggris,AssociationoftheBritishPharmaceuticalIndustry(ABPI)memilikistatusinsider
dengan Departemen Kesehatan dalam ranah bahwa pemerintah peduli untuk mempromosikan
industri obat Inggris dan untuk memastikan bahwa pengobatan yang aman dan efektif tersedia
dalam kesempatan pasien yang paling dini. Mereka melakukan pertemuan rutin antara industri,
pegawai senior dan kementerian. ABPI juga merekrut pegawai sipil yang telah pensiun untuk
membantunegosiasidenganpemerintahmengenairegulasidanhargaobatͲobatan.
Outsider group sebaliknya adalah organisasi yang menolak terlibat dekat dalam proses
pemerintahpadaranahstrategiatautidakmampumemperolehreputasisebagaipesertayangsah
dalam proses kebijakan. Mungkin outsider group yang paling terkenal dalam bidang kesehatan
kontemporeradalahorganisasiantiaborsidanantiviviseksikarenakuatnyapandanganmerekadan
reputasi mereka dalam melakukan aksi langsung menentang klinik, laboratorium dan kadang siap
pun yang bekerja di situ. Salah satu direct action group yang terkenal adalah BUGA UP (Billboard
Utilising Graffitists Against Unhealthy Promotions). BUGA UP didirikan di Sidney, Australia pada
tahun1979,terkenal(ataupopuler,tergantungdarisudutmanapembacamelihat)karenamerusak
iklanoutdoorsecarailegaldariprodukyangtidaksehat,terutamatembakaudanalkohol.Taktikini
adalah untuk merubah iklan tembakau dan menyediakan komentar kritis dalam promosi mereka.
‘Anyhow, Have a Winfield’ dirubah menjadi ‘Anyhow, it’s a Minefield’ atau ‘Man How I hate
Winfield’.SaatanggotaBUGAUPditahan,merekamembeladiridenganalasanbahwaaksimereka
pentinguntukmencegahkeburukanlebihbesaryangakantimbul(Chapman,1996).
Dariwaktukewaktu,interestgroupdapatmerubahstrategimereka.Sebagaicontoh,pada
awalnya Greenpeace melakukan aksi langsung dengan menarik perhatian terhadap isu konservasi.
Yang paling terkenal adalah kegiatan pemindahan ikan paus. Saat ini, Greenpeace mengadopsi
strategi yang kurang flamboyan dan kurang konfrontatif dengan advokasi berbasis ilmiah. Pada
prosesnya mereka memiliki relasi yang lebih dekat dengan pemerintah, meskipun bukan sebagai
insidergrouppenuh.Kelompokyangmenggantistrategiatauposisimerekadinamakanthresholder
group.StudievolusikebijakandalambidangHIV/AIDSdiASdanInggrisdenganjelasmenunjukkan
bagaimana outsider group memainkan peran penting pada tahap awal epidemi dengan
menggunakan pengetahuan mereka mengenai sindrom untuk menekan pemerintah untuk
menanganitopikinidenganserius.Beberapaorganisasiyangsamamenjadilebihjauhterlibatbaik
dalamkebijakandanpemberianlayananseiringdenganperubahankeadaandanmemperolehstatus
insider.Seringkalioutsidergroupmenjadiinsidergroupmelaluipengambilantanggungjawabuntuk
pemberian pelayanan yang dibiayai oleh pemerintah atau lembaga donor internasional. Sejarah
dapat terulang di negara berpendapatan rendah dimana outsider group seperti Treatment Action
GroupdiAfrikaSelatanmenyorotiapayangmerekanamakanpenguntunganperusahaandariobat
AIDS dan menekan pemerintah untuk mengizinkan mengimpor obat generik pengganti yang lebih
murah.
Kegiatan6.4
Carilah informasi mengenai jumlah interest group yang berkaitan dengan kesehatan
(mungkindalambidangkesehatanyangpembacaminati)dancobalahcaristrategiapayangmereka
gunakan,kegiatanmerekadanapakahmerekatermasukinsider,outsideratauthersholdergroup.
Feedback
Pendirian sebuah organisasi tidak selalu tampak dari literatur mereka, tapi ada beberapa
petunjuk yang dapat pembacacari. Sebagai contoh, slogan sebuah organisasi memberikan sebuah
indikasi pendirian mereka terhadap pemerintah. Jika organisasi menggunakan kata ’fighting’ for
animal rights, maka kemungkinan  adalah outsider group  dibandingkan klaim yang mengatakan
‘working’ for animal rights. Begitu pula organisasi yang mengurutkan kegiatan utamanya
mengorganisir demonstrasi dan mengerahkan massa kemungkinan besar adalah bertujuan untuk
strategi outsider yang berpengaruh. Sedangkan sebuah organisasi yang menuliskan partisipasi
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mereka dalam komite dan konsultasi pemerintah, atau memiliki link dalam pemilihan wakil rakyat
kemunginanbesarmengikutijalur‘insider’.
Fungsiinterestgroup
Secara keseluruhan, jenis interest group yang berbeda mengindikasikan rentang fungsi
yang dapat mereka penuhi dalam masyarakat. Peterson (1999) menjelaskan bahwa interest group
menyediakantujuhfungsidalammasyarakatsebagaiberikut:
1. Partisipasi–karenapemilihandalamdemokrasimerupakancaratidaklangsungdanjarang
dariwarganegarauntukterlibatdalamisupublik,makainterestgroupmenyediakanlangkah
alternatif bagi para pemilih untuk terlibat dalam politik dan menyampaikan opini mereka
kepadapolitikus.
2. Perwakilan–saatpembuatkebijakanmemperhitungkanpandanganberbagaiinterestgroup,
makasemakinbanyakopiniyangdapatdipertimbangkan.
3. Pendidikan politik – memberikan cara bagi para anggota untuk belajar mengenai proses
politik,sebagaicontoh,jikamerekamenjadipegawaikantordisebuahinterestgroup.
4. Motivasi – interest group dapat membuat isu baru untuk menarik perhatian pemerintah,
menyediakan lebih banyak informasi, merubah cara pandang pemerintah dan bahkan
mengembangkanopsikebijakanbarumelaluikegiatanilmiahdanpolitikmereka.
5. Mobilisasi – interest group membangun tekanan terhadap tindakan dan dukungan untuk
kebijakanyangbaru(sepertidenganmenarikmediadalamtopiktersebut).
6. Pemantauan – interest group menguji performa dan perilaku pemerintah, dengan
berkontribusidalamakuntabilitaspemimpinpublik,sebagaicontohdenganmelihatapakah
janjiͲjanji politik ditepati. Mereka juga memasukkan perusahaan swasta dalam hitungan
perlawanan seperti pada pemerintah nasional untuk mempersoalkan kekuasaan bisnis
transnasional.
7. Provision(ketentuan)–interestgroupdapatmenggunakanpengetahuanmerekamengenai
kelompok pasien tertentu atau kebijakan pemberian pelayanan dengan atau tanpa
pendanaanpemerintah(misalnyamasyarakatmisionaris).
Interest group juga lebih terlibat dalam melakukan atau mendanai penelitian ilmiah,
menyediakan nasihat teknis dan menggunakan aksi legal atau peringatan aksi legal terhadap
pemerintahdanperusahaantransnasionaluntukmempromosikanpandanganmerekadanmemaksa
perubahan dalam kebijakan. Sebagai contoh, organisasi civil society nasional dan internasional
memainkan bagian penting dalam aksi legal melawan pemerintah Afrika Selatan yang memaksa
pemerintahagarobatantiͲretroviralhendaknyadibuatdantersediasecarauniversal.Inipunmasih
dilihatapakahhaliniakandilaksanakandenganpenuh.
Kegiatan6.5
Buatlah daftar tujuah fungsi plus satu yang disebutkan dalam paragraf di atas, carilah
contoh interest group di negara yang melakukan kegiatan seperti di atas. Pembaca dapat
menemukanbeberapaorganisasidenganbanyakfungsidanyanghanyafokuspadasatufungsisaja.
Pembaca dapat memperoleh informasi ini dari perpustakaan, pusat informasi, Kementerian
Kesehatan,suratkabar,website,laporantahunandanlainsebagainya.
Feedback
Interestgroupyanglebihbesarcenderunguntukmemilikirentangfungsidancaraoperasi
yanglebihluas.Sebagaicontoh,Oxfam,LSMantikemiskinaninternasionalyangbermarkasdiInggris
mengaku sebagai ‘badan pembangunan, advokasi dan bantuan yang bekerja untuk mengakhiri
kemiskinandiseluruhdunia’.Kegiatannyameliputimotifasi,mobilisasi,pemantauandan provision
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berdasarkantipologiPetersondanperwakilandi70negaradidunia.LSMyanglebihkecilcenderung
memiliki tujuan dan kegiatan yang terfokus. Sebagai contoh, Fred Hollows Foundation, yang
bermarkasdiAustraliaadalahsebuahLSMyangbekerjadenganbadanpencegahankebutaanlokaldi
29 negara untuk mengurangi kebutaan yang tidak perlu dan dapat dihindari, dengan fokus utama
pada katarak. Seperti LSMlainnya,fungsiutamanya adalah ‘provision’, termasuk melatih staf lokal
untuk memberikan pelayanan dan mengembangkan teknologi berkualitas tinggi dan biaya rendah
untuk perawatan mata. Namun dalam kerja mereka dengan penduduk asli Australia, mereka
memperluasperanmerekamenjadiadvokasi(motivasidanmobilisasi).
Hubunganantarainterestgroupdenganpemerintah
Ilmuwan politik telah mengamati bahwa saat menjadi rumusan kebijakan kesehatan
(karena ditolak untuk menjadi isu pertama dalam agenda), partisipan (aktor) biasanya adalah
individu dan organisasi dengan minat dan pengetahuan pada bidang itu, bahkan jika mungkin
rentang aktor yang lebih luas bisa terlibat. Siapa yang terlibat, untuk alasan apa dan bagaimana
hubungan mereka terstruktur merupakan subjek banyak peneliti mengenai apa yang dinamakan
dengan issue network,  policy networks, policy community dan policy subͲsystem. Terminologi dan
klasifikasidapatmembingungkandanbahkanbertentangan.
Salahsatucaramemahamihubunganformaldaninformalantaraaktorpemerintahdengan
non pemerintah (interest group) adalah dengan mengidentifikasi menggunakan policy sub system
atau policy community apa mereka berinteraksi. Secara sederhana policy sub system atau policy
community dikenal dengan subdivisi pembuatan kebijakan publik. Contohnya dalam kebijakan
kesehatan,rumusankebijakankesehatanmentalberbedadengankebijakanmengenaiisukesehatan
lingkungan dan melibatkan aktor yang berbeda. Beberapa sub system, yang dikenal dengan nama
‘IronTriangle’,sistemkecilyangsangatstabildansangateksklusif,adalahtigaarahhubunganantara
politikus,birokratdankepentingankomersial.Dalamkasusmasalahpertahanan,segitigaterdiridari
pemerintah,penyediadanpengguna akhirdalam militer.Sub system lainnyalebihbesar(misalnya
melibatkanlebihbanyakentitas),lebihcairdanbatasanyangtidakjelas(contohkebijakankeluarga).
Tantanganpadatahun1980Ͳandan1990Ͳanterhadapposisidominandalamkebijakankesehatandi
Inggris mengarah pada perubahan dari policy community yang lebih tertutup menjadi kelompok
yangmewakilipenggunayangjumlahnyasemakinbertambah,meskipunkelompokkonsumenmasih
relatif lemah dibandingkan dengan kelompok profesional. Marsh dan Rhodes (1992) membedakan
antara policy community yang mereka lihat sebagai jaringan saling terkait dengan hubungan yang
lebihstabil,dengankepentinganyangsempitdanbertahandariwaktukewaktu,danissunetwork
yang mereka lihat sebagai jaringan interdependen lepas yang tidak stabil dengan anggota yang
sangat banyak dan dalam hubungannya dengan perkembangan kebijakan biasanya memiliki fungsi
konsultatif.
Poin utama mengenai policy community adalah bahwa terdapat interaksi yang berlanjut
antara partisipan melalui jaringan hubungan formal dan informal (Lewis, forthcoming). Dalam
kebijakan kesehatan, organisasi dan individu yang mewakili praktisi (profesional kesehatan),
pengguna, publik, peneliti (dari laboratorium ilmiah sampai ilmu sosial), komentator (jurnalis dan
analiskebijakan),bisnis(perusahaanobat,pabrikperalatanmedis),rumahsakitdanklinik,penjamin,
pegawaipemerintah,politikusdanorganisasiinternasionalakanterlibatdalamderajatyangberbeda
tergantung pada isu yang ada. Policy community tidak selalu berupa consensual network. Policy
communitykebijakankesehatandinegaraͲnegaraBaratditandaidengankonflikantarakepentingan
kekuasaanyangmewakilipenyedia,komunitasdanpemerintah.
Dalam sebuah policy subsystem atau community, ada dua motivasi yang mendorong
tindakan kelompok yang terlibat dalam perumusan kebijakan: pengetahuan atau keahlian dan
kepentinganmaterial(HowlettdanRamesh,2003).Keanggotaandarisebuahdiscoursecommunity
(kadang dikenal dengan nama epistemic community) didefinisikan dengan pembagian nilai politis
dan pembagian pemahaman permasalahan, definisi dan penyebabnya, yang biasanya ditandai
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dengan ketidaksepakatan detail mengenai respons kebijakan, bahwa interest network didasarkan
pada sebuah kepentingan material umum (pembadaan ini paralel dengan pembedaan yang lebih
awalantaracausedansectionalinterestgroup).Keduaisukomunitasdanjaringankepentingan ini
beroperasi dalam subsystem kebijakan kesehatan karena kedua gagasan dan kepentingan ini
memainkan sebuah peran dalam perubahan kebijakan. Saat isu dan jaringan kepentingan
berhubungan erat, stabil dan berkaitan, maka policy subsystem menjadi kurang mengikuti opsi
kebijakan yang baru. Berbagai pemahaman sifat dari masalah kebijakan dan rentang respons yang
layak,sulitmerubahapayangsudahdibentuk.
Kegiatan6.6
Pikirkan mengenai policy community atau issue network lepas tentang isu kebijakan
kesehatandinegaraAnda.Halinibisafokuspadaisukesehatanpubliksepertiapakahpenggunaan
kondom harus dipromosikan untuk mencegah infeksi HIV. Tuliskan interest group yang pembaca
ketahui tersebut baik yang kritis atau tidak terhadap kebijakan yang ada di negara pembaca dan
merekayangkemungkinanmenjadipendukung.
Feedback
Jawaban pembaca sangat tergantung pada policy network dan isu yang pembaca
perhatikan.JikapembacamemilihisupenggunaankondomdanHIV,makajawabanpembacaakan
merefleksikanketepatankontrolHIV/AIDSdinegaraPembaca.Halinidapatmeliputi:
Ͳ

Yang mendukung kebijakan peningkatan penggunaan kondom: kementerian kesehatan,
badan promosi kesehatan nasional (jika ada), interest group dari orang yang mengidap
HIV/AIDS dan pendukung mereka, majikan (mungkin, jika sadar akan biaya ekonomi dari
AIDS)

Ͳ

Yang melawan kebijakan peningkatan penggunaan kondom: kelompok agama tertentu,
donorinternasional(misalnyamereka yangmendukungabstinensi),beberapamedia(yang
lainmungkinmendukung),asosiasiprofesionaltertentu.

Interestgroupmanayangpalingberpengaruh
Di antara semua interest group, business interest adalah yang paling berpengaruh di
hampir semua area kebijakan publik, diikuti oleh interest group buruh. Hal ini dikarenakan baik
modal dan buruh adalah vital bagi proses produksi ekonomi. Dalam masyarakat kapitalis,
kepemilikanalatproduksiterkonsentrasiditanganperusahaanbisnisdanbukandinegara.Akhirnya
bisnismemilikikekuasaanyangluasseperti pemerintah,terutamadi lingkunganglobalyangsaling
terkaitsaatinibahwaperusahaandapatmemindahkanmodaldanproduksimerekakenegaralain
denganrelatiflebihmudahjikakepentinganmerekaterancamolehkebijakannegara.
Seperti yang ditunjukkan dalam Bab 3, terdapat berbagai kepentingan industrial dan
komersil dalam policy community kesehatan. Bahkan dalam sistem pelayanan kesehatan yang
kebanyakan pelayanan diberikan dalam lembaga terkelola dengan baik dan kepemilikin publik,
terdapat hubungan yang meluas dengan aktor sektor swasta yang membawa gagasan dan praktik
barukedalamsektorpublik.Namunselaindaribusinessinterest,penyediaprofesionaldanpekerja
maupun pemerintah memiliki pengaruh penting dalam kebijakan. Untuk kasus pemerintah, hal ini
dikarenakan kontribusi yang luas dari pendanaan publik dan ketentuan di sebagian besar negara
(terutama yang berpendapatan tinggi). Pada kasus dokter, hal ini dikarenakan monopoli medis di
luarbadanpengetahuan,yangbekerjasamadengankontrolbahwamerekamampumemanfaatkan
pasarsebagaitargetjasamereka.Konsumendankepentinganpublikjugasemakinbisamendengar
danmerespons.
DalamsebuahstudireformasirumahsakitdiNewYorkpadatahun1960Ͳandan1970Ͳan,
sosiologis Robert Alford mengemukakan bahwa di bawah permukaan keterkaitan berbagai
kepentingan dalam arena pelayanan kesehatan di negara berpendapatan tinggi, terdapat tiga
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kepentingan struktural atau fundamental yang mendefinisikan bagaimana politik pelayanan
kesehatanbekerja:
Ͳ

Professional monopolist – dokter dan profesional kesehatan yang lebih luas lainnya, yang
kepentingan dominannya diberikan oleh struktur ekonomi, sosial dan politik yang ada dari
pemerintahdansistempelayanankesehatan.

Ͳ

Corporaterationalizer–merekayangmenantangprofessionalmonopolistdenganberusaha
untuk melaksanakan strategi  seperti perencanaan fasilitas secara rasional, metode
pemberian pelayanan kesehatan yang efisian dan metode manajemen modern dalam
penilaian medis. Mereka bisa jadi adalah asuransi swasta, pemerintah sebagai pembayar,
asuransi kesehatan, majikan yang ingin utnuk membatasi biaya asuransi pekerja mereka
sertajaringanrumahsaktikomersildll.

Ͳ

Equal health advocate dan community health advocate – berbagai cause dan sectional
interest group yang menekan lobi bagi hakͲhak pasien, akses yang lebih adil terhadap
pelayanan kesehatan bagi orang sakit dan kelompok yang terbatas, serta lebih banyak
perhatian yang diberikan terhadap pandangan pasien dan populasi dalam pembuatan
keputusanpelayanankesehatan.

Pada tahun 1970Ͳan, saat Alford menerbitkan teorinya tentang kepentingan struktural,
konsumen dan publik memiliki suara yang relatif kecil dalam membentuk kebijakan pelayanan
kesehatantapi manajemendan perencanan semakinberusaha untukmenuntut kontrolyang lebih
luas terhadap bagaimana sistem itu dibiayai dan diorgisir. Namun para profesional yang diketuai
dokter,tetapdominan.Selama25tahunterakhir,corporaterationalizerdanpasien,sertadinegara
berpendapatan tinggi community health advocate meningkatkan pengaruh mereka dalam
pembuatan kebijakan pelayanan kesehatan. Namun, profesional masih merupakan kelompok
tunggalyangpalingberpengaruh,disampingbeberapaotonomiprofesionalpadalevelpraktikklinik,
yang terkait dengan fakta bahwa kemampuan kolektif mereka dan cara berpikir mereka masih
terikatdenganlembaga pelayanan kesehatan (Johnson,1995). Pendekatan strukturalismerupakan
cara yang paling baik dalam memahami kontur kebijakan yang lebih luas dan siapa yang
kemungkinanmemilikipengaruhyanglebihbesar.Namun,dalamrangkauntukmemahamidinamika
pengambilan keputusan tertentu dalam konteks tertentu, maka perlu untuk menganalisis kontak
daninteraksidalamjaringanformaldannonformalyangberkembangdisekitarisutertentu.
Pengaruhapayangdihasilkanolehinterestgroup?
Semakinjelasbahwainterestgroupsepertiorganisasipasienmemainkanperanyanglebih
berpengaruh dalam kebijakan kesehatan bahkan di negara dengan pendapatan rendah dimana
interest group lemah atau tidak ada. Tentu saja tingkat pengaruh dalam kebijakan dari luar
pemerintah dan dampak langsung dari partai politik bervariasi dari satu tempat dengan tempat
lainnyadandarisatuisudenganisulainnya.SejarahresponsterhadapHIV/AIDSsecaraglobalperlu
dicatat mengenai tingginya keterlibatan dan pengaruh dari interest group atau organisasi civil
society.‘Organisasicivilsociety–disinidiartikansebagaisetiapkelompokindividuyangterpisahdari
pemerintahdanbisnis–sebelumnyatidakpernahberkontribusidemikianbesardalamperlawanan
terhadap krisis kesehatan global, atau terlibat dalam pembuatan keputusan oleh policy maker’
(Zuniga,2005).SejarahHIV/AIDSjugaperludicatatmengenaikeberagamankegiataninterestgroup,
besarnyajumlahorganisasiHIV/AIDSyangterlibat(saatinitercatat3.000organisasidi150negara),
danperalihan aktifisme darinegaraberpendapatan tinggi ke negara berpendapatanrendah(Tabel
6.1).
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Tabel6.1SejarahperancivilsocietydalamkebijakanglobalmelawanHIV/AIDS
Tahapaktifisme

Aktifitasutama

Tujuanutama

Dampak

Awal1980ͲandiAS
dannegaraͲnegara
Barat:aktifishakasasi
manusia

Protes,lobidan
aktifismeseperti
gerakanhakasasikulit
hitamdiASpada
tahun1960Ͳan

Perlindunganhakasasi
manusiadanhaksipil;
PLWAtidak
disalahkan;
dimasukkannyaPLWA
dalamproses
kebijakan–inklusidan
kemitraan

Notifikasipendekatan
isolasiterhadapSTI,
pengawasan,perintah
pemeriksaandan
pembatasankontak
digantikandengan
modelberbasishak
asasiyangdiajukan
olehWHOpadatahun
1987

Pertengahan/akhir
1980ͲandiASdan
negaraͲnegaraBarat:
agresif,aktifisilmiah

Organisasibaruyang
lebihagresifseperti
ACTUPdanTAG
melobipolitikus;
protesdijalansecara
simultandandebat
ilmiahdengan
pemerintah;pressure
groupAIDS
memperolehtempat
dikomitepemerintah

Pendanaan
pemerintahterhadap
pengobatandan
penguranganharga
ARTdini

Aksesterhadap
pengobatanyang
efektifbagiPLWA;
menunjukkanbahwa
obatbarumemberi
manfaatdanbahwa
pemeriksaandinitidak
menjaminpengabaian
pengobatanterhadap
PLWA;memastikan
bahwapemeriksaan
meliputiperempuan,
moniritasdll.

1990ͲandiASdan
negaraͲnegaraBarat:
aktifisindustralisdan
institusional

Kelompokaktifis
AS/Baratmenyusut
karenamereka
berhasil;aktifis
semakinditerimadan
bekerjasamadengan
sistemkebijakan
kesehatan;
membangunperan
civilsocietygroup
dalamprovision

Memastikanbahwa
HIV/AIDSmasih
menjadiprioritas
kebijakandansumber
dayadiBarat;
memberikanperhatian
kepadaHIV/AIDSdi
negaraͲnegaramiskin

Meningkatkan
kesadaranakan
penyebaranHIV/AIDS
secaraglobal

Akhir1990Ͳandi
negaraberpendapatan
sedangdanrendah:
tumbuhnyaaktifis

Pendanaanluarnegeri
terhadaporangyang
berpendidikandan
sadar,serta
mendukungcivil
societygroup;ledakan
civilsocietygroup;
kerjasamaantaracivil
societygroupUtaraͲ
Selatan

DiskusipublikterangͲ
teranganmengenai
HIV/AIDS,
kepemimpinanyang
lebihbaik,respons
pemerintahyang
menyetujui,provision
AZTdanpengobatan
koinfeksi

Dampakyang
signifikandinegara
peloporseperti
UgandadanBrazil;
hasilnya:ARTdapat
tersediadinegara
berpendapatansedang
denganhasilyangbaik
danrespons
komprehensifdapat
menghematbiaya
perawatankesehatan
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Akhir1990Ͳan/awal
2000Ͳan:gerakan
globaluntukakses
pengobatan

Periodeadvokasiyang
diilhamioleh
keberhasilanprotes
civilsocietygroupdan
perlawananterhadap
usahafarmasi
AS/AfrikaSelatan
untukmencegah
pemerintahAfrika
Selatandari
pemberianbiayaART
generikyangrendah;
tumbuhnyakoalisi
LSMinternasional
yangmendorongART
biayarendahdengan
mendukungproduksi
obatgenerikdan
menekanfarmasi
untukmengurangi
hargadinegara
berpendapatan
rendah

Aksesuniversal
terhadappengobatan
yangterjangkau
sebagaisebuahhak
asasimanusia;
HIV/AIDSdipandang
sebagaiisuyang
berkembangdengan
konsekuensiekonomi
negatif

Civilsocietygroup
berkontribusiterhadap
pengenalanbahwa
pertimbangan
kesehatanpublik
memilikibobotyang
sejalandengan
perdagangandan
propertiintelektual
dalamWorldTrade
Organisation;inisiatif
pendanaanbaru
(GlobalFundtoFight
AIDS,TBandMalaria,
danUSPresident’s
PlanforAidsRelief);
pemberianART
berangsurdibantu
denganhargaobat
yanglebihrendahdi
negaraberkembang

Sumber:Seckinelgin(2002),Zuniga(2005)
Catatan:
ACTUP=AIDSColaitiontoUnleashPower

PLWA=PeoplelivingwithAIDS

ART=AntiretroviralTherapy

STI=sexuallytransmittedinfection

AZT=Azidothymidine

TAG=treatmentactiongroup


Kegiatan6.7
MengapakebijakanHIV/AIDSmenarikketerlibatancivilsocietygrouptingkattinggi?
Feedback
Berikut adalah sejumlah faktor yang dapat menjelaskan aktifisme interest group tingkat
tinggi, terutama di tahap awal pandemi di negara berpendapatan tinggi yang memberikan contoh
bagiaktifisselanjutnyadinegaraberpenghasilanrendahdansedang:
Ͳ

Profil demografis dari populasi awal yang terpengaruh dan sebagian besar infeksi lanjutan
HIV/AIDS cenderung menginfeksi anak muda dan di negara seperti Inggris, bahwa lebih
banyakmempengaruhipopulasipriahomoseksualdikota.

Ͳ

HIV dan bahkan AIDS sebelum terapi tersedia, bukanlah pembunuh langsung, sehingga
memberikankesempatanbagiaktifis,tidaksepertipenyakitlainnya.

Ͳ

Rentetan dari gerakan sosial lainnya – di AS dan negara Barat, kelompok penduduk yang
paling terkena dampaknya adalah pria homoseksual yang sebelumnya pernah ikut dalam
gerakanhakgaypadatahun1970Ͳan.Merekamenggunakanstrategihaksipilyangsamadan
menolakmenjadi‘pasien’.Dinegaraberpendapatanrendah,aktifisHIV/AIDSdiinspirasioleh
danberkerjasamadengangerakankeadilansosialuntukbantuan.
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Ͳ

Lambatnya respons resmi di negara berpendapatan tinggi. Dibutuhkan dua sampai empat
tahun,dankadanglebihlamalagi,antaradiagnosisawaldanpembentukankampanyeyang
resmi.

Kegiatan6.8
Menurut pembaca mengapa aktifis HIV/AIDS kurang terkenal di negara berpendapatan
rendahpadatahun1980Ͳandanawal1990Ͳan?
Feedback
Terdapat sejumlah alasan yang saling terkait untuk fenomena ini. Pembaca mungkin
menuliskansalahsatudariyangtertulisdibawahini:
Ͳ

Kurangnyadatadanmenyebabkankurangnyakesadaranpandemi.

Ͳ

Ketidaktanggapan pemimpin politik, terutama di negara yang tidak demokratis di Afrika
(yangsangatumumterjadipada1980Ͳan).

Ͳ

Penolakan oleh pemerintah dan opini publik bahwa AIDS adalah Barat, yang hanya
berpengaruhpadaoranghomoseksualsaja.

Ͳ

Fakta bahwa HIV/AIDS di negara berpendapatan rendah tidak mempengaruhi kelompok
terkaitsepertipopulasihomoseksualdiAS,tapiyangterpengaruhadalahorangmiskinyang
dapatdenganmudahdiabaikan.

Ͳ

Prioritas saingan lainnya dari perhatian interest group dan sistem kesehatan yang berupa
penyakityangmematikanlangsungdankekurangangizi.

Ͳ

TidakadanyaketertarikandonordanpendanaanterhadapLSMdiareaHIV/AIDStersebut.

Kegiatan6.9
BagaimanapembacamencirikanevolusiinterestgroupdalambidangHIV/AIDSpadaawal
1980ͲansampaiawalabadkeduapuluhsatudariTabel6.1?
Feedback
Tabel6.1menunjukkanduatren,yaitu:
Ͳ

Perpindahandalamaktivitasinterestgroupdariadvokasi(sebagai‘outsider’)menjaditerlibat
dalam kebijakan dan penentuan (sebagai ‘insider’). Pada beberapa kasus yang mengarah
padaorganisasiadvokasi,merekamenghilangkansalahsatugolmerekayangtelahtercapai.

Ͳ

Perpindahan fokus utama aktifis dari AS dan negara Barat ke negara dengan pendapatan
rendah dan sedang, didorong oleh tingkat kesadaran yang tinggi mengenai penyebaran
global kasus AIDS dan pendanaan internasional terhadap interest group di Selatan. Hal ini
dibarengiolehkerjasamaantarainterestgroupdiUtaradanSelatan.

Apakahpartisipasiinterestgroupbaikuntukkebijakan?
Sampai saat ini keterlibatan interest group telah dianalisa tanpa berusaha untuk
memperhatikan konsekuensi positif dan negatifnya terhadap pembuatan kebijakan. Umumnya di
masyarakat yang demokratis, keterlibatan organisasi di luar pemerintah dalam proses kebijakan
dipandangsebagaihalyangbaik.Namunterdapathalanganpotensial.
Kegiatan6.10
Urutkankonsekuensinegatifdanpositifapabilabanyakinterestgroupyangterlibatdalam
membentukkebijakankesehatan.
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Feedback
Pembacadapatmenyertakandaftarmanfaatdanhalangandibawahini:
Tabel6.2Manfaatdanhalanganyangmungkindariketerlibataninterestgroupdalammembangun
kebijakankesehatan
Manfaatpotensialdariproseskebijakan
terbuka

Konsekuensinegatifyangpotensialdariproses
kebijakantertutup

Berbagaipandanganyangberkaitandengan
permasalahandikemukakantermasukapresiasi
yanglebihbaikdaridampakͲdampakkebijakan
padakelompokyangberbeda

Kesulitanuntukmelakukanrekonsiliasikonflik
danpersainganterhadapperhatiandansumber
dayadariinterestgroupyangberbeda

Prosespembuatankebijakanmenyertakan
informasiyangtidakteraksesolehpemerintah

Membuatprosesnyasangatkomplekdan
memakanwaktuuntukmencapaikesepakatan
danuntukmengimplementasikankebijakan

Konsultasidan/atauketerlibatanberbagai
kepentinganmembuatkebijakanmendapat
legitimasidandukunganyanglebihbesar
sehinggakeputusankebijakandapatlebih
mudahdiimplementasikan

Pertimbanganuntukmengidentifikasiinterest
groupmanayangbenarͲbenarmewakilidan
seberapaakuntabelmerekaterhadapanggota
danpendanaanmereka

Isuyangbarumunculmendapatkanperhatian
pemerintahlebihcepatdaripadaapabila
prosesnyasangattertutup

Kurangnyasumberdayadankurangnya
keterikatankepentingandapatmenjadi
halanganyangmenyebabkanmerekamenjadi
terabaikandantermarjinalkan



Interestgroupmungkintidakmampudalam
memberikaninformasiatautidakbisa
memegangtanggungjawab



Kegiataninterestgroup mungkintidak
transparan



Pertumbuhanfrontgroupmemungkinkan
kepentinganperusahaanberkembangduakali
lipat,dengancaramemberikanpengaruhsecara
diamͲdiam



Interestgroupbisajadiadalahorangfanatik,
mementingkandirisendiri,tidakdapat
dipercaya,kasardansukamengintimidasi–
menjadicivilsocietybukanberartiotomatis
menjadibaik




Rangkuman
Terdapat banyak kelompok di luar pemerintah yang mencoba untuk mempengaruhi
kebijakan publik dalam isu tertentu pada berbagai tahap proses kebijakan. Di beberapa negara,
kelompokinijumlahnyabanyakdanmerekakuat;sementaradinegaralainnyaterdapatsedikitaktor
nonpemerintahdanpengaruhmerekadalampembuatankeputusanrelatifterbatas.Sampaitahun
1990Ͳan, kebijakan di negara berpendapatan rendah didominasi oleh elit yang berafiliasi dekat
denganpemerintahyangberkuasa.NamunpadataͲhun1990Ͳan,diberbagainegaraberpendapatan
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rendah jumlah kelompok dan aliansi yang berbeda yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah jumlahnya terus bertambah dan pemerintah semakin menyadari bahwa mereka harus
mendengar.LSMyangsebelumnyayangmembatasidiridalammemberikanpelayananmenjadilebih
terlibatdalamadvokasikebijakan.Saatinialiansiinterestgroupdarinegarayangberbeda,terutama
antaraLSMdinegaraberpendapatantinggidenganyangrendah,menjadilebihpopulerdalamusaha
merekamempengaruhikebijakanpemerintahdibidangkesehatan.
InterestgroupberbedaͲbeda menurutperlakuan pemerintahterhadapmereka.Beberapa
adayangmemperolehlegitimasiyangtinggi,statusinsiderdanberkonsultasirutin.Sectionalgroup
biasanyatermasukdalamkategoriinikarenamerekacenderunglebihkuatdandapatmenerapkan
sanksi jika mereka tidak menerima kebijakan pemerintah. Sebaliknya, cause group mungkin sering
diajak berkonsultasi dan sangat dianggap oleh pemerintah namun sanksi mereka kurang
berpengaruh.Merekadapatdianggapsebagaioutsidergroupdanbahkanseringmelakukanstrategi
outsider dengan mengorganisir demonstrasi dan memastikan pemberitaan media yang luas dalam
rangkauntukmempermalukanataumemberitekanankepadapemerintah.
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Chapter7

ImplementasiKebijakan
GambaranUmum
Proses kebijakan adalah proses yang kompleks dan interaktif: banyak kelompok dan
organisasitingkatnasionalmaupuninternasionalmencobauntukmempengaruhiagendakebijakan
danbagaimanakebijakanͲkebijakandiformulasikan.Pembuatankebijakanbelumberakhirmeskipun
tindakan yang harus dilakukan telah ditetapkan. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa kebijakan
akan diimplementasikan karena pengambil keputusan bergantung pada pihakͲpihak lain untuk
merealisasikankebijakanmereka.Babinimenggambarkanprosestersebut.
Tujuan
SetelahmempelajariBabini,Pembacaakanmampudenganlebihbaikuntuk:
x

Membandingkanteoriimplementasikebijakan“topͲdown”dan“bottomͲup”

x

Memahami pendekatan yang lain untuk implementasi kebijakan termasuk pendekatanͲ
pendekatanyangberusahauntukmensintesispengetahuandarikeduaperspektif“topͲdown”
dan“bottomͲup”

x

Mengidentifikasi beberapa tekanan antara badanͲbadan internasional dan pemerintah
nasional, dan antara otoritas pusat dan lokal dalam sebuah negara, yang mempengaruhi
implementasi

x

Menggambarkan beberapa faktor yang memfasilitasi atau menghambat implementasi
kebijakanyangditentukansecaraterpusat.

Istilah
Advocacycoalition:kelompokdalamsebuahsubͲ sistemkebijakanyangdibedakanolehpembagian
dalam sekumpulan norma, kepercayaan dan sumber daya. termasuk didalamnya para politikus,
pegawainegerisipil,anggotadarikelompokyangterkait,parajurnalisdanakademisiyangberbagi
idetentangtujuankebijakandantentangsolusi.
TeoriimplementasibottomͲup:teoriyangmengakuibahwatingkatanyanglebihrendahakandapat
memainkan peran yang lebih aktif dalam proses implementasi, termasuk mempunyai beberapa
keleluasan untuk merubah kebijakan dalam sistem, dengan demikian menghasilkan hasilͲhasil
kebijakanyangberbedadariyangdibayangkan.
Implementation process (proses implementasi): proses yang mengubah suatu kebijakan ke dalam
bentukpraktis
ImplementationGap:perbedaan antara apayang diinginkan oleh arsitek kebijakandan hasilakhir
darisebuahkebijakan.
Policy instrument (Instrumen kebijakan): salah satu pilihan yang dapat digunakan oleh pembuat
kebijakan dalam penetapan kebijakan untuk memberikan dampak pada suatu tujuan kebijakan
(contohprivatisasi,regulasi,danlainͲlain).
PrincipleͲagent theory: hubungan antara principle (pembeli) dan agen (penyedia), yang bersamaͲ
samatertuangdalamkontrakataukesepakatanyangmemampukanpembeliuntukmenentukanapa
yangharusdisediakandanmengecekbahwahaltersebuttelahdipenuhi.
StreetͲlevelbureucrats(BirokratͲtingkatjalanan):stafgarisdepanyangterlibatdalampenyampaian
layanan publik kepada anggota publik yang mempunyai beberapa keleluasan dalam bagaimana
mereka menerapkan tujuanͲtujuan dan prinsipͲprinsip kebijakan yang  diberikan kepada mereka
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olehpemerintahpusat.
Teori Implementasi topͲdown: teori yang mengedapankan pembagian yang jelas antara formulasi
kebijakan dan implementasi, dan proses implementasi yang rasional dan linier, di mana tingkatͲ
tingkat di bawahnya melaksanakan praktek berdasarkan pada setingͲseting tujuan sesuai dengan
apayangdimaksudkanolehtingkatyanglebihtinggi.
Transactionalcosteconomics(ekonomibiayatransaksional):teoriyangmenyatakanbahwaefisensi
produksibarangdanlayanantergantungpadamenurunnyabiayaͲbiayatransaksiantarapembelidan
penjualdenganmenghilangkanbeberapaketidakpastianyangmungkinadapadakeduabelahpihak
danmemaksimalkankemampuanpembeliuntukmemonitordanmengontroltransaksi.

Pendahuluan
Implementasi telah didefinisikan sebagai ‘apa yang terjadi antara harapanͲharapan
kebijakandanhasilkebijakan(yangdirasakan)’(DeLeon,1999).Hinggatahun1970Ͳan,parailmuwan
kebijakan cenderung memfokuskan perhatiannya pada seting agenda, formulasi kebijakan dan
‘tahapanͲtahapan’ pembuatan keputusan kebijakan dari proses kebijakan (lihat Bab 1, ringkasan
tentang ‘tahapanͲtahapan’ dan Bab 4, 5 dan 6, ringkasan tentang sejumlah seting agenda, dan
formulasikebijakandidalamdandiluarpemerintahan).Meskipun‘tahapan’yangformaljauhdari
realita yang kacau dari sebagian besar proses kebijakan, namun ‘tahapan’ ini tetaplah suatu alat
yangsangatbergunauntukmembantumencermatikegiatanͲkegiatandanparaaktoryangberbedaͲ
beda. Perubahan yang mengikuti keputusan kebijakan relatif telah diabaikan. Namun, menjadi
semakin jelas bahwa dalam prakteknya, banyak kebijakanͲkebijakan publik tidak berjalan dengan
semestinyadanjugatidaksesuaiharapanparapendukungnya.SerangkaianstuditerhadapprogramͲ
program anti kemiskinan di akhir tahun 1960Ͳan, awalnya di Amerika Serikat, berujung pada
peningkatan fokus para praktisi dan analis dalam menunjukkan dampak Ͳ dampak kebijakan dan
menjelaskanmengapakonsekuensinyaseringtidaksesuaidenganyangdirencanakan(Pressmandan
Wildavsky,1984).
Dewasa ini, mengamati  ‘gap’ antara apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi
sebagai sebuah hasil dari suatu kebijakan umum dijumpai. Contohnya, ada banyak studi kasus
tentang dampak kebijakan kesehatan ‘yang dipaksakan’ oleh para donor internasional di negaraͲ
negara miskin menunjukkan bahwa mereka mempunyai hasil yang kurang positif karena berbagai
alasan. Contohnya, El Salvador menerima pinjaman dari InterͲAmerican Development Bank (IDB)
untuk memperbaiki infrastruktur kesehatannya. Akan tetapi, tidak ada penutupan fasilitasͲfasilitas
tua atau perbaikan terhadap fasilitas yang rusak. Sebagai hasilnya, anggaran pemeliharaan dan
perbaikan oleh Departemen Kesehatan El Salvador tidak dapat mencukupi untuk pemeliharaan
fasilitas yang sedemikan banyak, sehingga fasilitasͲfasilitas menjadi semakin buruk (Walt, 1994).
Banyak reformasi pemerintah difokuskan sekarang ini untuk mengembangkan sistemͲsistem yang
meningkatkankemungkinanbahwakebijakanͲkebijakanpemerintahakandiimplementasikandalam
cara yang dimaksudkan oleh para menteri dan memberikan informasi tentang dampak kebijakan.
Contohnya,pemerintahanburuhdiInggrisRaya,diakhirtahun1990Ͳanmenitikberatkanpadaapa
yangdisebut‘delivery’yangbersifatimperatif,artinyabahwakebijakanͲkebijakanseharusnyadapat
membuat sebuah perubahan bagi kehidupan masyarakat. Pemerintahan tersebut menyusun
serangkaian targetͲtarget kuantitatif dengan tanggal Ͳ tanggal pencapaian yang eksplisit dan
menuntut tanggung jawab kementerianͲkementerian dan lembaga Ͳ lembaga dalam
penyampaiannya. PBB juga menyusun tujuan pembangunan mileniumͲnya di tahun 2000 untuk
fokuspadausahaͲusahadarilembagaͲlembagamerekasendiridanpemerintahͲpemerintahdunia
pada targetͲtarget kuantitatif yang telah diatur berdasarkan waktu untuk mengurangi kemiskinan,
malariadanAIDS,danmeningkatkanaksespendidikanpadatahun2015.Sayangnya,tujuanͲtujuan
itumungkintidakakantercapai.
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Kegiatan7.1
Mengapa programͲprogram yang dijalankan oleh berbagai donor di negaraͲnegara
berpenghasilan rendah kurang sukses seperti yang diharapkan? Rintangan Ͳ rintangan apa yang
menghalangiDeperatemenKesehatandalammengimplementasikanprogramͲprogramtersebut?
Feedback
Berbagai macam alasan termasuk sebagai berikut: sistem yang terbatas untuk menyerap
sumber dayaͲsumber daya baru di negaraͲnegara penerima, kurangnya kapasitas pemerintah di
negaraͲnegara penerima dalam penggunaan yang baik, tekanan untuk mencapai hasilͲhasil yang
sangat nyata dan cepat didorong oleh siklus pembiayaan jangka pendek, pemasukan model
kebijakan asing berdasarkan pada teoriͲteori yang telah diuji dalam konteks yang berbeda
(contohnya Afghanistan, world bank mereformasi sistem kesehatan dengan menggunakan
pengalamansuksesmerekadiKambojauntukmemperkenalkanpemisahanpembeliͲpenyediayang
berkaitan dengan performa yang didasarkan pada kontrak layanan, dengan mengabaikan
perbedaanͲperbedaan antara dua negara), perbedaanͲperbedaan cara pandang dan prosedurͲ
proseduroperasionalantaranegaradonordanpenerima,biayatinggiyangdipaksakanberdasarkan
persyaratanͲpersyaratanadministratifnyaolehdonorkepadapenerima(misalnya,biayaͲbiayayang
berulangͲulang untuk mempersiapkan proposal untuk pembiayaan dalam jangka yang tetap) dan
kegagalan untuk mengidentifikasi kepentinganͲkepentingan yang saling bertentangan dan/atau
menemukancaramengubahposisimereka.
Modelteoritisawaldariimplementasikebijakan
Pendekatan‘topͲdown’
Pendekatan ‘topͲdown’ untuk memahami implementasi kebijakan berkaitan erat dengan
modelrasionaldariseluruhproseskebijakan,yang melihatnyasebagaisuatuurutankegiatanyang
linier di mana ada suatu pembagian yang jelas antara formulasi kebijakan dan eksekusi kebijakan.
Formulasi kebijakan dilihat sebagai politik yang ekplisit dan eksekusi kebijakan dilihat sebagai
kegiatanteknis,administratifdanmanajerialyangbesar.KebijakanͲkebijakanyangdisusunditingkat
nasional atau internasional harus dikomunikasikan hingga tingkat bawah (contohnya otoritas
kesehatan, rumah sakit, klinik) yang kemudian diisi dengan  mempraktekkannya. Pendekatan ‘topͲ
down’ dikembangkan dari studiͲstudi awal tentang ‘defisit atau kesenjangan implementasi’ untuk
memfasilitasipemahamanyanglebihbaikbagipembuatkebijakantentangsistemapayangmereka
perlu terapkan untuk meminimalkan ‘gap’ antara aspirasi dan realitas (hal ini membuat proses
hampir lebih mendekati teori rasional). StudiͲstudi ini bersifat empiris tetapi memunculkan
kesimpulan preskripktif. Jadi, menurut Pressman dan Wildavsky (1984), kemampuan dalam
mengembangkan sebuah sistem yang mengembangkan hubungan kausal antara penetapan tujuan
dan tindakan Ͳ tindakan suksesif yang didesain untuk mencapainya merupakan kunci untuk
mencapai implementasi yang efektif. Tujuan harus didefinisikan dengan jelas dan dipahami secara
luas,politikyangsesuai,administratif,teknisdankeuanganharustersedia,sebuahrantaikomando
harus diciptakan dari pusat hingga ke bawah, dan suatu sistem komunikasi dan kontrol harus
ditempatkan untuk menjaga keseluruhan rangkaian sistem. Kegagalan disebabkan oleh
pengadopsianstrategiyangsalahdanmengunakanmekanismesalah.
Para pendukung teori ‘topͲdown’ kemudian mengembangkan enam kondisi yang
diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif (Sabatier dan Mazmanian, 1979),
mengindikasikan bahwa jika kondisiͲkondisi ini dicapai, kebijakan seharusnya diimplementasikan
sebagaimanayangdimaksudkan:
x

TujuanͲtujuanyangkonsistensecaralogisdanjelas

x

Teori kausal yang memadai (yaitu teori yang valid tentang bagaimana tindakan Ͳ tindakan
khususakanmenghasilkankeluaranͲkeluaranyangdiharapkan)
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x

Suatu proses implementasi terstruktur untuk meningkatkan kepatuhan oleh para pelaku
(misalnya, insentif dan sanksi yang tepat untuk mempengarui tingkat bawah dengan cara
yangsesuaidenganyangdipersyaratkan)

x

Pegawaiyangmengimplementasikanharusberkomitmendanterampil

x

Dukungandariinterestgroupsdanparlemen

x

TidakadaperubahankondisisosioͲekonomiyangmerusakdukunganpolitikatauteorikausal
yangmendasarikebijakan.

Pendukung dari pendekatan ini berargumen bahwa hal ini dapat membedakan secara
empirikantaraprosesimplementasiyanggagaldanyangsukses,dandengandemikianmenyediakan
panduanyangsangatbergunabagiparapembuatkeputusan.Kelemahannyayangpalingjelasadalah
bahwakondisiyangpertamajarangdipenuhikarenadalamkebanyakankebijakanpublikditemukan
tujuan–tujuanyangtidakjelasdantidakkonsisten.Ilmuwankebijakanlainnyamasihlebihkritis.
Kegiatan7.2
Kritiklah berdasar apa yang pembaca telah ketahui tentang kebijakan dalam bidang
kesehatan, apakah yang pembaca dapat berikan bagi  prespektif ‘topͲdown’ dalam implementasi
yang efektif? Seberapa baguskah penjelasan yang ditawarkan bagi implementasi kebijakan dalam
pendapatpembacasendiri?Seberapabaguskahsuatupanduanyangditawarkanbagiimplementasi
kebijakanditawarkan?
Feedback
Kritik–kritikutamadalampendekatan‘topͲdown’adalah:
x

Pendekatan ini mengadopsi secara ekslusif perspektif pembuat keputusan di tingkat pusat
(mereka yang di puncak dari hierarki atau terlibat secara langsung dalam awal formulasi
kebijakan) dan mengabaikan peranan aktorͲaktor lainnya (misalnya LSM, organisasi Ͳ
organisasiprofesi,sektorswasta)dankontribusitingkatlainnyadalamprosesimplementasi
(misalnyadinaskesehatanpropinsidanstafgarisdepan)

x

Sebagai suatu pendekatan analitik, pendekatan ini akan berisiko overestimasi terhadap
dampaktindakanpemerintahpadasuatupermasalahandibandingkanfaktorͲfaktorlainnya.

x

Sulit untuk diaplikasikan dalam situasi dimana tidak ada satu kebijakan atau agen yang
dominan Ͳ dalam berbagai bidang, banyak kebijakan yang bermain dan terdapat banyak
agen

x

HampirtidakadakemungkinanbahwaprasyaratͲprasyaratuntukimplementasiyangsukses
disusunolehpara‘topͲdown’akandijumpai.

x

pemisahan antara keputusan kebijakan dengan implementasi menyesatkan dan secara
praktistidakmembantukarenakebijakanͲkebijakanberubahsaatdiimplementasikan

x

Dampak derajat perubahan yang dipersyaratkan kebijakan bagi implementasi tidak
dipertimbangkaknsecaraeksplisit

Intinya, para kritikus menyatakan bahwa realita implementasi kebijakan lebih kacau dan
lebih kompleks daripada yang dapat ditangani oleh pendekatan ‘topͲdown’ yang paling canggih
sekalipun dan bahwa nasehat praktis yang dihasilkan dalam mengurangi ‘gap’ antara harapan dan
realitas menjadi tidak relevan. Untuk memperkuat poinͲpoin ini, Hogwood dan Gunn (1984)
membuat suatu daftar yang menuntut adanya 10 prasyarat untuk  apa yang mereka sebut
‘implementasisempurna’untukmenunjukkanbahwapendekatan‘topͲdown’adalahtidakrealistisdi
sebagianbesarnegara:
1. KeadaanͲkeadaaneksternalagentidakmemberatkan
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2. Sumberdayadanwaktutercukupi
3. Kombinasisumberdayayangdisyaratkantersedia.
4. Kebijakandidasarkanpadasuatuteorisebabakibatyangvalid.
5. Hubunganantarasebabdanakibatadalahlangsung
6. Hubungan yang saling berketergantungan minimalͲ dengan kata lain, pembuat kebijakan
tidak tergantung pada kelompok atau organisasi yang mereka sendiri bersifat saling
bergantung.
7. Adasuatupemahamandankesepakatanatastujuan.
8. TugasͲtugasdispesifikasikansecarapenuhdalamurutanyangbenar.
9. Komunikasidankoordinasiadalahsempurna.
10. Pihakberwenangdapatmemintadanmendapatkankepatuhanseutuhnya.
Karena sangat tidak mungkin bahwa ke 10 prasyarat dapat dihadirkan pada waktu yang
sama, para kritikus pendekatan ‘topͲdown’ menyatakan bahwa pendekatan ‘topͲdown’ bukanlah
sebuah deskripsi yang baik tentang apa yang terjadi dalam praktek dan bukanlah petunjuk yang
sangatmembantuuntukmemperbaikiimplementasi.
Pendekatan‘bottomͲup’
Pandangan ‘bottomͲup’ terhadap proses implementasi adalah bahwa para
pengimplementasiseringmemainkansebuahfungsiyangpentingdalamimplementasi,tidaksekadar
sebagai manager kebijakan yang diperintahkan dari atas, tetapi berpartisipasi aktif dalam suatu
proseskompleksyangmemberikaninformasiketingkatyanglebihtinggidalamsistem,danbahwa
kebijakanseharusnyadibuatolehparapembuatkebijakandenganpengetahuanini.Bahkandalam
sistem yang sangat tersentral, beberapa kekuasaan biasanya diberikan pada agenͲagen dan staf
tingkat bawah. Sebagai hasilnya, para pengimplementasi mungkin mengubah cara suatu kebijakan
diimplementasikandanbahkandalamproses,tujuankebijakandidefinisiulang.Salahsatudaristudi
yang sangat berpengaruh dalam perkembangan perspektif ‘bottomͲup’ terhadap implementasi
adalaholehLipsky(1980)yangmempelajariperilakudariapayangdiasebut‘streetlevelbereucrats’
atau ‘birokrat tingkat jalanan’ dalam kaitannya dengan klien mereka. ‘Birokrat tingkat jalanan’
termasuk staf garis depan yang mengelola kesejahteraan sosial, pekerja sosial, guru, pegawai
pemerintah, dokter dan perawat. Lipsky menunjukkan bahwa biarpun mereka bekerja dalam
lingkungan dengan aturan yang mengikat, mereka mempunyai beberapa keleluasaan dalam
bagaimanamerekaberhubungandenganklienmerekadanbahwastafsepertidokter,pekerjasosial
dan guru mempunyai tingkat keleluasaan yang tinggi yang meningkatkan mereka menghindari
perintahkebijakanpusatdanakhirnyamerubahkebijakanpadatingkatmereka.
Kerja Lipsky membantu mereͲkonseptualisasi proses implementasi, khususnya dalam
pelayanankesehatandansosialyangtergantungpadatindakan–tindakandarisejumlahbesarstaf
profesional, sebagai proses politik yang lebih interaktif, yang dicirikan melalui negosiasi yang tak
terhindarkan dan konflik antara kepentingan dan tingkatanͲtingkatan dalam sistem kebijakan.
Sebagaihasilnya,parapenelitimulaimemfokuskanperhatianmerekapadaaktorͲaktordalamproses
implementasi, tujuan mereka, strategi mereka, kegiatan mereka dan hubungan satu sama lain di
antara mereka. Menariknya, studiͲstudi ‘bottomͲup’ menunjukkan bahwa meskipun syaratͲsyarat
model rasional (misalnya, sebuah rantai komando yang baik, penentuan tujuan yang baik, sumber
daya yang banyak, dan sistem komunikasi dan monitoring) ‘topͲdown’terpenuhi,  kebijakanͲ
kebijakan dapat diimplementasikan dengan caraͲcara yang tidak sesuai dengan keinginan para
pembuat kebijakan. Kebijakan yang bermaksud baik dapat membuat sesuatu menjadi buruk,
contohnya,denganbebankerjastafyangberlebihan,denganbegitumerekaharusmengembangkan
strategi–strategireaktifyangtidakdikehendaki.
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Hampir 30 tahun kemudian, studiͲstudi ‘birokrat tingkat jalanan’ masih tetap relevan.
Contohnya, walker dan Gilson (2004) mempelajari bagaimana para perawat dalam klinik layanan
kesehatanprimerdisebuahkotayangsibukdiAfrikaSelatanmenjalanidanmeresponimplementasi
kebijakan nasional layanan gratis (menghapus biaya bagi pengguna layanan) tahun 1996. Mereka
menunjukkan bahwa ketika para perawat menyetujui pentingnya kebijakan untuk perbaikan akses
layanan, namun, dalam prakteknya, mereka berperilaku berlawanan karenanya memperburuk
permasalahanͲpermasalahan yang ada dalam lingkungan kerja mereka dan meningkatkan beban
kerja mereka, tanpa diimbangi dengan peningkatan jumlah staf dan ketersedian obatͲobatan.
Mereka juga tidak puas karena merasa bahwa mereka tidak dlibatkan dalam proses perubahan
kebijakan.Paraperawatjugapercayabahwabanyakpasienmenyalahgunakansistemgratisinidan
adabeberapapasienyangtidakberhakmendapatlayanangratisinikarenamerekasecarapersonal
bertanggung jawab atas permasalahan kesehatan sendiri. PandanganͲpandangan seperti itu
berlawanan dengan prinsipͲprinsip yang mendasari kebijakan layanan gratis dan membuat para
perawat lambat dalam memberikan akses gratis untuk layanan bagi kelompokͲkelompok pasien
tertentu.
Pengetahuan dari perspektif ‘bottomͲup’ pada implementasi kebijakan juga telah
mengarahkanberbagaistudidalamsistemlayanankesehatandengancaradimanahubunganantara
pusat,provinsidanagenͲagenlokalmempunyaipengaruhataskebijakan.Kemampuanpusatuntuk
mengontrol tingkat yang lebih rendah dari sistem sangat bervariasi dan tergantung pada faktorͲ
faktorsepertidarimanakahbiayaͲbiayayangadadatangdansiapayangmengontrolnya(contohnya,
keseimbangan antara sumberͲsumber pembiayaan pusat dan lokal), legislasi (misalnya tingkat
otoritasyangbertanggungjawabuntuktugasͲtugastersebut),aturanoperasionaldankemampuan
pemerintah untuk menegakkannya (misalnya, melalui penilaian performa, audit, insentif dan lainͲ
lain). Hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem kesehatan mempengaruhi nasib banyak
kebijakan. KadangͲkadang, contohnya di Afrika Selatan yang telah ditunjukkan di atas, kebijakanͲ
kebijakan diselewengkan selama implementasi. Di waktu yang lain, kebijakan secara keseluruhan
ditolak.DiSelandiaBaru,padaawaltahun1990Ͳan,pemerintahmemperkenalkanuserchargesbagi
pasienrawatjalandanpasienrawatinapuntukmenghapusinsentifyangditerimabagipasienyang
pergikerumahsakitdaripadapasienyangmenggunakanlayananprimerdimanamerekadikenakan
biayauntuklayanan.Apapunkelebihanintektualnya,kebijakantersebutbenarͲbenartidakpopular
diantaramasyarakatumum,pasien,danmanagerdanstaffrumahsakityangharusmengumpulkan
biaya.userchargessemakinditinggalkanhinggamenghilangsekitar2tahunsetelahdiperkenalkan.
Kegiatan7.3
Tulis dalam dua kolom perbedaan perbedan pokok antara pendekatan ‘topͲdown’ dan
‘bottomͲup’ untuk implementasi kebijakan. Pembaca mungkin akan membandingkan aspekͲaspek
dari dua pendekatan implementasi sebagai berikut: fokus awal, identifikasi aktorͲaktor utama;
pandanganterhadapproseskebijakan;kriteriaevaluatifdanfokuskeseluruhan.
Feedback
Jawaban pembaca seharusnya meliputi beberapa perbedaanͲperbedaan yang ditunjukan
dalam tabel 7.1. Meskipun pendekatan ‘bottomͲup’ menarik bagi pekerja layanan kesehatan dan
pegawai tingkat menengah karena pendekatan ini membawa pandangan dan hambatan mereka
dalam tindakan mereka, pendekatan ini memunculkan banyak pertanyaan sama seperti perspektif
‘topͲdown’. Salah satu pertanyaan yang nyata adalah apakah kebijakan seharusnya dibuat secara
dominan dari pendekatan ‘topͲdown’ ataukah ‘bottomͲup’. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana
divergensi pandangan dan tujuan di antara para aktor pada tingkat yang berbeda dapat atau
seharusnya direkonsilidasikan. Secara khusus, dalam sebuah demokrasi, seberapa besar pengaruh
para profesional yang tak terpilih seharusnya miliki dalam membentuk konsekuensi akhir dari
kebijakanyangditentukanolehpemerintahterpilih?
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Tabel7.1Pendekatan‘topͲdown’dan‘bottomͲup’dalamimplementasikebijakan


Pendekatan‘topͲdown’

Pendekatan‘bottomͲup’

Fokusawal

Keputusanpemerintahpusat

Aktor
dan
implementasilokal

IdentifikasiaktorͲaktorutama

Dari puncakͲke bawah dan Dari dasar ke atas, termasuk
dimulaidaripemerintah
pemerintah
dan
nonͲ
pemerintah

Pandanganproseskebijakan

Proses yang rasional, berawal
dari identifikasi masalah di
tingkat
atas
hingga
implementasi di tingkat
bawah

Proses interaktif  melibatkan
pembuat kebijakan dan para
pengimplementasi
dari
berbagai bagian dan tingkat
pemerintah dan pihak luar di
mana kebijakan mungkin
berubahselamaimplementasi

Kriteriaevaluatif

Derajat pencapaian tujuan –
tujuan formal dari pada
pengakuan konsekuensi –
konsekuensi
yang
tidak
diharapkan

Lebih tidak jelas, bida jadi
proses
kebijakan
yang
mempertimbangkan
pengaruhͲpengaruhlokal

Fokuskeseluruhan



jaringan

Pengakuan atas  interaksi
strategis antara berbagai
aktor ganda dalam jaringan
kebijakanͲyangberfokuspada
‘agenͲagen’

Sumber:diadapsidandiperluasdarisabatier(1986).
Kegiatan7.4
Tulislahbeberapakekuranganlaindaripendekatan‘bottomͲup’!
Feedback
Sebagai tambahan terhadap pertanyaanͲpertanyaan normatif yang disebutkan dalam
paragrafdiatas,pembacamungkindapatmenambahkanhalͲhalsebagaiberikut:
x

Jika tidak ada perbedaan secara analitik atau dalam kenyataan antara ‘kebijakan’ dan
‘implementasi’, maka sulit untuk memisahkan pengaruh dari tingkat yang berbeda dari
pemerintahdandariparapolitikusterpilihdalamkeputusankebijakandankonsekuensinya.
Inipentinguntukdemokrasidanbirokrasiyangdapatdipertangungjawabkan.

x

JikatidakadapemisahanpoinͲpoinkeputusandalamproseskebijakan,menjadisangatsulit
untuk melakukan beberapa evaluasi pengaruh kebijakan tertentu (sebagaimana yang akan
pembacalihatdalamBab9).

x

Pendekatan ini beresiko meremehkan pengaruhͲpengaruh tak langsung dari pusat dalam
membentuk institusi di mana aktor pada tingkat yang lebih rendah beroperasi dan
mendistribusikan sumber dayaͲsumber daya politik yang mereka miliki, termasuk
mengijinkanmerekauntukterlibatdalampembentukanimplementasi.

DaftarkekuranganinimengingatkanperlunyakehatiͲhatiandalammemutuskansalahsatu
teori yang superior dari teori lainnya dalam sebuah bidang kompleks seperti kebijakan sangat
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diperlukan. Kebanyakan teori dalam ilmu kebijakan menyederhanakan kompleksitas dari beberapa
keadaanuntukmemperolehpemahamanyanglebihluas.
Carapemahamanimplementasikebijakanyanglain:diluarpendekatan‘topͲdown’dan‘bottomͲ
up’
Pendekatan yang diperdebatkan sejauh ini sebagaian besar dikembangkan oleh para
ilmuwan politik dan sosiologi. Ahli manajemen dan ekonom juga telah diminta untuk mencoba
menjelaskan mengapa pendekatan ‘topͲdown’ dan ‘bottomͲup’ meninggalkan kesenjangan antara
maksuddanhasilakhir.
PrincipleͲagenttheory
DariperspektifprincipleͲagent,implementasikebijakanyangkurangoptimaladalahsebuah
hasil yang pasti terjadi dari struktur institusi pemerintah modern di mana para pembuat
keputusan(‘principals’) harus mendelegasikan tanggung jawab implementasi kebijakan mereka
kepada pegawai mereka (misalnya, pegawai negeri sipil dalam departemen kesehatan) dan agenͲ
agenlain(misalnyamanager,dokterdanperawatdalamsektorkesehatanataukontraktorswasta)
yanghanyamerekakontrolsecaratidaklangsungdantidakpenuhsehinggasulitdimonitor.‘AgenͲ
agen’ ini mempunyai keleluasaan dalam beroperasi atas nama ‘principals’ politik dan bahkan
mungkin tidak melihat diri mereka sendiri sebagai bagian yang terlibat dalam pembuatan sebuah
realitayangsesuaidenganharapan‘principals’.Contohnya,dokteryangbekerjauntukpemerintah
cenderungmelihatdirimerekasendirisebagaianggotadariprofesimedisdaripadasebagaipegawai
negeri sipil. Keleluasaan membuka potensi untuk penerjemahan maksud pemerintah yang tidak
efektif dan tidak efisien ke dalam realitas karena ‘agenͲagen’ mempunyai pandangan, ambisi,
loyalitas dan sumber daya sendiri yang dapat menghalangi implementasi kebijakan. Permasalahan
yang inheren untuk para politikus adalah bagaimana mendapat kepatuhan atas maksud para
politikusolehpegawaimerekadanpihaklainnyayangdikontrakuntukmenyampaikanlayananpada
semua level. Semakin banyak tingkatan hirarki, semakin banyak hubungan antara principalͲagen
yang terjadi dikarenakan setiap tingkatan tergantung pada tingkatan di bawahnya dan semakin
komplekslahtugasuntukmengontrolprosesimplementasi.
Rentang keleluasaan dan kompleksitas dari hubungan principalͲagen pada gilirannya
dipengaruhioleh:
x

SifatdaripermasalahankebijakanͲmenonjolkansifatͲsifatsepertimakroversussektoralatau
mikro(yaituskalaperubahanyangdipersyaratkandanukurankelompokyangdipengaruhi),
sederhana versus kompleks, masalah yang kurang jelas versus masalah yang jelas, banyak
sebab versus sebab tunggal, sensitivitas politik yang tinggi versus netralitas politik,
memerlukanperiodeyangpendekataupanjangsebelumperubahanmuncul,murahversus
mahal.Umumnya,jangkapanjang,kurangjelas,salingketergantungan(tujuandipengaruhi
oleh kebijakan lainnya juga), permasalahan profil yang tinggi yang berpengaruh terhadap
banyak orang adalah lebih sulit untuk diatasi dari pada dengan jangka pendek,
permasalahanͲpermasalahan khusus dengan sebab tunggal dan komponen teknik yang
besar. Kebanyakan pembahasan kebijakan publik memfokuskan pada hal yang pertama
(jangka panjang dll) yang diketahui sebagai ‘permasalahan yang pelik’ atau permasalahan
yang tidak pernah ada kemungkinan terdapat solusi yang mudah. Suatu contoh yang khas
adalahbagaimanasecarabersamaanmengurangiprevalensipenggunaanobatillegaldalam
tahanan,sementaraitu,membuatpengunaanobatyangadamenjadikurangberbahayabagi
kesehatan tahanan yag sudah terlanjur parah menggunakan obat terlarang (misalnya
dengan menyediakan suntikan yang bersih atau penyeterilan peralatan). Resikonya adalah
bahwatetapterjadipenyalahgunaanobatyangkurangberesiko,tetapidenganmengurangi
resikodandosisnya.
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x

KonteksataukeadaandisekitarpermasalahanͲcontohnya,situasipolitik,apakahekonomi
tumbuhatautidak,ketersediaansumberdayadanperubahanteknologi.

x

Organisasi mekanisme yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakanͲ hal ini
termasuk sejumlah agenͲagen formal dan non formal yang terlibat dalam membuat
perubahanyangdikehendakidanketerampilandansumberdayayangharusdibawauntuk
diemban.

Sebagaihasildariberbagaimacamfaktorini,pegawaiyangsecarakhastetappadaposnya
lebihlamadaripadaparapolitikusseringmenjadiahliareasubjekdanmampuuntukmenjalankan
dengan sungguhͲsungguh keleluasaan, contohnya, seberapa banyak dan kapan mereka
menceritakan kepada menteri. Para politikus jadi sering tergantung pada keinginan baik dari
pegawaimerekauntukmemajukankepentingandankariermerekasendiri.
Kegiatan7.5
Tigasetfaktoryangterdaftardiatasmembantumenjelaskanmengapabeberapakebijakan
lebih mudah untuk diimplementasikan daripada yang lainnya. Ambil sebuah kebijakan yang Anda
familiar dan menggambarkan sifat permasalahan, konteks dan alat yang diperlukan untuk
implementasikebijakan.Untuksetiapketigafaktor,cobalahuntukmenilaiapakahfaktorͲfaktoryang
Andadaftarmembuatimplementasilebihmudahataumalahlebihsulit.
Feedback
Jawabanpembacaakantergantungpadakebijakanyangdipilih.Contohnya,jikakebijakan
pilihan pembaca mempunyi ciriͲciri teknis  yang sederhana (contohnya, pengenalan obat baru),
perubahan perilaku minor (contohnya, perubahan minor dalam dosis), dapat diimplementasikan
olehseseorangatausedikitaktor(misalnya,hanyaapoteker),mempunyaitujuanͲtujuanyangtidak
saling berseberangan dan jelas (misalnya, kontrol gejala dengan lebih baik dengan tanpa implikasi
biaya) dan dapat dieksekusi dalam periode waktu yang pendek (misalnya obatͲobat yang mudah
pengadaan dan distribusinya), pembaca akan beruntung dan pembaca akan mampu  untuk
menyimpulkan bahwa implementasi akan relatif jelas. Sayangnya, mayoritas persoalanͲpersoalan
dan kebijakanͲkebijakan kesehatan lebih kompleks. Para analis kebijakan senang membandingkan
tantangan dari tujuanͲtujuan seperti menempatkan seseorang di bulan dibandingkan dengan
kebijakan publik seperti pengurangan kemiskinan. Tantangan pertama dilaksanakan dalam
organisasi yang diatur ketat, sangat berpengaruh, dan dengan organisasi sumber daya yang baik
yang berfokus pada tujuan tunggal dengan poin/tujuan akhir yang jelas. Yang kedua didesain oleh
sebabͲsebab yang banyak, yang melibatkan berbagai macam agen dan aktor dan tujuan yang tak
jelassecarainheren(HowlettdanRamel,2003).
PengetahuantentangprincipalͲagendanteoriterkaitsepertiekonomibiayatransaksional,
yang memfokuskan pada pengurangan biaya yang berhubungan antara pembeli dengan penjual
dalampasardanlayananpublik,memunculkanapresiasiyanglebihluasterhadapkepentinganuntuk
implementasi kebijakan atas desain institusi dan pilihan instrumen kebijakan berdasarkan
pengetahuanbahwakebutuhanͲkebutuhan‘top’mampuuntukmemonitordanmengontrol‘tingkat
jalanan’denganbiayayangdapatditerima.Salahsatuaspekdarihaliniadalahmenumbuhkanfokus
pada kontrak yang aktual dan yang berimplikasi dalam menentukan hubungan antara principal
dengan agen untuk memastikan bahwa tujuanͲtujuan principal diikuti oleh agen. Sehingga dalam
‘inti’ dari pemerintahan pusat, di tahun 1980Ͳan dan 1990Ͳan, di sejumlah negara, layanan sipil
direformasi untuk membuatnya lebih eksplisit, di mana pegawai menyampaikan apa yang
diharapkan dari dan kepada kementerian sebagai imbalͲbalik dari gaji yang mereka terima, dan
meletakkannya sesuai sasaran kinerja dan indikatorͲindikator kinerja untuk menilai apakah kinerja
merekadalammemenuhitujuanpemerintahtelahbaikatautidak.
Dalam layanan publik, peranan konvensional dari pemerintah sebagai penyedia langung
layananditinjausecarakritisdibanyaknegara,dengansuatutinjauanuntukmemperbaikiefisiensi
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dan ketanggapan layanan untuk tujuan kementerian dan kebutuhan konsumen. Ungkapan yang
menarik para pereformasi adalah bahwa pemerintah seharusnya menjadi “pengemudi bukan
pengayuh’kapalNegara(OsbornedanGaebler, 1992),yangmembatasidirinyasendirihanya pada
apa yang dapat dilakukan dengan yang terbaik. Sebagai hasilnya, beberapa layanan yang secara
langsung telah disediakan dalam sektor publik (misalnya, rumah sakit yang dimiliki oleh publik)
dikontrak penyedia layanan swata yang bersifat laba atau nirlaba, dengan demikian membuat
perananpembelidanpenyedialebiheksplisit.Tabel7.2menempatkanberbagaimacaminstrumen
kebijakan substantifyang tersedia bagipemerintah guna memastikanpenyampaian barangͲbarang
danlayanan,setiapinstrumenmemerlukantingkatkegiatanpemerintahdantingkatkewajibanyang
berbeda. Dari awal tahun 1980Ͳan, pembuat kebijakan didorong untuk mempertimbangan seluruh
kisaran potensi, sejalan dengan preferensi kecenderungan ekonomi pasar melalui pendekatanͲ
pendekatanlainnyauntukmenghasilkanbarangdanlayanandanteoriekonomiyangsesuaibahwa
perilaku diri pemilih yang menarik, para politikus dan birokrat, cenderung memunculkan suatu
peningkatan pajak, belanja publik dan kegiatan pemerintah, yang sering tidak penting dan tidak
efisien. Dari sudut pandang ekonomi, pemilihan instrumen sebagian besar dilihat sebagai latihan
teknisuntukmemperbaikiefisiensidarilayananpublik.
Tabel7.2Spektruminstrumenkebijakanyangsubstantif
Keluarga& Organisasi Pasar Informasi Subsidi pajak
masyarakat sukarela
swasta dan
dan
nasehat
user
charges
Aksisukarela

Campuran
aksi
sukareladanwajib

PelibatanhukumNegara
dalamproduksilayanan

Regulasi Perusahan Pelayanan
publik
langsung

Aksiwajib
Pelibatan pemerintah
yangtinggi

Sumber:HowlettdanRamesh(2003)
Secaraumum,padaakhir1990Ͳan,pasaratauserupapasar(misalnya,pemisahanpembeli
dan penyedia dalam sistem kesehatan yang dibiayai dan dimiliki oleh publik) dan instrumenͲ
instrumensukarelamenjaditerkemukadibanyaknegara,memunculkanserangkaianinstrumenyang
bersifat lebih kaya dalam sektorͲsektor seperti kesehatan. Anggapan dari para pereformasi adalah
bahwa hal – hal tersebut akan memperbaiki implementasi dari kebijakan yang dijalankan secara
terpusatdandidesainuntukmemperbaikiefisiensidanefektivitaslayananpublik.
Sebagaimana perubahanͲperubahan instrumen, juga disampaikan adanya perubahanͲ
perubahan proses layanan, seperti kecenderungan untuk menͲdesentralisasi bagianͲbagian dari
fungsipembuatkeputusandaripusatketingkatlokalsambilmengurangisejumlahbatasanͲbatasan
dalam hierarki manajemen. Di banyak yuridiksi, agenͲagen tingkat bawah diberikan kontrol yang
lebih besar melaluibadan terhadapurusanmerekasendirisehariͲharitetapi tetaplahbertanggung
jawab untuk pencapaian tujuanͲtujuan kunci pemerintah. Teorinya adalah bahwa ini akan
memberikan kebebasan bagi agen untuk mengejar tujuanͲtujuan dari principal mereka, tak
terkekang oleh interferensi yang tidak penting, dan mengijinkan principal untuk menentukan
performa dari agenͲagen mereka secara objektif dan menghapuskan alasan dari para agenͲagen
bahwa performa buruk mereka adalah hasil dari intervensi yang tidak tepat oleh principal. HalͲhal
yanglebihbersifatotonomidiartikansebagai‘firmapublik’atau‘perusahanpublik’.Semenjaktahun
1991, Rumah Sakit NHS di Inggris Raya telah beroperasi dalam cara ini sebagai badan ‘yang
mengatur diri sendiri’ dengan beberapa kebebasan yang dibatasi oleh kontrol kementerian secara
langsung. Di tahun 2004, di Inggris, rumah sakit NHS yang berperforma lebih baik didorong untuk
menerapkan ‘status yayasan’ yang prinsipnya adalah memberikan mereka kebebasan yang lebih
untuk beroperasi secara wiraswasta dan tetap memberikan rewards untuk performa yang bagus.
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ReformasiyangserupatelahdilakukandinegaraͲnegaradenganpendapatanrendahsepertizambia
di mana perbaikan performa dibalas dengan imbalan kebebasan yang lebih besar dari kontrol
pemerintah(Bossertdkk.,2003).
ReaksiͲreaksi terhadap persepsi bahwa caraͲcara tradisional dalam administrasi publik
telah gagal untuk menyampaikan apa yang pemerintah butuhkan, dikenal sebagai ‘ manajemen
publik yang baru (NPM)’. NPM bersandar (untuk itu teori principalͲagen masih merupakan
pendekatan yang dominan guna penyebarluasan manajemen sektor publik) pada tinjauanͲtinjauan
ekonomidalamimplementasi kebijakandankepentinganke dalam sektorpublikdariteknikͲteknik
manajemenyangdigunakandalamperusahanͲperusahaanswastayangbesar.
Kegiatan7.6
SarikanelemenͲelemenpentingdari‘manajemenpublikyangbaru(NPM)’dariyangbaru
sajapembacabacatentangteoriprincipalͲagendanideͲideyangterkait.
Feedback
NPM adalah sebuah hibrid dari pengaruhͲpengaruh intelektual dan pengalaman praktis
yangberbedaͲbeda,danmenitikberatkanpadasesuatuyangberbedaͲbedadinegarayangberbeda,
tetapielemenͲelemenberikutumumnyaterlihatsebagaiciriNPM:
x

kejelasan peranan dan tangung jawab dalam implementasi kebijakan yang efektif dengan
memisahkanfungsi‘politik’(yaitumemberikansaranpadamenteridalammenentukanarah
kebijakan) dari ‘eksekutif (yaitu, penyampaian layanan) dalam mesin pemerintah.
Contohnya, hal ini telah mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga menjalankan
layanan publik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat (misalnya, pengadilan,
penjara dan layanan kesehatan) dengan kebebasan operasional yang lebih besar dan
berusahauntukmerampingkandepartemendanpemerintahpusatyangmemberikansaranͲ
sarankebijakan.

x

Pemisahan ‘pembelian’ / ‘purchase’ dari ‘persediaan’ / ‘provision’ dalam layanan publik
untuk mengontrak layanan dari luar yaitu dari sektor swasta jika hal ini dianggap sebagai
superior terhadap provision publik, atau penegakan provider publik yang bersifat lebih
mandiri(misalnya, mengubahrumahsakitNHSdiInggris rayakedalam‘foundation trusts’
sebagaikepanjangantangandarikontrolpemerintahlangsung).

x

Fokuspadapenilaiankinerjadaninsentifuntukmeningkatkan‘valueformoney’danuntuk
memastikan bahwa penyampaian layanan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh
pembuatkebijakan.

x

Menetapkan standar layanan di mana para penduduk sebagai konsumen dapat berharap
menerimalayanan.

Kearahmanakahsuatusintetisdariprespektif‘topͲdown’dan‘bottomͲup’?
Sementaraparaahliekonomicenderungmelihatpilihaninstrumenkebijakanyangterbaik
untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sebagai sebuah latihan teknis dan dengan giat
merekomendasikan beberapa pendekatan, para ilmuwan politik mempelajari bagaimana perilaku
pemerintahdanapakonsekuensinya.Contohnya,LinderdanPeters(1989)mengidentifikasifaktorͲ
faktorberikutyangmemainkanperananpentingdalammembentukpilihanimplementasikebijakan
pemerintah:
x

CiriͲciri dari instrumen kebijakanͲ beberapa instrumen secara instrinsik lebih  sulit secara
teknisdanpolitisuntukdigunakan.InstrumentͲinstrumeniniberubahͲubahsedikitnyadalam
empat dimensi: keintensifan sumber daya; penentuan sasaran; resiko politik; dan tingkat
keterdesakkan. Ripley dan Franklin (1982) menyarankan bahwa kebijakanͲkebijakan
distributif (yaitu, pengalokasian dana publik untuk kelompokͲkelompok yang berbeda)
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cenderung relatif lebih mudah untuk diimplementasikan; kebijakan dalam pengaturan
(misalnya,mengijinkanperawatuntukmemberiresepobatyagsebelumnyadibatasihanya
untuk dokter) merupakan tingkat kesulitan yang sedang dalam pengimplementasian; dan
kebijakanͲkebijakan redistribusi (yaitu, kebijakanͲkebijakan yang melibatkan reͲalokasi
pendapatan atau kesempatanͲkesempatan di antara kelompok sosioͲekonomi) adalah
sangat sulit untuk mengimplementasikannya karena jelas ada yang kalah dalam kategori
yangterakhirdarikebijakan,sebaliknyabiayaͲbiayadarikategoripertamatersebarmelalui
populasiyangkurangnyata.
x

Gaya kebijakan dan kultur politikͲ di negara yang berbeda dan bidang kebijakan yang
berbeda,parapartisipan danpublik terbiasadengantingkat kontrolpemerintah dan/ atau
provisionyangberbedaͲbeda.KebijakanͲkebijakanyangberangkatdaritradisiͲtradisiiniakan
lebihsulitdiimplementasikan.

x

Kultur organisasiͲ pengalaman yang lalu dan cara dalam mengoperasikan sesuatu dari
organisasiyangmengimplementasikan,berkaitandenganpoin2.

x

KontekspermasalahanͲpemilihanwaktu(misalnyakaitannyadenganbagaimanapencapaian
ekonomi),berbagaimacamaktoryangterlibat,kemungkinanreaksipublikdanlainͲlain.

x

PreferensisubjektifdaripembuatkeputusanadministratifͲberdasarkanpadalatarbelakang,
afiliasiprofesional,pelatihan,gayakognitifdanlainͲlain.

FaktorͲfaktor ini menyoroti dua set variabel umum yang mempengaruhi implementasi
kebijakan, yaitu, tingkat kapasitas pemerintah dan dengan demikian kemampuannya untuk
melakukanintervensi,dankompleksitasdaribidangkebijakanterkaityangakandipengaruhi.UsahaͲ
usaha untuk rekonsiliasi pendekatan ‘topͲdown’ dan ‘bottomͲup’ telah terfokus pada saling
mempengaruhi antara kedua set variabel. Secara kasar, teori ‘topͲdown’ berfokus pada kapasitas
pemerintah,sebaliknya,teori‘bottomͲup’berfokuspadakompleksitassubͲsystemkarenateori‘topͲ
down’ menitikberatkan pada bagaimana desain institusional dan kondisi (konteks) sosioͲekonomi
membatasi dan membentuk proses implementasi dan teori ‘bottomͲup’ menitikberatkan pada
bagaimana kepercayaanͲkepercayaan partisipan, hubungan dan jaringan kerja mereka, dan
perubahan dinamik interͲorganisasional membentuk dan membatasi implementasi. Upaya Ͳ upaya
untuk membawa teori Ͳ teori dan riset – riset yang berbeda ini dikembangkan oleh Sabatier dkk
(SabatierdanJenkinsͲsmith,1993).
SubͲsystemkebijakanataukerangkakerjakoalisiadvokasi
Kerangka kerja Sabatier adalah pendekatan umum untuk memahami proses kebijakan
karena pendekatan ini menolak ide yang memisahkan ‘implementasi’ dari bagianͲbagian yang lain
sebagaisuatuyangtidakrealistisdansalaharah.Malahan,perubahankebijakandipandangsebagai
suatuprosesyangberkelanjutanyangberperansertadalamsubͲsistemkebijakanyangterikatoleh
batasanͲbatasan yang relatif stabil dan dibentuk oleh peristiwaͲperistiwa eksternal. Dalam subͲ
sistem(misalnya,kebijakankesehatanmental),‘komunitas’dariaktorͲaktoryangberinteraksidalam
periodewaktuyangcukuplama.Paraaktoradalahtermasuksemuayangmemainkansuatubagian
dalampengembangan,penyebaraninformasidanevaluasiidekebijakan.Sabatiertidakmemasukkan
publikdalambeberapasubͲsistemkebijakankarenapadadasarnyamasyarakatbiasaitutidakpunya
waktuataukurangsenanguntukberpartisipasilangsung.
Sejumlah besar aktor dan jaringan kerja dalam setiap subͲsistem diatur ke dalam dan
jumlahkecil‘koalisiadvokasi’,yangberseberangansatusamalainnya.MasingͲmasingbersainguntuk
mempengaruhi melalui institusiͲinstitusi pemerintah. Sebuah ´koalisi advokasi’ adalah sebuah
kelompokyangdibedakanolehsuatuperbedaansetdarinorma,kepercayaandansumberdaya,dan
dapat termasuk juga politikus, pegawai negeri sipil, anggota organisasi kemasyarakatan sipil,
peneliti, jurnalis, dan lainnya. Koalisi advokasi dicirikan oleh ideͲide mereka daripada penggunaan
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kekuatanyangterkaitpadadirinyasendiri(lihatBab9untuklebihjelasnyatentangperananmereka
dalam membawakan ideͲide riset untuk dimuat dalam kebijakan). Dalam koalisi advokasi terdapat
tingkat kesepakatan yang tinggi tentang posisi dan tujuan dari kebijakan yang fundamental,
meskipun mungkin ada perdebatan tentang cara yang tepat untuk mencapai tujuanͲtujuan ini
(konsep ini mempunyai banyak persamaan dengan konsep dari wacana masyarakat yang
didiskusikan dalam Bab sebelumnya. Sabatier menyatakan bahwa norma dan kepercayaan yang
fundamental (atau ‘inti’) dari sebuah koalisi advokasi relatif jarang berubah dan membahas
perubahanͲperubahanbesardalamlingkunganeksternalsepertipergeserankondisimakroͲekonomi
atau pergantian dari rezim politik. Sebaliknya, perubahanͲperubahan kebijakan yang kurang
fundamental namun ‘normal’ terjadi sebagai sebuah hasil dari pembelajaran yang berorientasi
kebijakanyangberinteraksiantarakoalisiadvokasidalamsubͲsistemkebijakan.
Elemen terakhir dalam Model Sabatier adalah untuk mengidentifikasi keberadaan dari
‘Broker Kebijakan’ atau ‘policy brokers’, yaitu aktor yang memperhatikan dalam kompromi antara
posisi yang didukung oleh keberagaman koalisi. ‘Broker’ mungkin mungkin adalah pegawai negeri
sipil yang berpengalaman dalam subͲsistem khusus atau badanͲbadan yang didesain untuk
menghasilkankesepakatan,sepertikomiteͲkomitepenyelidikan.
Kerja empirik telah menunjukkan bahwa model koalisi advokasi bekerja baik dalam
menjelaskan perubahan kebijakan satu dekade dalam sistem politik yang relatif terbuka,
terdesentralisasi,federalyangpluralissepertidiAmerikaSerikat,tetapibekerjakurangbaikdalam
sistem seperti di Inggris yang lebih tertutup dan di mana kurang adanya saling mempengaruhi di
antara koalisi advokasi. Model ini juga sedikit sekali digunakan dalam konteks negaraͲnegara yang
berpenghasilan rendah di mana pembuat kebijakan bersifat tradisional bahkan lebih tertutup dan
elite. Melihat kegunaannya dalam subͲsistem kebijakan spesifik, nampaknya sangat cocok dengan
subͲsistem seperti kebijakan  HIV/AIDS dan aspekͲaspek kesehatan publik lainnya di mana
pemerintah harus mencoba untuk mencapai kesepakatan di antara koalisi advokasi yang
berseberangan, tetapi sejauh ini kurang dapat diterapkan untuk subͲsistem dari kebijakan ‘politik
yangtinggi‘sepertikebijakanpertahanandankebijakanluarnegeri(misalnyakeputusanuntukpergi
perang)dimanakeputusankebijakanbiasanyadibuatolehelitetertentuyangjumlahnyakecildan
ketatkarenakepentingannasionalsebagaikepentinganmenyeluruhmungkindipertaruhkan.
Ada sejumlah pendekatan yang berbeda untuk memahami implementasi yang lebih
pentingdaripadaperbedaanantarapendekatan‘topͲdown’dan‘bottomͲup’.Melaluikonsep‘koalisi
advokasi’,modelSabatiermempunyainilailebihdenganmenyorotikemungkinanbahwabanyaknya
konflikyangpentingdalamkebijakanmelintasipemisahansimplistikantarapembuatkebijakandan
merekayangsecaraformalterbebaniuntukmengimplementasikannya.
Apa yang menolong pembuat kebijakan untuk implementasi kebijakan dengan
pendekatanͲpendekatanyangberbeda?
Kebanyakan diskusi riset dalam Bab ini tidak secara langsung dicurahkan untuk
menyediakan nasehat praktis bagi pembuat kebijakan, meskipun beberapa pesan yang sederhana
bermunculan. Contohnya, tidak diragukan bahwa kebijakan yang didesain sebagai tambahan
(dengan perubahan perilaku yang kecil) yang dapat disampaikan melalui struktur yang sederhana
dan melibatkan sedikit aktor dan didukung dari staf garis depan akan lebih memungkinkan untuk
berhasil daripada kebijakanͲkebijakan yang tidak mempunyai dukungan. Bagaimanapun, hal ini
bukanlah suatu bantuan yang besar bagi mereka yang dibebani untuk membawa perubahan
kebijakanyangradikaldalamsistemyangkompleksdimanakonflikfaktadanopinisalingberkaitan.
Grindle dan Thomas (1991) mendorong pembuat kebijakan untuk menganalisis dengan
hatiͲhati sumber daya politik, keuangan, manajerial dan teknis mereka dan lawan mereka, dan
merencanakan bagaimana sumber daya tersebut dapat dimobilisasi sebelum membuat keputusan
tentang bagaimana menciptakan perubahan. Pesan kunci dari pendekatan ini adalah sebuah
pengingat bahwa aspek politik dari subͲsistem kebijakan sama pentingnya dengan aspek kapasitas
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pemerintahsepertikualitassaranteknisyangtersedia.Ketikapemerintahkekurangankapasitasdan
subͲsistem bersifat kompleks, melibatkan sejumlah besar aktor interͲdependent, saran dalam
prespektif ini adalah menggunakan subsidi untuk mendorong bentuk Ͳ bentuk perilaku daripada
mencobamenyelenggarakanlangsung.Contohnya,daripadaberusahauntukmempekerjakandokter
puskesmas,pemerintahmungkinmensubsidibiayakunjunganpasienkedokterswasta.
Tabel7.3strategiperencanaandanpengaturanimplementasiperubahan
Areaatauaspekimplementasi

Tipeaksiatauanalisis

Analisis makro atas tingkat kemudahan Analisis kondisi untuk memfasilitasi perubahan dan,
implementasiperubahankebijakan
dimana kemungkinan, membuat penyesuaian untuk
menyederhanakannya, yaitu,  satu agen, tujuan yang
jelas, tujuan tunggal, ciriͲciri teknis yang sederhana,
perubahan marginal, durasi yang pendek, manfaat
yangnyata,biayayangjelas.
Membuat eksplisit nilai yang mendasari Mengidentifikasi
nilaiͲnilai
yang
mendasari
kebijakan
pengambilan keputusan kebijakan. Jika nilai dari
kepentinganͲkepentingan
kunci
berseberangan
dengan kebijakan, dukungan harus dimobilisasi dan
biayadiminimalkan
Analisisstakeholder

Meninjau kembali kelompokͲkelompok terkait (dan
individuͲindividu) yang mungkin atau menolak
mendukung perubahan dalam kebijakan  tingkat
nasional dan institusional; merencanakan bagaimana
memobilisasi dukungan dengan membuat konsensus
ataumemobilisasikoalisipendukung

Analisis kebutuhan dan ketersediaan mempertimbangkanbiayadanmanfaatdanadariluar
sumber daya keuangan, teknik dan negeri (jika relevan); menilai perilaku – perilaku yang
manajerial
cenderung self interest dalam sistem ini; meninjau
kembali insentif dan sanksi untuk merubah perilaku;
meninjau kembali kebutuhan akan pelatihan, sistem
informasi baru atau dukungan lainnya untuk
perubahankebijakan.
Membangun  proses implementasi yang Melibatkan perencana dan manager dalam analisis
strategis
tentang bagaimana melaksanakan kebijakan;
mengidentifikasi jaringan pendukung dari perubahan
kebijakan termasuk ‘jawara Ͳ jawaranya’; mengelola
ketidakpastian; memperkenalkan kesadaran publik;
mengadakan mekanisme institusi untuk konsultasi,
monitoringdan‘penyampaian’darikebijakan
Sumber:diadaptasidariwalt(1998)
Dengan kisaran kerangka – kerangka kerja untuk menganalisis implementasi kebijakan,
masingͲmasingkerangkamenawarkansesuatuyangbermanfaat,Elmore(1985)menyatakanbahwa
pembuat kebijakan yang bijaksana seharusnya menggunakan berbagai pendekatan untuk
menganalisis situasi secara bersamaan, baik ‘bottomͲup maupun ‘topͲdown’. Keterampilan kunci
adalah kemampuan untuk memetakan partisipan (‘stakeholder’ dalam jargon modernnya), situasi
mereka, prespektif mereka, nilaiͲnilai mereka, strategi mereka, hasilͲhasil yang dikehendaki oleh
mereka dan kemampuan mereka untuk menunda, menghalangi, membalikkan atau membantu
implementasikebijakan(lihatBab10untuklebihjelasnya).
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Sebagai sebuah generalisasi yang luas, dalam berbagai macam subͲsistem kebijakan
kesehatan, kebanyakan pemerintah bersifat ambisius (mereka ingin membuat dampak yang
signifikan), tetapi subͲsistem yang ada bersifat kompleks dan pemerintah mempunyai kapasitas
terbatas dalam mengontrol secara langsung atas banyak aktor kunci, contohnya, mereka sangat
tergantungpadaberbagaiorganisasiprofesiyangsangatberpengaruh.Halinimenunjukkanbahwa
persuasi dan tawarͲmenawar akan sering menjadi sebuah bagian penting dalam strategi
implementasi. Untuk mensintesis saranͲsaran ini, Walt (1998) menyusun sebuah strategi
perencanaan dan pengelolaan mplementasi perubahan dalam sektor kesehatan yang diringkas
dalamtabel7.3.
Ringkasan
Implementasitidakdapatdipandangsebagaibagianterpisahdariproseskebijakandimana
perdebatan dan keputusan politik dilakukan di antara para politikus dan pegawai negeri sipil, dan
manajerdanadministratorpadatingkatyanglebihrendahyangmengimplementasikankeputusanͲ
keputusanini.Proseskebijakaninipalingbaikdipandangsebagaiprosesyangsangatkompleksdan
interaktif, di mana berbagai macam aktor mempengaruhi arah perjalanan kebijakan dan juga cara
kebijakanͲkebijakan dilaksanakan, dalam batasanͲbatasan dari institusiͲinstitusi yang ada.
Implementasimerupakanprosespolitikyangdibentukolehkapasitaspemerintahdankompleksistas
sistem. Pengalaman menunjukkan bahwa input dari ilmuͲilmu sosial mengenai hubungan saling
mempengaruhiantaraaktor(agen)daninstitusi(struktur)masihbelumdiintegrasikansecarabaik
dalamrencanaͲrencanaimplementasikebijakan.
Untuk menghindari gap antara harapan dan realitas, pembuat kebijakan seharusnya
mengembangkan sebuah strategi implementasi yang secara eksplisit mempertimbangkan aspek
keuangan, manajerial dan teknis dari (kapasitas) kebijakan dan mengantisipasi adanya perlawanan
dandukungandarisemuaaktordalamsubsistemdidalamdandiluarpemerintah.
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Chapter8

Globalisasiprosespembuatankebijakan
GambaranUmum
Dalam Bab ini pembaca akan mempelajari tentang dimensi – dimenasi global dari proses
pembuatan kebijakan bidang kesehatan. Pertama pembaca akan mengetahui mengapa globalisasi
telahmeningkatkankebutuhanbagiparapenentukebijakannasionaldanyangsetingkatdengannya
untuk bekerja sama secara internasional, kemudian mengidentifikasi pelaku yang berusaha
mengembangkan kebijakanͲkebijakan dalam bidang kesehatan di tingkat global dan mereka yang
bertindak secara internasional untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat global maupun yang
beroperasiditingkatinternasionaluntukmempengaruhikebijakankesehatanditingkatnasionaldan
akhirnyamenentukantransferkebijakanantaratingkatglobaldannasional.
Tujuan
Setelahmempelajaribabini,pembacaakanmampuuntuk:
x

menjelaskanartiglobalisasi

x

mengapresiasipengaruhglobalisasiterhadapkebijakanbidangkesehatan

x

memahamialasanmengapaberbagainegarasalingbekerjasamauntukmengatasimasalah
kesehatandanmengapakerjasamadenganpelakuswastamakinmeningkat

x

menentukan sejumlah pelaku yang bertindak secara global dalam pembuatan kebijakan
bidangkesehatan

Istilah
Global civil society (Masyarakat madani global): merupakan Kelompok masyarakat madani yang
memilikitujuan,caraberkomunikasidanberorganisasisecaraglobal
Globalpublicgood(Komoditaspublikglobal)merupakankomoditasyangkekuranganpasokandi
pasar,diproduksisecarakurangefisienolehsatunegara,danyangmemilikimanfaatsecarauniversal
Globalization(Globalisasi)merupakanRangkaianprosesyangmeningkatkansalingketerkaitandan
ketergantunganantarnegaradanantarmanusia
Pendahuluan
Buku ini telah membahas tentang pembuatan kebijakan di tingkat nasional, meskipun
sejumlah faktor kontekstual yang disoroti dalam Bab I adalah halͲhal yang digambarkan bersifat
“internasional” atau “global”. FaktorͲfaktor internasional dianggap sebagai sesuatu yang
“exogenous” terhadap pembuatan kebijakan domestik. Dengan makin intensifnya integrasi global,
maka faktorͲfaktor global ini makin memainkan peranan penting dalam pembuatan kebijakan
tingkatnasional.
Hanyasejumlahkecilnegaraataukebijakanbidangkesehatanyangtidakterkenapengaruh
global.Pembacatelahmelihatbahwakebijakandibidangkesehatan,dinegaraberpendapatantinggi
sekalipun,mendapattekanandariperusahaanͲperusahaantransnasional, misalnya,dalam masalah
perokok pasif. Kebijakan tingkat nasional juga menjadi sasaran aturanͲaturan perdagangan
internasional,misalnya,PemerintahKanadamenentanglaranganPrancisterhadapimportasbestos
dari Kanada dengan alasan kesehatan. NegaraͲnegara berpenghasilan tinggi secara sukarela juga
mengadopsikebijakanͲkebijakanyangdapatmengkoordinasikantindakanuntukmengatasiancaman
kesehatan global, misalnya kontrol perbatasan untuk memerangi penyakit menular, seperti Severe
AcuteRespiratorySyndrome.Demikianpula,danmungkindalamtingkatyanglebihluas,kebijakan
kesehatan di negara berpenghasilan rendah menjadi sasaran kekuatan eksternal. Kebijakan bisa
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diatur oleh organisasi donor bagi kementerian kesehatan dengan imbalan berupa akses pinjaman.
Kebijakan bisa pula diterapkan sebagai respons terhadap tekanan dari gerakan sosial global,
misalnya, keputusan pemerintah Afrika Selatan untuk memberikan perawatan bagi orang yang
terinfeksiHIV.Selainitu,implementasikebijakanͲkebijakan,misalnyaprogramimunisasibagianakͲ
anak, bisa tergantung pada dukungan dari kemitraan global antara pihak publik dengan swasta
misalnyaGlobalAlliancesforVaccines andImmunizations.Meskipunkebijakannasionalsejak awal
selalu menjadi sasaran pengaruh eksternal, globalisasi semakin meningkatkan dan
menggandakannya.
Bagi para analis kebijakan kesehatan, pertanyaan kuncinya terkait dengan bagaimana
globalisasimempengaruhipengambilankebijakan.Halinibisadirincimenjaditigamasalah.Pertama,
bagaimana interaksi global memudahkan transfer kebijakan antar negara dan antar organisasi?
Kedua,siapayangmempengaruhiterjadinyatransferkebijakan?Ketiga,bagaimanaglobalisasitelah
membentuk isi kebijakan kesehatan? Bab ini akan menjawab pertanyaan Ͳ pertanyaan tersebut –
tetapi untuk melakukannya pembaca harus terlebih dahulu memiliki latar belakang pengetahuan
mengenai globalisasi dan tinjauan mengenai bagaimana pemerintah telah terbiasa bekerja sama
dalambidangkesehatan.
Globalisasi
Istilah globalisasi memiliki arti luas dan digunakan dalam banyak hal yang berbeda.
Berbagai pertentanganpendapatmunculmengenaibaiktidaknyaglobalisasidan,karena istilah itu
digunakan dengan caraͲcara yang berbeda, beberapa pihak mempertentangkan keberadaan
fenomena tersebut. Pembaca dapat melihat perbedaan diantara lima cara penggunaan istilah
gobalisasi. Pertama, globalisasi dikaitkan dengan peningkatan volume, intensitas dan keleluasaan
pergerakanbarang,manusia,ide,keuangan,danpenyakitmenularlintasnegara(internasionalisasi).
Kedua, globalisasi kadang kala merujuk pada penghilangan batasanͲbatasan perdagangan yang
membuat pergerakan secara lebih luas bisa dilakukan (liberalisasi). Sebagai alternatif, beberapa
pendapat mengaitkan globalisasi dengan gejala menuju homogenisasi budaya (universalisasi) atau
pemusatan nilaiͲnilai dan kebijakanͲkebijakan negara Barat, modern dan terutama dari Amerika
Serikat (McDonalisasi). Meskipun beberapa pendapat mempertanyakan apakah kecenderungan ini
merupakan hal baru atau belum pernah terjadi sebelumnya, sebagian besar setuju bahwa hal
tersebut terjadi pada skala yang lebih besar dan dengan intensitas yang lebih besar daripada
sebelumnya.Akibatnyaterjadipeningkatansalingketergantunganantarnegara.
Jan Scholte (2000) berpendapat bahwa hal baru terkait dunia saat ini adalah terjadinya
rekonfigurasi “ruang sosial” dan terutama munculnya wilayah “suprateritorial” atau “transdunia”.
Meskipun “teritori” (desa dan negara) tetap penting bagi manusia dan pembuat kebijakan, yang
telahberubahadalah bahwamanusia danorganisasimemilikihubunganyangmeningkatterhadap
pihak lain dengan cara yang melampaui batasͲbatas  kewilayahan. Misalnya, orang bisa memiliki
loyalitas, identitas, dan ketertarikan yang melampaui kesetiaan terhadap negaraͲbangsa (nationͲ
state),terkaitdengannilaiͲnilai,agama,etnisataubahkanidentitasseksual.Terlebihlagi,teknologi
semakin mempersingkat baik waktu maupun ruang. Orang dan barang tidak hanya melakukan
perjalanan yang makin jauh, makin cepat dan makin sering, kadang mereka melakukannya tanpa
mempedulikanbatasanteritorial.Masalahbisamunculdimanapundankapanpun.Misalnya,virus
dapatmenginfeksijutaan komputersecara simultan dimanapun lokasinyaberada. Jutaantransaksi
keuangandilakukandi“duniamaya”setiaphari.ContohͲcontohinimenggambarkandimensikhusus
dariglobalisasiyangmerupakanhalbaru.
Globalisasi dianggap memilikidimensispatialatauruang,temporaldankognitif(Leedkk,
2002).Dimensiruangsebelumnyatelahdisinggung(kitamakin“menaklukkan”jarak)demikianpula
dimensi temporal (dunia makin cepat). Elemen kognitif berhubungan dengan proses berpikir yang
membentuk persepsi tentang kejadian atau fenomena. Penyebaran teknologi komunikasi
mempengaruhi bagaimana ide, nilai, keyakinan, identitas dan bahkan kepentingan diproduksi dan
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direproduksi. Bagi sebagian orang, globalisasi menghasilkan suatu desa global tempat semua
penduduknyaberbagiaspirasidankepentingansedangkansebagianlainmelihatnilaiͲnilaikebaratͲ
baratan,terutamakonsumerismedanindividualisme,mulaimendominasi.
Kegiatan8.1
Berikancontohlimaartiglobalisasi!
Feedback
-

internasionalisasi– semakinbanyakorangyangterbangmengelilingidunia;buahͲbuahan
“musiman”bisadiperolehsepanjangtahun

-

liberalisasi–penghapusanproteksiterhadapproduksirokoklokal

-

universalisasi–beberapatokodanmerkdagangdigunakandiseluruhduniaataukatayang
samadipergunakandiseluruhdunia(internet,STOP)

-

McDonalisasi–StarbucksdiBeijingdanBurma

-

Superteritorialitas–membelitiketpesawatmelaluiinternetdarinegaraduniaketiga.

Untuk mengapresiasi secara penuh implikasi globalisasi terhadap kebijakan bidang
kesehatan, diperlukan pemahaman tentang caraͲcara globalisasi menimbulkan dampak bagi
kesehatan.
Globalisasidankesehatan
Dampak globalisasi terhadap kesehatan terbukti jelas dalam masalah penyakit menular.
Sekarang bibit penyakit bisa menyebar ke berbagai wilayah di dunia dalam waktu kurang dari 24
jam.WabahSARStahun2003menyebardengancepatdariCinakenegaraͲnegaratetanggahingga
ke Kanada. Virus tidak hanya menyebabkan sakit dan kematian tapi juga diperkirakan merugikan
ekonomi Asia sebesar US$ 30 miliar dan ekonomi Toronto US$ 30 juta per hari pada saat puncak
kejadian. Di tahun 1990, sebuah kapal yang membuang isi lambung di pelabuhan Peruvia
menyebarkan kolera di seluruh wilayah Amerika Latin mengakibatkan kematian sebanyak 4.000
orang dan menginfeksi 400.000 orang ditahun pertama serta menimbulkan kerugian besar dalam
bidangperdagangandanpariwisata.Inimerupakanwabahkoleraketujuhyangmenyebarjauhlebih
cepatdariwabahͲwabah sebelumnya. Di tahun 2003 dan 2004, polio menyebar dari Nigeria ke 12
negara bebas Polio di wilayah Afrika Tengah, Afrika Barat dan Selatan. Wabah ini menunjukkan
bahwa jika epidemi tidak terdeteksi atau ditanggulangi oleh sistem kesehatan nasional, penyakit
tersebut akan dapat dengan cepat menjadi ancaman kesehatan di belahan dunia yang lain akibat
globalisasi.
Tidak hanya penyakit menular yang terkena imbas globalisasi. Produksi, distribusi dan
pemasaranmakanansecaraglobal,misalnya,membawaresikokesehatanterkaitdengan makanan
yang kurang sehat. Perilaku bisa pula terpengaruh oleh globalisasi dalam kaitannya dengan
kecelakaanlalulintas,sedentarisme,merokok,alkohol,perdaganganseks,dll.Globalisasidapatpula
mempengaruhi kemampuan sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi ancaman kesehatan.
Salah satu contoh penting adalah masalah tenaga kesehatan. Negara berpenghasilan tinggi yang
tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik cenderung merekrut tenaga kesehatan dari negara
miskin. Filipina dan India telah menanggapi kebutuhan global ini dengan cara melatih tenaga
kesehatannya untuk dikirim ke luar negeri. Negara lain seperti Afrika Selatan dan Nigeria, karena
kelalaiannya telah kehilanganbanyaktenagakesehatansebab mereka tidakmampu menahanstaf
kesehatanyang dimilikinya akibat kondisitempatbekerja yang kuranglayak.Sebagai dampak arus
perpindahantenagakesehatanglobal,lebihdari50negaramengalamikekurangantenagakesehatan
yangberakibatlayanankesehatanpenting,misalnyaemergencyobstetric,tidaktersedia.
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Kegiatan8.2
Sebagianbesarmasalahkesehatanterpengaruhdenganberbagaicara,baikpositifmaupun
negatif,olehkekuatanyangterkaitdenganglobalisasi.Pilihmasalahkesehatanyangcukuppembaca
ketahuidanlakukanidentifikasidimensitransnasionaldarifaktorpenentupermasalahanyangada.
Feedback
Pertama pembaca harus bisa mengidentifikasi faktor penentu masalah kesehatan.
Selanjutnya,pembacaharusberpikirtentangbagaimanaglobalisasi(dalamberbagaikedoknya)telah
berdampak pada faktor tersebut. Ambil contoh, misalnya, terjadinya infeksi penyakit menular
seksual (IMS) /sexually transmitted infections (STIs) di Bangladesh. Kemungkinan, faktor penentu
palingpentingadalahposisiwanita,aksesterhadapperawatanbagipasienterinfeksi,danmobilitas
manusia. Globalisasi sangat mungkin berdampak pada setiap faktor itu dengan berbagai cara.
Misalnya, liberalisasi perdagangan dan faktor lain telah mengakibatkan terjadinya pergerakan
pekerja dalam jumlah besar ke dan dari negara Teluk maupun munculnya rute distribusi darat
dengantrukyangmelewatiIndia,Bangladesh,NepaldanBirma.Inimenimbulkanterjadinyaledakan
industri seks dengan konsekuensi tingginya tingkat IMS. Liberalisasi perdagangan dan peningkatan
investasi asing menyebabkan perkembangan industri pakaian jadi di wilayah perkotaan yang
sebagianbesarmempekerjakanwanita.Halinitelahmeningkatkanposisitawarwanitasecaraumum
danmungkinberkaitandenganhubunganseksualyangdapatmemperlambatpenyebaranIMS.
Penting untuk dipertimbangkan bahwa negara, manusia dan masalah terintegrasi secara
berbeda. Beberapa negara di wilayah Sub Sahara Afrika tidak terlalu terintegrasi dengan ekonomi
global, misalnya, seperti India dan Cina. Namun demikian, sebagai hasil dari globalisasi, sebagian
besar negara tidak akan mampu mengontrol secara langsung semua faktor penentu terjadinya
gangguan kesehatan dan oleh karenanya harus bekerja sama dengan pelaku lain di luar wilayah
merekauntukmelindungirakyatnya.
Kerjasamatradisionalantarnegaradalambidangkesehatan
Negara selalu mewaspadai penyebaran penyakit ke dalam wilayahnya. Misalnya, pada
abad 14, Venesia memaksa untuk melakukan karantina terhadap kapalͲkapal yang dicurigai
membawatikusyangterinfeksipenyakitmenular.Tindakantersebutkemudiandilakukanpulaoleh
pelabuhanditempatlain.Inisiatifinimenjadiawalmulamunculnyaperjanjianinternasionaldiabad
19 yang bertujuan untuk mengontrol penyebaran penyakit menular melalui pembatasan
perdagangan. Hal ini pada akhirnya menghasilkan aturan internasional yang disebut International
HealthRegulations(IHR)/AturanͲaturanKesehatanInternasionalyangditerimaolehseluruhanggota
WHOditahun1969. RegulasitersebutmemuatnormaͲnorma,standardantindakanterbaik untuk
mencegahpenyebaranpenyakitsecarainternasionaltetapiyangtakkalahpentingmenuntutsetiap
negara untuk melaporkan terjadinya penyakit menular. Regulasi itu memberikan gambaran
mengenaibagaimananegaraͲnegaratelahbekerjasamauntukmengatasimasalahbersama.Namun
IHR juga menggambarkan adanya keterbatasan dari kerja sama semacam itu. Khususnya, meski
negara berkewajiban melapor ke WHO, banyak yang tidak melakukannya, dan WHO tidak dapat
melakukanapapunterkaitketidaktaatantersebut.
Negara bisa bekerja sama dengan banyak cara, baik formal maupun informal. Pembaca
akanmempelajaritentangpengaturanformalyangtelahditetapkanuntukmemudahkankerjasama,
khususnyayangterfokuspadaorganisasimultilateral.
PerserikatanBangsaͲBangsa
Sistem PBB dibentuk di akhir perang dunia II untuk menjaga perdamaian dan keamanan
sertauntukmenyelamatkangenerasiselanjutnyadarideritaperang.Dalamjantungsistemtersebut
berlaku kekuasaan negaraͲbangsa/nationͲstate yang dapat menjadi anggota dalam berbagai
organisasi milik PBB (seperti WHO, UNICEF). OrganisasiͲorganisasi tersebut dibentuk untuk
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mendorong pertukaran dan kontak antar negara anggota dan saling bekerja sama dalam
menyelesaikanmasalahbersama.NegaraͲnegaraanggotamenentukankebijakanorganisasidengan
sedikitinteraksidenganbadanͲbadannonpemerintahan.PemerintahdalamsistemPBB,khususnya
negara berpenghasilan tinggi, dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan internasional. Namun,
sebagaimana pembaca akan lihat, organisasi PBB juga, dalam derajat yang berbeda, mampu
mempengaruhikebijakannasional.
WHOdibentukpadatahun1948sebagaibadankhususbidangkesehatandenganmandat
untuk memimpin dan mengkoordinasi kegiatan internasional bidang kesehatan. Saat ini, sebagian
besar negaraͲbangsa (192 negara) menjadi anggota WHO dan “status keanggotaaan tidak penuh”
diberikankepada103LSMyangmemiliki“hubunganresmi”untukberpartisipasidalammenjalankan
organisasi.WHOdiaturmelaluiMajelisKesehatanDunia/WorldHealthAssembly(WHA).WHAterdiri
dariwakilnegaraͲnegaraanggota,biasanyaMenteriKesehatan,yangbertemusetahunsekaliuntuk
memberikan persetujuan terhadap programͲprogram dan neraca keuangan organisasi serta
menentukan kebijakan kesehatan  internasional. Konstitusi WHO memberi mandat kepada WHA
berupa kewenangan “untuk mengadopsi konvensi atau persetujuan dengan mempertimbangkan
kompetensi Organisasi”. Keputusan dibuat berdasar pada satu suara untuk satu anggota dan
mengikatseluruhanggotakecualimenyatakanuntuktidakmenggunakannyasecaratertulis.Namun
konstitusitidakmemuatsanksibagiyangtidakmematuhiperaturan.Dalampraktek,sebagianbesar
keputusan dinyatakan sebagai rekomendasi tidak mengikat, khususnya, sebagai pedoman teknis,
dimananegarabolehmengadopsiatautidaktergantungpadarelevansidankebijakannasionalnya.
WHA memiliki dewan penasehat berupa Dewan Eksekutif yang memudahkan pekerjaan
Majelisdanmemberipengaruhdalamkeputusandankebijakanyangdibuatnya.Sekretariatdipimpin
olehseorangDirekturJendralyangdipilih,didukungoleh3.500ahlidanstafpendukungdimarkas
besarnya di Jenewa, memiliki 6 kantor regional dan kantorͲkantor di berbagai negara. Secara
kolektif,merekaberusahamenjalankanfungsiberikut(WHO2003).
-

Artikulasikebijakanandposisiadvokasisecarakonsisten,etisdanberdasarbukti.

-

Mengelola informasi dengan mengkaji perkembangan – perkembangan dan
membandingkankinerja,menentukanagenda,danmenstimulasirisetdanpengembangan.

-

Menjadi katalis perubahan melalui dukungan teknis dan kebijakan, dengan caraͲcara yang
mendorong kerja sama dan tindakan serta membantu untuk membangun kemampuan
nasionaldanantarnegarasecaraberkelanjutan.

-

Melakukannegosiasidanmenjagakemitraannasionaldanglobal.

-

Melakukanpenetapan,validasi,pengawasandanimplementasiyangtepatmengenainorma
danstandar.

-

Mendorong perkembangan dan pengujian teknologi baru, perangkat dan pedoman
pengendalian penyakit, penurunan resiko, dan manajemen penyelenggaraan pelayanan
kesehatan

DiantarafungsiͲfungsitersebut,WHOsangatdihargaidalamhalnormadanstandarteknis
yangdikembangkanolehjaringanahlinyayangsangatluasdansaranͲsaranteknisnyakepadanegara
anggota. Meski WHO memberi dasar teknis bagi kebijakan kesehatan di seluruh dunia, ia tidak
memilikikemampuanuntuk“memaksakan”kebijakantersebutterhadappemerintahansuatunegara
–pengaruhnyaterbataspadakewenanganteknissaja.
Organisasi lain di PBB juga memiliki tanggung jawab dalam bidang kesehatan. Organisasi
tersebut antara lain World bank, United Nations Children’s Fund (UNICEF), UN Programme on
HIV/AIDS(UNAIDS),UNDevelopmentProgramme,FoodandAgricultureOrganization(FAO),World
Food Programmed dan UN Fund for Drug Abuse and Control. Tidak mengejutkan bahwa ketika
organisasiͲorganisasiinisemakindewasadanbertambahbesar,merekamulaitidakhanyamelayani
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kebutuhan anggotanya (misalnya menyediakan sarana untuk saling berbagi informasi dan
kolaborasi) tetapi juga mengejar kepentingan organisasinya sendiri dalam perdebatan kebijakan di
tingkat nasional maupun internasional. Dalam proses ini, organisasi PBB menjadi pelakuͲpelaku
terpisah; seringkali mereka saling bersaing dan mengejar pilihanͲpilihan alternatif dalam kebijakan
kesehatan yang berbeda. Misalnya, tahun 1980 ditandai oleh adanya konflik antara WHO dengan
UNICEF mengenai interpretasi kebijakan pelayanan kesehatan primer. WHO berpendapat bahwa
pendekatanmultisektoraldanpreventifuntukmeningkatkankualitasdansanitasi,melekhuruf,gizi
dan didasarkan pada partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan di negaraͲ
negaramiskin.Sebaliknya,UNICEFmenekankanfokuskegiatannyapadaintervensikesehatanbidang
tertentuyangtelahterbuktihematdanmengimplementasikannyamelaluiprogramͲprogramvertikal
(misalnya imunisasi anakͲanak). Meskipun pertentangan ini hanya singkat, kejadian tersebut
menunjukkan adanya perbedaan antar organisasi mengenai kebijakan yang mereka ajukan kepada
negaraͲnegaraanggota.
Organisasi PBB lain yang memiliki pengaruh penting dalam kebijakan kesehatan adalah
World bank. Bank ini mendapat mandat menyediakan modal keuangan untuk membantu
rekonstruksidanpembangunannegaraͲnegaraanggota.TidaksepertiorganisasilaindalamPBByang
mengambil keputusan berdasar pada asas satu negara satu suara, hak memilih dalam World bank
ditentukanberdasarbesarnyamodalyangdisetorolehanggota.Akibatnya,bankiniseringdianggap
sebagai alat bagi negara berpenghasilan tinggi. Bank masuk ke ranah kesehatan melalui pinjaman
bagiprogramkependudukanditahun1960an,mulaimemberikanpinjamandalambidangkesehatan
di akhir tahun 1980an yang mengarahkan kebijakan kesehatan internasional agar terfokus pada
reformasi keuangan. Di akhir abad 20, program tersebut menjadi sumber pembiayaan eksternal
terbesar bagi pembangunan kesehatan di negaraͲnegara berpenghasilan rendah dan menengah.
Pengaruhorganisasiinitidakhanyaberasaldaripinjamanyangdiberikantetapijugadarinetralitas
dan kewenangannya dalam melakukan analisis ekonomi; serta hubungannya dengan kementerianͲ
kementerian keuangan yang kuat dari negara pemberi pinjaman. Akibatnya, penerimaan syaratͲ
syarat kebijakan yang berhubungan dengan pinjaman sektor kesehatan (yang mungkin mendapat
penolakandaripejabatkesehatansetempat)dapatdikaitkandengandukunganBankuntukproyekͲ
proyekbidangenergiatausektorindustriyangmenjadiperhatianmenterilain.Meskipunberbagai
kebijakanWorldbankditentang,sebagianbesarnegarapendonor,industridanpemerintahansecara
umummendukungnya.
OrganisasiPerdaganganDunia(WTO)
Penambahan terpenting pada arsitektur organisasi internasional terjadi pada tahun 1995
dengan didirikannya World Trade organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia. WTO
mengelola dan menegaskan serangkaian persetujuan perdagangan internasional – dengan tujuan
memudahkanperdagangan.AturanͲaturanmendasardalamperdaganganinidapatberdampakpada
bidangkesehatansecaralangsungmelaluiaksesterhadapobat,perdaganganpelayanankesehatan
atau arus perpindahan tenaga kesehatan, dan secara tidak langsung melalui paparan terhadap
konsumsi dan resiko lingkungan yang muncul akibat perdagangan. KebijakanͲkebijakan domestik
yang berkaitan dengan masalah ini menjadi makin mendesak sebagai hasil dari persetujuan WTO
karena, dengan bergabung dalam organisasi ini, negaraͲnegara berkomitmen (tanpa bisa
membatalkan)untukmengubahkebijakandanundangͲundangmerekaagarsesuaidenganprinsipͲ
prinsipdanproseduryangditetapkandalamseluruhpersetujuanWTO.
Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan WTO melakukan survei secara periodik terhadap
kebijakan pemerintah negara anggota untuk memastikan bahwa mereka konsisten dengan aturan
WTO. Pelanggaran yang terjadi bisa juga dilaporkan oleh negara anggota WTO yang lain. Panel
beranggotaparaahlimeninjaulaporanpelanggarantersebutdanmemberikankeputusan,termasuk
adatidaknyakebutuhanuntukmengamandemenundangͲundangagarsesuaidenganaturanWTO,
yangbersifatmengikatbaginegaraͲnegaraanggota.
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SejumlahperjanjianWTOmemilikiimplikasidalamkebijakanbidangkesehatan.TRIPS,atau
Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights (Perjanjian Perdagangan Terkait Hak atas
Kekayaan Intelektual) memiliki profil tertinggi diantara perjanjianͲperjanjian dalam lingkaran
kebijakan kesehatan internasional karena dampaknya dalam kebijakanͲkebijakan yang terkait
denganproduksidanperdaganganobatgenerik.NamunperjanjianͲperjanjiansepertiAgreementon
TechnicalBarrierstoTrade(PerjanjiantentangHambatanTeknisdalamPerdagangan),Agreementon
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (Perjanjian tentang Penerapan UkuranͲ
ukuranSanitasidanFitosanitasi),GeneralAgreementonTradeinServices(PerjanjianUmumbidang
Perdagangan Jasa) seluruhnya harus berhadapan dengan kebijakanͲkebijakan bidang kesehatan di
negaraͲnegara anggota karena pemerintah khawatir bahwa mereka lebih melindungi industri
domestikdaripadamelindungikesehatan.
KerjaSamaBilateral
Hubunganbilateral(yaituantarpemerintah)termasukkerjasamadanasistensi,telahada
sejak munculnya istilah negaraͲbangsa/nationͲstate. Organisasi bilateral antara lain United States
AgencyforInternationalDevelopment(USAID),UKDepartmentforInternationalDevelopment(DfID),
Swedish Inernational Develoment Agency (SIDA), memainkan peranan di tingkat internasional,
regional dan nasional. Mereka sering menjadi penyandang dana utama bagi programͲprogram
kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan programͲprogram kesehatan di organisasiͲ
organisasi PBB. Kerja sama bilateral sering melibatkan dimensi politik dan organisasi tersebut bisa
menggunakan dukungan mereka untuk mengejar sejumlah tujuan (baik diplomatik, komersial,
strategis) dalam sistem PBB dan negara penerima pinjaman. Misalnya, dukungan bilateral dari
Inggris cenderung diberikan ke negaraͲnegara bekas jajahan Inggris; sedangkan sebagian besar
bantuanbilateralAmerikaSerikatdiberikanbagiIsraeldanMesir,danbantuanJepanguntuknegaraͲ
negaraAsiaTenggara.
Kegiatan8.3.
Buatlah daftar lima hingga tujuh contoh organisasi multilateral dan bilateral yang ada di
negarapembaca.
Feedback
Daftar yang pembaca buat jelas tergantung pada negara yang pembaca pilih tetapi
kemungkinanbesartermasukbeberapaorganisasiPBByangtelahdibahasdiatas.
Pembaca telah mempelajari bahwa negaraͲnegara memiliki sejarah panjang kerja sama
dalam bidang kesehatan dan bahwa mereka telah membentuk sejumlah institusi hingga saat ini.
Dorongan untuk kerja sama semacam itu bermacamͲmacam. Beberapa negara telah membentuk
kelompok untuk memproduksi barang kebutuhan global; barang yang tidak akan diproduksi di
pasaran dan pemerintah tidak akan dapat memproduksinya sendiri secara efisien tetapi memiliki
manfaat universal (misalnya pemberantasan polio, mengembangkan vaksin AIDS, riset masalah
kesehatanmasyarakat).Kadangkala,kerjasamalebihbersifatpemberianbantuan–mungkinkarena
keterbatasan atau kekurangan sumber daya di negara lain (misalnya perjanjian kemanusiaan atau
kerjasama pengembangan). Kerjasama juga muncul atas alasan penerangan atau kepentingan
semata (misalnya pengawasan di negara berpenghasilan rendah untuk mengurangi ancaman
bioterorisme di negara berpenghasilan tinggi). KadangͲkadang, ‘kerjasama’ yang menghasilkan
perubahan kebijakan dicapai akibat ancaman atau kekerasan, misalnya selama kampanye
‘pembersihan’ untuk mencapai cakupan imunisasi universal atau hasil sanksi perdagangan yang
dipaksakan melalui rezim WTO. Apapun pendorong untuk interaksi yang terjadi, prosesͲproses
pembuatan kebijakan domestik tidak terlindungi dari prosesͲproses internasional; pelakuͲpelaku
internasionalseringterlibatsecaraaktifdalampembuatankebijakannasional.
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Kerjasamamoderndalamkesehatanglobal
Sejauhini,kolaborasitelahdibahasdalamkonteksinteraksiformalantarnegaradanantara
negara dengan sistem internasional. Namun, dua dari berbagai ciri tatanan kesehatan global
kontemporer adalah munculnya banyak pelaku nonͲnegara dan munculnya kebijakan melalui
mekanismeinformal.Keduaperkembanganiniakandibahasdisini.
Penekanankhususdiletakkanpadamasyarakatsipilglobal,perusahaantransnasionaldan
kemitraanpublikdenganpihakswastasecaraglobal.Tujuannyaadalahuntukmenunjukkanbahwa
pelakuͲpelakuinisecaraaktifberpartisipasidalamprosesͲprosespengambilankebijakankesehatan
internasionalmaupuntingkatnasional.
Masyarakatsipilglobal
Selama50tahunterakhirtelahterjadiperkembangankelompokͲkelompokmasyarakatsipil
global secara spektakuler; dari jumlah 1.117 asosiasi internasional yang terdaftar dalam Union of
InternationalAssociation(PersatuanAsosiasiInternasional)ditahun1956menjadilebihdari16.500
ditahun 1998 (UIA 1998). Lester Salamon (1994) menyatakan bahwa “revolusi asosiasi” sedang
terjadiyangakan“samapentingnyadiabad20denganmunculnyanegarabangsadiakhirabad19”.
Masyarakat madani global mencakup serangkaian pelaku yang membidik target berbagai
macampermasalahan.Misalnya,adaorganisasimasyarakatmadaniglobalyangaktifdalambidang:
-

kesehatanreproduksi–misalnyaInternationalWomen’sHealthCoalition(KoalisiKesehatan
WanitaInternasional)

-

persetujuan perdagangan – misalnya Health Action International (Gerakan Kesehatan
Internasional)(merupakankoalisidari150LSMdari70negara)

-

hakͲhak bagi penderita AIDS – misalnya, International Community of Women Living with
HIV/AIDSyangmenyatakanmewakili19jutawanitapositifHIV

-

standaretikadalambantuankemanusiaan–misalnyatheSPHEREproject

-

ranjaudarat–misalnya,InternationalCampaigntoBanLandmines(KampanyeInternasional
Pelarangan Ranjau Darat) yang dikoordinir oleh sebuah komite beranggota 13 organisasi
tetapimelibatkanlebihdari1.300kelompokdarilebihdari90negara.

Masyarakatmadaniglobalmembentukkesatuanyangheterogen,darisekedarsekelompok
orangyangsalingterhubungmelaluiinternetuntukmengkomunikasikanvisiyangsamamelampaui
batasͲbatas negara hingga organisasi yang memiliki aset politik dalam jumlah besar. Salah satu
organisasi masyarakat sipil telah jauh melebihi World bank dalam berbagai hal terkait perannya
sebagai pusat kesehatan global. Yayasan Bill dan Mellinda Gates (the Bill and Mellinda Gates
Foundation) dibentuk tahun 2000 dan sekarang menjadi pelaku sentral dalam kegiatan kesehatan
global. Yayasan tersebut, dengan sumbangan lebih dari US$ 27 miliar (tahun 2005), menyalurkan
danalebihdariUS$500jutapertahundalambidangkesehatankepadanegarasedangberkembang.
MeskipunYayasanitudipimpinolehBillGatesSr.danPattyStonesifer,dandijalankanoleh
beberapastafeksekutif,BillGates(orangterkayasedunia)danistrinyaMellindasecaraaktifterlibat
dalam arah strategis Yayasan tersebut maupun dalam kegiatan penyaluran bantuan. Mereka
memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan kesehatan dan pengaturan prioritas di bidang
kesehataninternasionalsebagaihasildaribesarnyasumberdayayangdialirkanolehYayasan.
Yayasantersebuttelahmemainkanperansebagaikatalisdalamperubahanrancangbangun
organisasi dalam kesehatan internasional. Ketika penyumbang dana besar lain dalam bidang
pembangunankesehatan,yaituWorldbank,memberikansebagianbesarpinjamanbagipemerintah,
Yayasan tersebut lebih mendukung organisasi non pemerintah, terutama kemitraan publik dengan
swastamelaluihibah.Memang,salahsatucirimenonjoldariyayasanadalahjumlahkemitraandan
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aliansi publik dan swasta yang telah dibangun, diinkubasi dan didukung secara finansial sekaligus
menyediakanstafyangdudukdalamkepengurusan.Misalnya,yayasantersebutmemainkanperanan
sentral dalam melahirkan Global Alliances for Vaccines and Immunization /Aliansi Vaksin dan
ImunisasiGlobal,FoundationforNewInnovativeDiagnostics/YayasanDiagnostikInovatifBaru,dan
GlobalAllianceforImprovedNutrition/AliansiGlobalbagiPeningkatanGizi,dll.Meskipundukungan
yayasan tersebut sangat penting dalam penelitian, pengembangan dan akses produk yang
terabaikan,yangtakkalahpentingadalahkeberhasilannyadalammengajakpelakusektorpublikdan
swastaberkolaborasidalampembuatankebijakan.
Yayasantersebutjugaterlibatdalamkebijakankesehatandengancaralain.Melaluihibah
yang diberikan ia telah membantu pengambilan kebijakan berdasar bukti nyata / evidenceͲbased
policymaking(lihatBab9).Misalnya,YayasantersebuttelahmemberikandanasebesarUS$20juta
untuk membantu perguruan tinggi sains di Afrika untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam
memberikan saran berdasar bukti/evidenceͲbased advice bagi pemerintahnya dalam mengambil
kebijakan. Yayasan juga telah membantu pembentukan Jaringan Riset Kebijakan Kesehatan global
(GlobalHealthPolicyResearchNetwork)yangkelompokkerjanyamenghasilkanlaporananalisisyang
sangatpenting.
Dana yang diberikan oleh Yayasan berperan dalam mengatur prioritas kesehatan
internasionalyangtidakmendapatperhatianpemerintah,organisasinonͲpemerintahdanorganisasi
internasionalyangcenderungmemikirkandimanatindakantersebutdilakukan.Terlebihlagi,sebagai
hasildariinvestasibesarͲbesarandalamkegiatankesehataninternasional,yayasantersebutmemiliki
aksesyangmudahkepadapembuatkeputusanpentingdisemuatingkat.
Sebagaimanamitranasionalmereka,organisasiͲorganisasimasyarakatmadanimemainkan
sejumlahperanandalamprosespembuatankebijakan–baikmempengaruhiorganisasiinternasional
formal (misalnya World bank) maupun mempengaruhi perdebatan di tingkat nasional. Mereka
mengadopsi strategi serupa: beberapa pihak bertindak sebagai kelompok dari dalam, melalui
komunitas kebijakan global dan issue network sebagaimana kasus Médecins Sans Frontières (MSF)
berdasarpadaprinsipintervensikemanusiaandizonekonflik;beberapaorganisasibertindaksebagai
kelompok dari luar yang menggunakan taktik konfrontasi misalnya aktifisme pemilik modal atau
mengorganisirboikotproduktertentumelawanperusahaantransnasional;danbeberapaorganisasi
lainbertindaksebagaikelompokthresholderyangberalihdiantarakeduaposisitersebut.Misalnya,
MSFpernahmenjadibagianissuenetworkyanglebihluasbekerjasamadenganWHO,UNAIDSdan
kelompok lain untuk meningkatkan akses terhadap obat HIV/AIDS tetapi juga menjadi anggota
jaringankelompokaktifisyangmenggunakantaktikkonfrontatifuntukmenurunkanhargamaupun
tuntutanlain.
DalamBab6pembacamempelajaribahwamasyarakatmadaniseringmemainkanperanan
penting dalam proses pembuatan kebijakan, meliputi partisipasi, representasi, dan pendidikan
politik dan bahwa masingͲmasing organisasi masyarakat madani bisa diidentifikasi mana yang
memotivasi(menarikperhatianpadapermasalahan baru),memobilisasi (membanguntekanandan
dukungan),danmemonitor(menilaiperilakunegaradanperusahaandanmemastikanpelaksanaan)
berdasar permasalahan dan kebijakan tertentu. Akibat komunikasi global yang meningkat,
masyarakat sipil global memainkan peranan yang sama baik di tingkat subͲnasional, nasional
maupuninternasional.
Kegiatan8.4
SambilmembacapenjelasanberikutmengenaiperananmasyarakatmadaniglobalolehJeff
Collindkk(2002),buatlahcatatandankesimpulandalamduaatautigakalimatmengenaifungsiyang
dijalankannyadalamtingkatpolitikyangberbeda.
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MasyarakatSipildanKerangkakerjaKonvensiPengendalianTembakau
Di bulan Mei 2003 naskah Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) / Kerangka
KerjaPengendalianTembakaudisetujuisetelahnegosiasiselamahampirempattahunolehnegaraͲ
negara anggota WHO. Proses ini sangat ditentang dan sering terjadi polarisasi antara industri
melawan aktifis dan ahli kesehatan masyarakat dan kedua belah pihak berusaha mempengaruhi
posisi negosiasi dari setiap negara anggota. Meski naskah tersebut memuat dasar proses legislasi
nasional bagi negara yang meratifikasinya, proses penyusunannya menyoroti peran penting yang
dapat dimainkan oleh masyarakat sipil global dalam forum kesehatan internasional sekaligus
keterbatasannya.LSMyangmemiliki“statuskonsultatif”diWHOberpartisipasisecaraformal,tetapi
terbatas (misalnya tak berhak memilih), dalam proses negosiasi – namun mampu menggunakan
status ini untuk melakukan lobi terhadap delegasi resmi. Selain itu, banyak LSM menekan WHO
untuk mempercepat proses yang diperlukan agar LSM internasional memiliki hubungan resmi
denganOrganisasi–dansatukeputusantelahdibuatuntukmemberikanhubunganresmitersebut
demi berjalannya proses FCTC. Kedua, WHO menjadi penyelenggara dengar pendapat publik yang
berhubungan dengan Konvensi dimana banyak organisasi masyarakat sipil yang memberikan
pengakuan dan pernyataan tertulis. Ketiga, kelompok masyarakat sipil, misalnya Campaign for
Tobacco Free Kids (Kampanye AnakͲanak Bebas dari Tembakau) dan ASH, melakukan fungsi
pendidikan – mengorganisir seminar, mempersiapkan penjelasan bagi delegasi tentang berbagai
aspek teknis Konvensi, mempublikasikan laporan tentang permasalahan teknis, dan menerbitkan
buletin laporan kerja harian. Peranan keempat, dan mungkin unik, berupa tindakan atas nama
kesadarankesehatanpublikselamanegosiasi.Misalnya,beberapaLSMmenarikperhatianterhadap
posisi menentang yang diambil oleh beberapa negara anggota dan taktik pihak industri – dengan
cara yang beragam misalnya memberi penghargaan Orchid Award kepada delegasi yang mereka
anggaptelahmemberikontribusipalingpositifdiharisebelumnyadanDirtyAshtrayAwardbagiyang
paling merusak. Kelima, individu yang bekerja bagi organisasi masyarakat, pada kejadian tertentu,
mampu berpartisipasi langsung dalam negosiasi melalui keikutsertaan mereka dalam delegasi
internasional.Selamanegoisasiberlangsung,organisasimasyarakatmadaniglobalmenjadikekuatan
pelobiyanglebihkuatmelaluipembentukanFrameworkConventionAlliance/AliansiKerangkaKerja
Konvensiyangberusahameningkatkankomunikasiantarkelompokdenganlangsungterlibatsecara
sistematisuntukmenjangkaukelompokͲkelompokyanglebihkecildinegaraberkembang.Padaakhir
negosiasi lebih dari 180 LSM dari lebih dari 70 negara telah menjadi anggota. Aliansi tersebut
akhirnyamenjadijembatanbagitindakantingkatnasionalyangmeliputilobi,penulisansurat,diskusi
kebijakan,kampanyeadvokasidankonferensiperssebelumdansesudahpertemuan.
Feedback
Adapersetujuanumumbahwamasyarakatmadanimemberikanmasukankritisbagiproses
FCTC yang mempengaruhi isi persetujuan melalui berbagai pendekatan. Namun ada keterbatasan
terhadap pengaruh tersebut. Misalnya, negosiasi akhir dibatasi hanya untuk negara anggota – ini
secaraefektifmencegahmasukanlangsungdarimasyarakatmadani.Mungkinhalyanglebihpenting
adalah perusahaanͲperusahaan rokok transnasional memiliki sumber daya politik yang lebih besar
yangdapatmerekamanfaatkanuntukmencegahpelaksanaanhasilKonvensi.
Keck dan Sikkik (1998) telah menarik perhatian terhadap peran advokasi yang dimainkan
oleh jaringan dan koalisi sipil global di dunia politik pada area yang beragam misalnya kebijakan
tentangpenggantiairsusuibudansunatperempuan.Koalisisepertiitubertujuanuntukmengubah
prosedur, kebijakan dan perilaku negara serta organisasi internasional melalui persuasi dan
sosialisasi–denganmelibatkandiridanmenjadianggotakomunitaspembuatkebijakanyanglebih
luas menyangkut permasalahan yang spesifik. Kekuatan koalisi semacam itu bersumber dari
informasi, ide dan strategi mereka untuk ‘mengubah informasi dan konteks nilai yang menjadi
sarana bagi negara dalam membuat kebijakan’. Di Bab 6 pembaca mempelajari tentang peran
advokasi koalisi dalam mengubah persepsi kepentingan melalui discursive dan taktik lain yang
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berhubungandenganHIV/AIDS.KelompoksepertiTreatmentActionCampaign(umumnyaditingkat
nasional) dan ACTUP (global) telah mendefinisikan kembali agenda dan mengubah perspektif
perusahaan (misalnya menurunkan biaya produksi obat, membatalkan tuntutan bagi negara yang
inginmenerapkanTRIPS,dsb.)danberhasilmemaksakanresponskebijakanditingkatnasionaldan
internasional(Seckinelgin2003).
Pertumbuhan masyarakatmadani global tercapaikarenabeberapa alasan.Bagi beberapa
pihakhaltersebutditerimakarenapenurunankemampuannegarauntukmengaturbidangkebijakan
tertentu–misalnyabidangkesehatan.Bagipihaklain,iniadalahsaranauntukmeningkatkanproses
pembuatan kebijakan – dengan membawa ideͲide dan keahlian baru ke dalam proses itu, dengan
mereduksi konflik, meningkatkan komunikasi atau transparansi. Bagi pihak lain, keterlibatan
masyarakat madani menjadi sarana untuk melakukan demokratisasi sistem internasional – untuk
menyuarakan mereka yang terkena imbas kebijakan yang diambil yang selanjutnya membuat
kebijakan tersebut lebih responsif. Masyarakat madani juga dianggap mengikutsertakan manusia
menjadi penduduk global dan “melakukan globalisasi dari bawah’. Pihak lain menyamakan
masyarakat madani dengan upaya membentuk pemerintahan yang lebih humanis; sebagai
penyeimbangterhadappengaruhsektorkomersial.DisampingharapanͲharapantersebut,adapula
yangtidakterlaluoptimis.
Kegiatan8.5.
Pembaca telah membaca beberapa alasan positif yang menyambut baik pertumbuhan
masyarakat madani global. Kritik seperti apa menurut pembaca yang pantas diberikan bagi
kelompok–kelompokglobal?
Feedback
DaftaryangpembacabuatbisamencakuphalͲhalberikut:
-

Legitimasi kelompok ‘global’ bisa dipertanyakan dengan adanya ketidakseimbangan
keterwakilanpihakUtaradanSelatanyangnampakdaribesarnyajumlahdanadananggota
yang berasal dari Utara dan mengatur agenda. Kurang dari 15% LSM yang mendapat
akreditasiPBBberasaldariSelatan.

-

MasalahElitisme.Meskipunmayarakatmadaniglobalseringdianggapmewakilimasyarakat
akar rumput dalam prakteknya, beberapa organisasi dianggap sebagai ‘astroturf/golongan
elit’karenamerekaberanggotakankaumelitdariSelatan

-

Kurangnya aspekdemokrasi. Banyakorganisasi yangbelum mempertimbangkanpartisipasi
konstituenmaupuncaramengelolakonsultasi.

-

Kurangnya transparansi. Banyak kelompok yang tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas
siapa mereka sebenarnya, apa tujuan mereka, dari mana sumber pendanaan mereka,
maupun bagaimana mereka mengambil keputusan. Beberapa organisasi menjadi ujung
tombakindustridanlebihbaikdianggapsebagaibagiandaripasar.

-

Masyarakat madani yang tidak madani. Masyarakat madani global adalah sebuah frase
umum yang bisa dipergunakan dalam barbagai hal. Sindikat kriminal lintas negara dan
kelompokrasialispuntermasukdidalamnya.
Perusahaantransnasional

Dalam Bab 3 pembaca mempelajari tentang karakter sektor komersial yang beraneka
ragam dan caraͲcara sektor tersebut menyebarkan pengaruhnya dalam perdebatan mengenai
kebijakankesehatandomestik.Sektorkomersial,terutamaperusahaantransnasional(Transnational
Corporation/TNC), asosiasi internasional dan asosiasi tertinggi, juga mengejar kepentingan mereka
melalui sistem internasional. Pada tahun 1998, Sekretaris Jendral Kamar Dagang
Internasional/International Chamber of Commerce (ICC) menulis bahwa ‘perusahaan meyakini
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bahwaaturanmainbagiekonomipasar,yangsemulahanyaditetapkanolehpemerintahsaja,harus
diterapkan secara global jika diharapkan berjalan secara efektif. Demi terciptanya kerangka kerja
peraturan global tersebut, perusahaan mengharapkan peran PBB dan organisasiͲorganisasi di
bawahnya‘ (Cattaui 1998). ICC terutama tertarik pada aturanͲaturan WTO untuk mengembangkan
aturan bisnis ‘dengan ketentuan bahwa mereka harus sangat memperhatikan kontribusi
perusahaan.’ Sekjen yang kemudian menjadi Presiden tersebut menjelaskan bahwa ‘Kita tidak
menginginkanmenjadipasangangelapWTOdanICCtidakharusmasukWTOmelaluipintubelakang’
(Maucher1998).Hasilnya,ICCmemulaisebuahdialogsistematisdenganPBBdanberbagaistrategi
lainuntukmempengaruhipembuatankeputusandiPBB–termasukupayakerasuntukmemperoleh
persetujuan terhadap kerangka kerja bagi masukan semacam itu. Kegiatan tersebut menghasilkan
pernyataanbersamaantaraPBBdenganICCmengenaikepentinganbersamasekaligussuatu‘Global
Compacts’ dari nilaiͲnilai dan prinsipͲprinsip bersama yang menghubungkan perusahaan
transnasionalbesardenganPBBtanpaterbebanidenganaturanͲaturanformalataukerangkakerja
hukumyangmengikat.
Meskipun Global Compact adalah ekspresi yang sangat tampak, nyata dan kontroversial
dari interaksi antara sektor komersial dengan sistem internasional, bidang lain pun juga telah
dimanfaatkan. Daftar berikut berisi caraͲcara sektor komersial menebarkan pengaruhnya dalam
hubungannya dengan organisasi antar pemerintah dan hasil kerja mereka mengingatkan pembaca
bahwakelompokpelakuiniperludilibatkandalamanalisiskebijakankesehatan:
-

pengaruh terhadap organisasi antar pemerintah seperti WHO, misalnya, pertemuan pihak
industri dengan Direktur Jendral, keterlibatan sebagai penasehat ahli dan dalam kelompok
kerja, staf yang berasal dari industri menempati posisi sementara; dan menyamarkan
infiltrasi

-

menundapemberlakuaninstrumenhukuminternasional

-

menghadang pemberlakuan instrumen internasional, misalnya, industri gula memobilisasi
penentanganterhadappedomanmakananinternasionalyangdiajukanolehFAO/WHOpada
tahun2003(WaxmanA2004)

-

mempengaruhi isi perjanjian internasional, misalnya Phillip Morris berhasil melobi
pemerintahAmerikaSerikatuntukmengadopsiposisitertentudalamnaskahFCTC(Waxman
A2004)

-

menentangkompetensidanmandatorganisasiinternasionaluntukmengembangkannorma
dalam area kebijakan tertentu, misalnya, industri makanan menentang dan mencoba
membatasi cakupan permasalahan yang hendak diajukan WHO untuk mengatasi masalah
obesitas(WaxmanA2004)

Daftar ini mengungkap bahwa sektor komersial secara aktif terlibat dalam organisasi
internasional – organisasi yang pada awalnya menjadi alat untuk memudahkan kerjasama antar
negara. Studi kasus berikut ini memberikan gambaran mendalam mengenai keterlibatan industri
dalampengembanganaturanͲaturanperdaganganglobal
Kegiatan8.6
Bacalah studi kasus mengenai hak kekayaan intelektual/intellectual property rights (IPR)
lalurenungkanpertanyaanberikutdanbuatlahcatatan:
1. Mengapa pihak industri menginginkan aturan yang bersifat mengikat bukan yang bersifat
sukarelaterkaitIPR?
2. MengapaindustrimencariaturanͲaturanglobal?
3. MengapapemerintahAmerikaSerikatmendukungKomiteKekayaanIntelektual(Intellectual
PropertyCommittee)
4. Mengapaaturanperdaganganinipentingbagisektorkesehatanpublik?
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GlobalisasiKekayaanintelektual
Sell (2003) memberikan pendapat yang menarik tentang pengaruh industri terhadap
perkembanganpersetujuanantarpemerintahmengenaiIPRyangberlingkupglobal.Pendorongbagi
aturan global berasal dari pemikiran perusahaan tertentu yang menyatakan bahwa perlindungan
kekayaanintelektualyanglemahdiluarwilayahASdianggapsebagai‘pembajakan’danmerupakan
kerugian besar serta menjadi ancamanbagi investasi lebih lanjutdalam bidang ilmupengetahuan.
Hasilnya, CEO dari 12 perusahaan transnasional yang berbasis di Amerika Serikat (bidang industri
kimia, informasi hiburan, dan farmasi) membentuk Komite Kekayaan Intelektual/Intellectual
Property Committee (IPC) untuk mewujudkan perlindungan IPR yang lebih kuat di seluruh dunia.
Komite tersebut dibentuk tahun 1986, sebelum dibukanya negosiasi perdagangan Putaran
Uruguay/UruguayRoundyangberpuncakpadapenetapanWTO.
Komite ini bekerja sebagai jaringan informal. Tujuannya untuk melindungi IPR melalui
hukum perdagangan. Tugas tersebut dimulai dengan membuat kerangka permasalahan –
mengaitkankurangnyaperlindungandengandefisitneracaperdaganganAS.Berdasarpadaargumen
ekonomi, keahlian teknis yang memadai dan hubungan dengan pejabat pemerintah itulah maka
komiteberhasilmendapatdukunganpenuhdaripemerintahAS.IPCkemudianmenyusuncarauntuk
meyakinkan mitra industri di Jepang, Kanada dan Eropa mengenai alasan strategi yang diterapkan
(mengaitkanIPRdenganhukumperdagangan)danmemperolehdukunganmerekauntukmembawa
permasalahan tersebut ke agenda negosiasi Uruguay. IPC membentuk komisi ahli hukum
perdagangan untuk menyusun perjanjian yang akan melindungi kepentingan industri. Rancangan
tersebut diadopsi oleh pemerintah AS yang dinyatakan ‘merefleksikan pandangan mereka’ dan
menjadi bagian dari dokumen negoisasi di Uruguay. IPC mampu menempatkan salah satu
anggotanya, yaitu CEO Pfizer, sebagai penasehat bagi delegasi AS. Meskipun India dan Brazil
berusaha untuk menghalangi negosiasi dan menggagalkan upaya pembahasan IPR dalam
pertemuan, ancaman sanksi ekonomi membuat mereka takluk. Hasilnya, the Agreement on Trade
Related Intellectual Property Rights (TRIPS) muncul dan menurut pihak industri, ’IPC mendapatkan
95%dariapayangdiinginkannya.’
SebagaisalahsatupersetujuanWTO,TRIPSmemilikimekanismepemberlakuanyangkuat
dan kemungkinan berdampak besar bagi kesehatan masyarakat. Persetujuan tersebut mewajibkan
negaraͲnegara yang sampai sekarang ini gagal melindungi hak paten atas produk atau proses
produksi agar membuat ketentuan untuk melakukannya dan khususnya mengatur periode paten
selama 20 tahun. Pihak industri beralasan bahwa perlindungan monopoli dibutuhkan untuk
mendoronginvestasidalamrisetdanpengembangan.Parapengritikmenganggapbahwahaliniakan
menimbulkan adanya larangan yang tidak perlu terhadap penggunaan produk generik,
meningkatkanongkosobat,danmenaikkanhambatanbagiinovasiilmupengetahun.
Feedback
1. Pihak industri  menginginkan aturan yang mengikat sehingga semua pihak harus patuh.
Aturanyangbersifatsukarelaseringberakibatadanyatingkatkepatuhanyangrendah.
2. Industri menginginkan aturan global karena mereka tidak mau ada negara yang tidak
menerapkannya.
3. Pemerintah AS dianggap telah mendukung IPC dengan beberapa alasan. Pertama,
pemerintah AS menerima kerangka permasalahan dan besarnya masalah sebagaimana
perkiraan industri. Kedua, pihak industri menyediakan keahlian unik di bidang yang tidak
dimiliki oleh pemerintah. Ketiga, industriini menyumbang dana kampanyeyang besar dan
investasibesardalammelakukanlobi.
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4. Dampakbagikesehatanpublikbisapositifataunegatif.Kemungkinanbesarakanadalebih
banyak investasi swasta dalam bidang riset dan  pengembangan kesehatan. Namun,
kemajuantersebutmungkinhanyabisadinikmatiolehmerekayangsanggupmembayarnya.
SebagaimanatelahpembacapelajaridiBab3,sektorkomersialmempengaruhikebijakan
kesehatan publik dengan berbagai cara dan dapat menjadi kekuatan positif maupun negatif.
Pembaca ingat bahwa sektor komersial juga mengembangkan inisiatif kebijakan kesehatan swasta
tanpamelibatkansektorpublik.Misalnya,sektorinitelahmengembangkanberbagaikodeetikyang
bersifat global. PerusahaanͲperusahaanjugatelahmenetapkan mekanismealternatif ketika sistem
publik gagal dalam berbagai hal yang mempengaruhi tingkat keuntungan. Misalnya, sebagai
tanggapan atas kerugian besar akibat wabah SARS tahun 2003, sebuah kelompok terdiri dari bank
investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan penerbangan memulai pembahasan untuk
menetapkan dana yang akan membantu menurunkan resiko epidemi global dengan memperkuat
pengawasannasionaldanglobalsertakemampuanmengatasinya.
Kemitraanglobalbidangkesehatanantarapublikdanswasta
Salahsatuciriduniaglobaladalahkecenderunganparapelakudarisektordantingkatyang
berbedauntukbekerjasecarakolektifsebagaikomunitaspembuatkebijakandanissuenetworkatas
proyek kebijakan sebagaimana dijelaskan di Bab 6. Salah satu bentuk upaya kolaborasi yang jelas
(walaupunhanyapadabagian akhiryang formal) disektorkesehatan adalahbanyaknya kemitraan
publik dan swasta (publicͲprivate partnership/PPPs) yang telah diluncurkan sejak pertengahan
1990an. Meskipun label PPP telah diterapkan pada sejumlah usaha kooperatif, sebagian besar
diantaranya menyatukan pelakuͲpelaku yang tersebar dengan sektor publik. OrganisasiͲorganisasi
komersial dan masyarakat madani yang memiliki sasaran dan tujuan bersama serta memiliki
komitmen terhadap organisasi mereka (kadang berjumlah hingga ratusan sebagaimana kasus
Kemitraan Global untuk Pemberantasan TB/Global Partnership to Stop TB) bekerja bersama untuk
meraihnya. Beberapa kemitraan mengembangkan identitas hukum yang independen, misalnya
Aliansi Vaksin AIDS Internasional/International AIDS Vaccine Alliances, sedangkan organisasi lain
menempatiposisisebagaiorganisasimultilateralataunonͲpemerintahyangtelahlamaada,seperti
RollBack MalariadanGlobalAlliances for Vaccines andImmunization masingͲmasing di WHO dan
UNICEF.
PPPmemilikibeberapafungsi.Beberapapihakmelakukanfungsirisetdanpengembangan
untuk produk kesehatan, misalnya the Medicines for Malaria Venture mengumpulkan dana dari
sektor publik dan yayasan kemudian  menggunakannya untuk meningkatkan keterlibatan
perusahaanͲperusahaan farmasi dan bioteknologi agar fokus dalam memproduksi vaksin malaria
bagi negara berpenghasilan rendah. Pihak lain bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap
produkyangtelahadabagipendudukyangtidakmampumembelinya.TheInternationalTrachoma
Initiative, misalnya, menyalurkan antibiotik bantuan dari Pfizer ke negaraͲnegara yang
menggunakannya sebagai bagian dari pendekatan kesehatan publik untuk mengontrol penyakit
trakoma. Sejumlah kecil PPPs memobilisasi dan menyalurkan dana bagi penyakit atau intervensi
tertentu, sedangkan pihak lain ada yang hanya beroperasi dalam bidang advokasi, misalnya
International Partnership for Microbicides. Selama bekerja, banyak PPPs yang mengembangkan
kebijakan, normaͲnorma dan standar yang mungkin sebelumnya telah dikembangkan oleh
pemerintah atau organisasi antarͲpemerintah dan sangat aktif berusaha mengatur agenda,
mempengaruhi prioritas yang diberikan bagi permasalahan kesehatan, dan melibatkan diri dalam
formulasiatauimplementasikebijakanolehpemerintahnasionaldanorganisasiinternasional.
Dari perspektif kebijakan, yang membuat PPPs pantas dihargai adalah kenyataan bahwa
merekamunculuntukmewakilipelakupentingdalambidangkebijakankesehatantingkatglobaldan
nasional – sebagaimana kemitraan yang diselenggarakan oleh organisasi lain (misalnya STOP TB)
akanmemilikiidentitasdanmengejartujuanyangspesifik.Pengaruhmerekaseringkaliberawaldari
sumberͲsumber politik yang dimiliki yang membuat mereka mempunyai kemampuan menjalankan
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organisasisecaraefektifyangbekerjaindependenataumonosektoral,misalnya,berupaaksespolitik
dan sumber pengetahuan, serta perspektif yang cerdas dan beragam yang berhubungan dengan
berbagai segi proses pembuatan kebijakan, maupun luas dan dalamnya ketrampilan yang dimiliki
darisisikemampuanrisethinggadistribusiprodukmaupunteknikpemasaran.Kekuatanmerekajuga
berupa kemampuan untuk menyatukan sejumlah pelaku kebijakan penting pada posisi tertentu;
pelaku yang mungkin telah mencari alternatif kebijakan lain atau belum dimobilisir sama sekali
terhadap permasalahan kebijakan tertentu. Akibatnya, PPPs telah menjadi advokat yang kuat bagi
responterhadapmasalahkesehatandankebijakantertentu.
Kegiatan8.7
Hubunganyanglebihdekatantarasektorpublikdanswasta,termasukmelaluikemitraan,
meskipun sebagian diterima dengan baik tapi mengundang kritik dari beberapa pihak. Tulislah
empatataulimaalasanyangmungkinbisamenjelaskanmunculnyakritikterhadapPPPsehubungan
denganpembuatankebijakankesehatan.
Feedback
Tanggapan pembaca mungkin telah memuat beberapa hal berikut, yang sebagian besar
kuranglebihvalid,setidaknyakadangͲkadang:
-

PPPs bisa menimbulkan fragmen dalam arsitektur kesehatan internasional dan membuat
koordinasikebijakanantarorganisasimakinsulit.

-

PPPsmeningkatkanpengaruhsektorswastadalamprosespembuatankebijakanpublikyang
bisa mengakibatkan munculnya kebijakan yang menguntungkan bagi kepentingan swasta
denganmengorbankankepentinganpublik

-

Sebagailanjutandarihaldiatas,adapemikiranbahwapengambilankeputusandalamPPPs
bisa menimbulkan konflik kepentingan. Meskipun banyak PPPs yang mengembangkan
normaͲnorma danstandarteknis, hanya sedikityang memiliki mekanismeuntukmengatur
konfliksemacamitubaikyangnyata,nampakataupotensial.

-

Melaluiasosiasidenganpelakusektorpublik,PPPsbisameningkatkanlegitimasiperusahaan
yangkurangmemilikitanggungjawabsosial(menurutistilahkritikus‘bluewash’).

-

Keterlibatan swasta bisa mengganggu rancangan prioritas dalam kesehatan internasional
terhadap permasalahan dan intervensi yang, dari perspektif publik, mungkin bisa
dipertanyakan. PPPs cenderung terfokus pada produk (yang sering bersifat kuratif) dan
upaya mengatasi penyakitͲpenyakit menular daripada yang tidak menular. Mengatasi
penyakittidakmenularlebihsulitdanbisasecaralangsungmempengaruhikepentinganlobiͲ
lobikomersial(misalnyamakanandanminuman,alkohol).

-

PPPs bisa mendistorsi agendaͲagenda kebijakan di tingkat nasional. PPPs berperilaku
sebagaimana pelaku internasional lain dalam mengejar tujuanͲtujuan kebijakan tertentu –
merekasamasajadenganpelakulain.

-

Pengambilan keputusan dalam PPP didominasi oleh kaum elit dari kawasan Utara yang
memiliki cara pengambilan keputusan yang berlawanan dengan berbagai organisasi PBB
(misalnyaprinsipsatunegarasatusuara).Selainitu,perwakilandariSelatanjugacenderung
berasaldarigolonganelit.

Meskipunpengritiktelahmemunculkanpemikiranyangsahihmengenaikemitraanpublik
dan swasta, dalam dunia yang makin menyatu biasa terjadi adanya kebijakan yang dibuat melalui
komunitas kebijakan dan issue network. Hal ini membuka lapangan baru bagi para pelaku untuk
mengejarsasaranterkaitkebijakantertentudantindakantersebutmenambahkompleksitasdalam
pembuatankebijakankesehatan.
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Globalisasiprosespembuatankebijakan
DalamBab6diperkenalkankonsep‘segitigabesi/irontriangle’–yaituadanyatigapelaku
besar yang terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional (misalnya pejabat
terpilih, birokrat, dan kelompok kepentingan nonͲpemerintah – terutama dari sektor komersial).
Perubahanyangdijelaskandalambabinimenggambarkanbahwakebijakanmemilikidimensiglobal
yangmakinmeningkatdanparapelakuglobaldaninternasionaltersebutseringmemainkanperanan
penting. Cerny memunculkan istilah ‘segilima emas/golden pentangles’ untuk merefleksikan
perubahanͲperubahan terhadap proses pengambilan kebijakan ini (2001). Meskipun birokrat
domestik,pejabatterpilihdankelompokkepentingantetappenting,merekatelahtergabungdisatu
sisi melalui kegiatanͲkegiatan formal dan dalam institusi organisasi internasional (misalnya World
bank, Organisasi Perdagangan Dunia, G8 dll) – sisi keempat dari segilima – dan pihak yang kurang
formal,seringdalambentukjaringan(misalnyakemitraanpublikͲswasta)sertamasyarakatmadani
transnasionaldankegiatanpasardisisilain–sisikelima.Tergantungpadapermasalahanyangada,
salah satu atau semua kategori pelaku bisa terlibat dan satu atau lebih diantara mereka mungkin
mendominasi. Gambaran segilima itu berguna bagi analis kebijakan karena ia menarik perhatian
terhadapsejumlahkepentinganyangmungkinaktifdankompleksitasprosespengambilankebijakan
apa pun. Bagi pemerintah, terutama yang berasal dari negara berpenghasilan rendah dan
menengah, mengelola begitu banyak masukan dalam sistem perpolitikan merupakan tugas yang
sulit.
Kementeriankesehatandinegaraberpenghasilanrendahmenghadapipeningkatanjumlah
pelaku dalam proses pembuatan kebijakan yang menambah beban bagi pengelolaan berbagai
hubungan bilateral dengan organisasi donor yang beraneka ragam – diantaranya sering dalam
konteks proyek rahasia. Di awal 1990an semakin jelas bahwa tuntutan yang diajukan terhadap
berbagaikementerianolehdonoryangmengejarprioritasyangberbedadanmenuntutmekanisme
pelaporan proyek terpisah dan paralel terlalu berlebihan dan bahkan merusak kemampuan yang
terbatas dan mempersulit upaya menyusun kebijakan yang koheren dan konsisten dalam sektor
tersebut. Akibatnya, muncul konsensus bersama tentang perlunya peningkatan koordinasi dan
upaya untuk menetapkan “pendekatan sektoral/sectorͲwide approaches’ (SWAPS). Hal ini
memerlukan penerjemahan kerangka kerja kebijakan dan perencanaan pengeluaran taraf medium
yangdisetujuibersama.Semuadonoreksternaldiharapkanberjalandalamkerangkakerjatersebut,
hanya untuk membiayai kegiatanͲkegiatan yang termuat dalam perencanaan (lebih baik melalui
kelompok bersama dan idealnya menyatu dengan dana domestik) dan menerima laporan
pemerintahyangterkonsolidasi.
Adanya politik kerjasama pembangunan seperti itu, tingkat keberhasilan program SWAPs
bermacamͲmacam; banyak donor yang terus membiayai kegiatan di luar rencana, proyekͲproyek
yangdirancangdariluaryangkurangharmonisdanmenimbulkanmasalahpelaporansertakeuangan
yang membebani dan kompleks – sering hanya sebagai pelengkap semata. Di negaraͲnegara yang
mengalami kemajuan, pencapaian ini sering terancam oleh kedatangan kemitraan publik Ͳ swasta
global yang baru. Saat ini banyak negara yang menjadi tempat bagi pelaksanaan 20 PPPs yang
berjalan sebagai program vertikal dengan sistem paralel – yang kemudian menarik kementerian
negara ke arah yang berbeda karena mereka bersaing untuk memperoleh perhatian dan prioritas.
Akibatnya, muncul kembali kebutuhan terhadap koherensi ditingkat negara. Demikian pula, telah
diketahui bahwa koordinasi di tingkat negara membutuhkan dukungan koordinasi tingkat global.
Manifestasi yang paling menonjol adalah Millenium Development Goals (MDGs/Sasaran
pembangunan Milenium)yang disetujui di tahun 2000 oleh 189 negara, dengan dukungan dari
InternationalMonetaryFund(IMF)danWorldbank,theOrganizationforEconomicCooperationand
Development (OECD), serta kelompok G8 dan G20. Kedelapan MDGs memiliki target spesifik dan
memuatindikatoryangbisadiverifikasiterkaitperkembanganapayangdiukurdankemanasemua
pelakuharusberkomitmen.
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Kegiatan8.8
Mengapa begitu sulit mengkoordinasi upayaͲupaya di tingkat negara? Berikan dua atau
tigaalasan
Feedback
Jawaban pembaca harus membahas kenyataan bahwa pelaku yang berbeda memiliki
kepentingan yang berbeda. Seringkali kepentingan tersebut sulit disatukan. Organisasi donor
bilateral mungkin mengejar kepentingan diplomatik atau kepentingan komersial disamping tujuan
kesehatan dan kemanusiaan melalui kerjasama pembangunan dan hal ini mungkin berlawanan
denganprioritasyangditetapkanmelaluiproseskonsultatifdengannegaralain.Sebagaimanatelah
pembacapelajaridiatas,organisasiinternasionalmengejartujuanͲtujuantertentudanbermacamͲ
macam pula. Semua organisasi, termasuk kemitraan publik dan swasta akan bersaing untuk
memasukkan agenda mereka ke dalam agenda kebijakan dan berusaha mendapat perhatian. Oleh
karenanya, akan selalu ada dimensi politis dan teknis dalam koordinasi dengan institusi eksternal
yang berusaha untuk mengatur agenda dan mendapat mitra nasional untuk menjalankan pilihan
kebijakanyanglebihmerekasukai.
Modelsegilimamemunculkanpertanyaanmengenaiapakahpenambahankategoripelaku
mengarah pada pluralisme yang lebih besar dan apakah interaksi yang meningkat mengarah pada
pertimbangan tentang cakupan alternatif kebijakan yang lebih luas. Tidak ada satu jawaban pasti
terhadappertanyaaninikarenahalinitergantungpadakebijakandankonteksyangada.Beberapa
studiempirisdalamsektorkesehatanmenunjukkanbahwameskipunbeberapaareatelahmencakup
kelompok yang lebih besar, keputusan yang dibuat cenderung didominasi oleh komunitas elit
pembuat kebijakan yang sering mewakili sejumlah kecil organisasi, baik dari sektor publik, sipil
maupunkomersial(misalpluralismeelit).
Sedangkan untuk pertanyaan mengenai apakah globalisasi meningkatkan pilihanͲpilihan
kebijakan yang dipertimbangkan, akan nampak bahwa rancangan agenda dan formulasi kebijakan
ditandai dengan meningkatnya konvergensi – terutama dalam hubungannya dengan reformasi
sektor kesehatan publik yang dijabarkan di Bab 3. Namun transfer kebijakan antar negara – yang
seringmelaluimediasiinternasional(sepertikemitraanglobalatauorganisasiinternasional)–yang
mengkibatkan konvergensi bukanlah proses sekali jadi. Pembelajaran lintas negara dan lintas
sektoralsecaraeksplisit(misalnyamelaluistudytour)atauketentuaninsentif(misalnyapinjaman,
hibah)tidaksecaraotomatismengarahkanterjadinyatransfer kebijakandanperubahan. Seringkali
prosestersebutberjalan lama dan tersendatͲsendatserta melibatkanorganisasi danjaringanyang
berbedapadatahapͲtahapyangberbeda.
Rangkuman
Dalam Bab ini pembaca telah mempelajari bahwa globalisasi merupakan serangkaian
prosesdenganbanyaksegiyangmeningkatkanintegrasidanketergantunganantarnegara.Integrasi
dan ketergantungan tersebut telah memunculkan adanya kebutuhan atas proses pembuatan
kebijakan yang berlapis dan multi sektoral (di atas dan di bawah negara dan antara sektor publik
danswasta).Kekuasaannegaraterhadapkesehatansecaraumum,walaupunberbeda,telahhilang.
Namun negara tetap memiliki peran sentral bahkan meski ia harus menerapkan kebijakan melalui
konflikdankolaborasidenganpelakuyangmakinmeningkatjumlahnyadiberbagaitingkatmelalui
komunitaspembuatkebijakan.
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Chapter9

Penelitian,EvaluasidanKebijakan

GambaranUmum
Bab ini mengulas tentang temuanͲtemuan penelitian dan evaluasi yang dapat digunakan
sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai alat
untukmeneropongproseskebijakan.Dalamperspektif“sikluskebijakan”,evaluasiberadapadafase
keempatdanterakhiryangditandaidengansebuahpertanyaan,“Apakahkebijakansudahefektif?”
Tetapi pada prinsipnyarealitasinimasihdianggap sebagai awal dari sebuahfasebarudengandua
pertanyaanyangmendasarinya,“Jikakebijakandinilaitidakefektif,apayangperludiubah?Apakah
kebijakantertentuharusdiganti?”
Penelitian ini memberikan kontribusi tersendiri bagi proses pengambilan kebijakan yang
dikemasdalambingkaisikluskebijakan(misalnya,mendefinisikanciriͲcirimasalahpadatahapawal
dan memahami persoalanͲpersoalan seputar agendaͲagenda  kebijakan). Selain itu, bab ini
menyoroti tentang hubungan antara para peneliti dan pengambil kebijakan dan beberapa langkah
yang perlu ditempuh untuk mendorong perbaikan “aktivitas jangka pendek” baik dalam penelitian
maupunpengambilankebijakan.Penelitidanpengambilkebijakanberasaldarilingkungandanlatar
belakang budaya berbeda. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kesulitanͲkesulitan komunikasi
antara keduanya. Dari berbagai penelitian tentang proses pengambilan kebijakan diketahui bahwa
sebenarnya masih ada perbedaan mendasar antara “kebijakan masyarakat” dan “koalisi advokasi”
yang melibatkan para peneliti dan pengambil kebijakan sehingga pada gilirannya mereka bersaing
dalammemperebutkankuekekuasaandiwilayahͲwilayahkebijakan.
TujuanͲtujuanpembelajaran
Setelahmempelajariulasandalambabini,pembacaakandapat:
x
x
x
x
x

Mendefinisikan “bukti” penelitian, “evaluasi” dan caraͲcara yang bisa digunakan dalam
prosespengambilankebijakan
Mengetahui perbedaan antara penelitian dan kebijakan, dan hubungan antara keduanya
dalamperspektifprosespengambilankebijakan
Mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penelitian dan pengambilan
kebijakan, alasanͲalasan mengapa temuan penelitian dan keputusan atau kebijakan jarang
mempunyaihubunganlangsungdanlinear
Mengemukakan beberapa strategi yang digunakan para peneliti dan pengambil kebijakan
dalam upaya menutupͲnutupi ”kepincangan” antara temuan penelitian dan kebijakan dan
menilaibahwakemungkinanuntuksuskesselaluada
Mengkritisikonsep”duamasyarakat”dalamkonteksparapenelitidanpengambilkebijakan

Istilah
Audit:TinjauankinerjayangbiasanyadinilaiberdasarkankriteriaͲkriteriadanstandarͲstandar.
Penyebaran:ProsesketikatemuanͲtemuanpenelitiandiperkenalkankepubliktermasukpengambil
kebijakan.
EvaluasiPenelitianyangsecarakhususdirancanguntukmenilaikegiatandandampakprogramatau
kebijakan sehingga bisa menentukan apakah kegiatan dan program atau kebijakan yang dimaksud
pantasuntukdikembangkanlebihlanjut.
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Bukti  Berbagai bentuk pengetahuan – tetapi yang tidak membatasi kualitas penelitian – yang
digunakanuntukmenginformasikankeputusanͲkeputusan.
ObatberbasisbuktiGerakandalampengobatandanprofesiͲprofesiterkaityangmeletakkandasarͲ
dasarpraktekklinikpadabuktiͲbuktiilmiahyangsecaramendasardisampaikanmelaluihasilͲhasiluji
cobadanberhubungandenganintervensiͲintervensiyangefektif.
KebijakanberbasisbuktiGerakandalampengambilankebijakanpublikyangdilakukandengancara
memberikanbuktiͲbuktigunamembentukkeputusanͲkeputusanataukebijakanͲkebijakan
EvaluasiformatifEvaluasiyangdirancanguntukmenilaibagaimanaprogramataukebijakansedang
diimplementasikan dan berbagai pemikiran yang digunakan untuk memodifikasi dan
mengembangkanprogramataukebijakansehinggamembawaperbaikansignifikan.
Transfer pengetahuan  Strategi untuk menggabungkan sejumlah kegiatan yang mempunyai
”hubungan”dan potensi ”penukaran” gunamengurangibenturansosial,budayadanteknik antara
parapenelitidankebijakanpublik.
MonitoringPengumpulandatarutintentangkegiatanyangbiasanyabertentangandenganrencana
dankontrak.
Penelitian  Kegiatan sistematis yang dirancang untuk menghasilkan pengetahuan baru dan
menghubungkannyadenganpengetahuanlainyangsedangeksissehinggaberujungpadaperbaikan
pemahamantentangduniafisikdansosial.
Evaluasi sumatif  Evaluasiyangdirancang untuk mereduksi keputusan secarakeseluruhantentang
kebijakanatauprogramyangrelevandengankeseimbanganbiayadankeuntungan.
Pendahuluan
Bab ini berfokus pada pembahasan tentang bagaimana penelitian dan evaluasi
mempengaruhikebijakan.SubstansinyaberkaitanlangsungdengancaraͲcaradanteknikͲteknikbaru
untuk memperbaiki kesehatan, atau alasanͲalasan di balik perubahan kebijakanͲkebijakan. Proses
kebijakan merupakan sebuah ”siklus kebijakan” yang memiliki tiga tahap: (1) penyusunan agenda;
(2) formulasi kebijakan; dan (3) implementasi kebijakan. Evaluasi merupakan tahap keempat dari
siklus kebijakan. Sedangkan penelitian merupakan proses sistematis untuk menghasilkan
pengetahuan baru dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sedang eksis sehingga
berujung pada perbaikan pemahaman tentang dunia fisik dan sosial. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan metodeͲmetode, teoriͲteori dan asumsiͲasumsi tentang pengetahuan yang sahih.
Penelitian terapan memerlukan pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian ”dasar” dan
cobamenerapkannyadalammemecahkanmasalahͲmasalahpraktis.
Penelitian kesehatan terdiri dari penelitian dasar (misalnya, berbasis laboratorium) dan
penelitian terapan (misalnya, pelayanan kesehatan) dan menembus lintas batas disiplin keilmuan
termasuk ilmu pengetahuan laboratorium, epidemiologi, ekonomi, antropologi, sosiologi dan ilmu
pengetahuan manajemen. Secara fundamental, buku ini mengupas tentang teoriͲteori dan buktiͲ
buktidari ilmu politik dananalisis kebijakanyang memberikankontribusisignifikanbagipenelitian
kesehatan.
Pada dasarnya, ”evaluasi” berbeda dengan penelitian. Tetapi mengingat evaluasi
menggunakanmetodeͲmetodepenelitian,dapatdikatakanbahwakeduanyamempunyaisatutujuan
yakni sebagai ”kegiatan berbasis ilmiah yang dilakukan untuk menilai kegiatan, dampak kebijakan
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(publik) dan program aksi dengan menekankan implementasi kebijakanͲkebijakan” (Rossi dan
Wright, 1979). Sudah bukan rahasia lagi bahwa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif memang
berbeda.Evaluasiformatifmerupakanevaluasiyangdirancanguntukmemberikontribusilangsung
bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab program sehingga membentuk wajah program baik
dalamprosespembentukanatauperancanganmaupunimplementasinya.Evaluasiformatifbiasanya
terjadiselamatahapawalprogramdanberfokuspadaaktivitasdanprosesmenyampaikannasehat
secara langsung kepada para pengambil kebijakan. Ini bertujuan untuk memodifikasi dan
mengembangkan program. Sebaliknya, evaluasi sumatif dirancang untuk menyediakan ruang bagi
keputusantentangkebijakanatauprogram.Dengankatalain,evaluasisumatifberfokuspadaupaya
mengukurdampakatauhasildantingkatpencapaianprogramyangtelahmemenuhitujuanͲtujuan
tertentu. Evaluasi ini kemudian menghasilkan temuanͲtemuan dengan menggunakan metodeͲ
metode kuantitatif. Sedangkan evaluasi formatif menggunakan metodeͲmetode kualitatif seperti
observasidanwawancarastrukturterbatas(semiͲstructured).
EvaluasiͲevaluasi dilihat sebagai bagian dari penelitian kebijakan yang relevan dalam
konteks tugas formal para pengambil kebijakan dan penyedia atau sumber dana. Semuanya
bermuarapadapenilaianapakahkebijakanͲkebijakanatauprogramͲprogramtelahberjalandengan
baik dan efekͲefek apa yang telah terjadi. Dalam kerangka ”siklus kebijakan” seperti yang telah
dikemukakan, evaluasi digolongkan sebagai tahap keempat dan terakhir dalam menilai efektivitas
kebijakan. Tetapi kebijakan ini merupakan proses terusͲmenerus sehingga memungkinkan adanya
kontribusi evaluasi bagi realisasi tahap pertama pada siklus kebijakan dengan berpedoman pada
porsipermasalahanmenurutprinsipstatusquodankebijakanyangdiperlukan.
Para pengambil kebijakan mempunyai akses terhadap ”buktiͲbukti” penelitian ilmiah.
Penelitian berbeda dengan audit yang biasanya menguji tingkat pencapaian proses atau aktivitas
yangberhubungandenganstandarͲstandarataukriteriaͲkriteriakinerjayangditetapkansebelumnya
(misalnya,mengecekapakahfasilitasͲfasilitasdanstafdikliniksudahmemadaiuntukmelayanibayiͲ
bayi dengan selamat). Penelitian berbeda dengan monitoring yang merupakan pengumpulan data
terusͲmenerus dan rutin tentang suatu aktivitas (seperti susunan kepegawaian) untuk meyakinkan
publikbahwasegalasesuatuberjalansesuaidenganrencana.Sedangkanuntukpemerintah,analisis
focus group dan analisis stakeholder (yang akan Pembaca pelajari di Bab 10) dianggap sebagai
bentukmonitoring.Baikauditmaupunmonitoringdapatdigunakanuntukmenyampaikankebijakan
dan informasi dari sumber lain seperti poling pendapat dan konsultasi dengan masyarakat.
Akibatnya, bukti, dari sudut pandang pengambil kebijkan, merupakan konsep yang lebih luas
cakupannyadaripadasekedarilmupengetahuanyangberasaldaripenelitian.
Namungerakanintelektualyangbernamapengobatanberbasisbuktidimulaitahun1990Ͳ
an dan berguna untuk mendorong penggunaan bukti penelitian dalam mengambil keputusanͲ
keputusan klinik praktis. Ada pula upaya untuk meningkatkan aplikasi temuanͲtemuan dari setiap
tinjauansistematisyangterkaitdenganberbagaiujicoba.Tahun1990Ͳan,gerakanituberkembang
menjadi kebijakan berbasis bukti.Para pendukung kebijakan ini ingin memberikanbuktipenelitian
yang lebih besar kepada publik yang kemudian berdampak signifikan bagi proses pengambilan
keputusan atau kebijakan. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa pengambilan keputusan
berbasis bukti bisa didefinisikan sebagai ”integrasi pengalaman, penilaian dan keahlian yang
didukung oleh ketersediaan buktiͲbukti eksternal dari setiap penelitian sistematis” (Davies, 1999).
Dua formasi kebijakan ini merupakan reaksi terhadap dorongan dan keyakinan politik secara
keseluruhan.
Bagaimanapenelitiandanevaluasimempengaruhikebijakan?
SloganͲslogansepertikebijakanberbasisbuktidankataͲkatabijakmenariklainnyapernah
muncul dalam pemerintahan Inggris. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah asumsi tentang
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hubunganantaratemuanpenelitiandankebijakanyangbersifatlangsungdanrelatifcepat.Kondisi
ini dikenal dengansebutanmodelengineeringyangmenekankanbahwaparapengambilkebijakan
mengidentifikasimasalahdanparapenelitimengatasinyadenganmenggunakanpengetahuanbaru
(misalnya, resiko kesehatan yang tidak diidentifikasi terlebih dahulu)  yang mengarah pada
perubahan kebijakan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah rumusan pendekatan rasional dan
linear dalam mengembangkan kebijakan seperti ulasan dalam Bab 2 yang mengatakan bahwa
pilihanͲpilihan kebijakan harus dilakukan dalam konteks pekerjaan yang profesional. Berbagai
kritikan menyoroti tentang model rasional dalam pengambilan kebijakan tidak terkecuali model
engineering yang menggaris bawahi hubungan antara penelitian dan kebijakan publik secara luas.
SalahsatumasalahyangmendesakadalahhubunganempirisantarahasilͲhasilpenelitiankhususdan
perbahanͲperubahankebijakan.Harrison(2001)mengidentifikasisekurangͲkurangnyatujuhkondisi
yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian dan praktek klinik termasuk kondisiͲkondisi lain
yangmelingkupikebijakanͲkebijakanpadasektorkesehatan:
-

-

Eksistensi pernyataanͲpernyataan komprehensif berdasarkan tinjauan sistematis mengenai
buktiͲbuktipenelitian
Kemampuan untuk memahami pernyataanͲpernyataan tersebut diperlukan dalam
menyediakan petunjuk langsung pengambilan keputusan sesuai dengan kondisiͲkondisi
spesifik
PengetahuantentangpernyataanͲpernyataanpengambilkebijakanyangdinilairelevan
SumberͲsumber yang memadai (misalnya, waktu) diperlukan untuk bertindak berdasarkan
pernyataandarisetiapbuktipenelitianyangbisadiakuiotoritasnya
InsentifyangcukupuntukmenerapkanbuktiͲbuktipenelitian
Betapa pentingnya insentif (material dan nonmaterial) dalam menerapkan buktiͲbukti
penelitian
Implementasijangkapendekdiperlukanuntukmeyakinkanpublikbahwaselaluadaimplikasi
daribuktiͲbuktipenelitianyangdapatdipertanggungjawabkan.

Kesulitan lain dalam menerapkan model ini adalah asumsi tentang penelitian yang
mendahului solusi kebijakan dan masalah yang dihadapi sebelumnya. Banyak contoh solusi
kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan apakah isi atau
muatannyajelasdanapakahkebijakandemikebijakan menjawabpermasalahan.Misalnya,banyak
kalanganyangberpendapatbahwaprivatisasidansistemkontrakdalamsektorpelayananpublikdi
negaraͲnegara berpenghasilan rendah merupakan solusi permasalahan yang belum tentu sesuai
dengankondisiͲkondisiserupadinegaraͲnegaralain.
Namun demikian, model rasional dan linear cocok untuk mengkaji hubungan antara
penelitian dan kebijakan yang justru cenderung menyampaikan asumsi tentang pekerjaan para
peneliti dan pengambil kebijakan. Untuk itu, dengan nada sindiran, Lomas (2000a) mengatakan
bahwakebijakanpenelitianibarattokobarangecerandimanaparapenelitisibukmemenuhirakͲrak
tokodenganpenelitianͲpenelitianyangrelevandankomprehensif.TetapidimasaͲmasamendatang
para pengambil kebijakan akan ikutͲikutan memenuhi rakͲrak serupa dengan penelitianͲpenelitian
lain.
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan praktek dan
mengarahpadakonseptidaklangsungmengenaihubunganantarapenelitiandankebijakan.Halini
dilandasipemahamanbahwakesimpulanpenelitiandapatdigunakanolehparapengambilkebijakan
untuk banyak kepentingan. Para peneliti mengamati bahwa pengetahuan dan pandangan baru
muncul untuk menapis lingkungan politik seperti air yang jatuh di batu kapur: air meresap, hilang
dalam poriͲpori dan kemudian muncul tak terduga di tempatͲtempat lain. Menurut Weiss (1979)
pengandaianinilebihakuratkarenamengandungefekpencerahanuntukkehidupan.KonsepͲkonsep
dan ideͲide bisa berasal dari penelitian dan kemudian disaring menjadi butirͲbutir kebijakan yang
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membentuk prosesͲproses kebijakan dalam satu jaringan dan rangkaian yang saling berhubungan.
Setiap konsep atau ide memiliki efek kumulatif dan tidak langsung. Tetapi efek yang sama tidak
muncul begitu cepat atau langsung terhadap kebijakan lain. Misalnya, Kementerian Kesehatan
Inggris memerlukan waktu selama tujuh tahun untuk berpikir sebelum akhirnya memahami dan
menerimaimplikasiͲimplikasimerokokterhadapkesehatanterutamasejakditerbitkannyapenelitan
penting tentang bahaya merokok dan kanker paruͲparu. Baru beberapa tahun kemudian untuk
pertamakalinyanegaraitumemberlakukanlaranganiklanrokokdimediamassa.Darimodelinijelas
bahwa tujuanya utama penelitian dan para peneliti adalah untuk mencapai pencerahan ide dan
paradigmaberpikirtentangmasalahditengahmasyarakatdanbukanuntukmenyediakanjawabanͲ
jawaban spesifik tentang tekaͲteki kebijakan publik. Di sini,  ”penelitian kurang dianggap sebagai
pemecahanmasalahtetapimalahmenjadiprosesargumentasiatauperdebatanyangmenimbulkan
kepeduliandanpenyusunanagendaͲagenda”(Black,2001).
Kegiatan9.1
Membandingkandanmengkontraskanmodelengineering(ataupemecahanmasalah)dan
bagaimanapenelitianmempengaruhikebijakanyangdidasarkanpadamodelpencerahan.Pembaca
perlumemikirkanbeberapaketerbatasandarisetiappendekatan.
Feedback
JawabanpembacamungkindapatterangkumdalampoinͲpoinpadaTabel9.1.
Tabel 9.1 PerbedaanͲperbedaan antara model ”engineering” dan “pencerahan” yang berkaitan
denganpengaruhpenelitianterhadapkebijakan
Modelengineeringataupemecahanmasalah
Modelpencerahan
Melihat hubungan antara penelitian dan Melihat hubungan sebagai entitas yang tidak
kebijakan dalam perspektif entitas yang langsungdantidaklogisatautidakjelas
rasionaldanberurutan
Suatu masalah ada karena penelitian dasar Masalah tidak selalu diketahui, atau sekurangͲ
telahmengidentifikasinya
kurangnyatidakdiketahuidengancepat
Penelitian terapan dilakukan untuk membantu Mungkin diperlukan jangka waktu tertentu
memecahkanmasalah
untuk mengetahui hubungan antara penelitian
dan
dampaknya
terhadap
kebijakan.
Kebanyakan penelitian mengembangkan caraͲ
cara berpikir baru dan bukan dalam bentuk
solusiͲsolusiterhadapmasalahͲmasalahkhusus
Penelitian diterapkan untuk membantu Penelitian mempengaruhi kebijakan yang
memecahkan masalah yang berhubungan kompleks dan tersembunyi. Para pengambil
dengan kebijakan. Penelitian menghasilkan kebijakan tidak mau bertindak berdasarkan
solusikebijakanyangdiinginkan
hasilͲhasilpenelitian
Jarangbahkantidakpernahadadeskripsiyang Bagaimana penelitian mempengaruhi kebijakan
mengulas tentang hubungan antara penelitian tidak langsung melaui ”kotak hitam” yang
dan kebijakan pekerjaan terutama dalam fungsinya malah tersembunyi dan tidak pernah
praktekklinik
dijelaskan

Parapenelitilainmelihathasilpenelitiansecarakeseluruhandalambidangpolitiksebagai
instrumen yang digunakan oleh pemerintah yang berkuasa dan kelompok kepentingan untuk
mengatasi penyebabͲpenyebab masalah. Model ini menganggap bahwa peneliti adalah amunisi
untuk mendukung posisiͲposisi yang telah ditentukan sebelumnya atau untuk menunda atau
menghalangikeputusanpolitikyangtidakmenyenangkan(Weiss,1979).Adadukungandataempiris
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untuk pandangan yang agak sinis ini karena berkaitan dengan ciriͲciri politik dan kegunaan
penelitian. Contoh klasik yang terjadi berulangͲulang adalah penggunaan strategi penelitian untuk
pemerintah yang mengatakan bahwa keputusan diambil bukan berdasarkan persoalan yang
diperdebatkan. Untuk itu, penelitian dan analisis lanjutan diperlukan untuk menentukan komisi
penyelidikan selama beberapa tahun sebelum melakukan pekerjaan penting. Jelas bahwa aksi ini
berdampakpadasolusipermasalahandariagendakebijakan.Denganmengharapkanadanyasolusi,
menteriterkaitmudahͲmudahanberadadikantorketikalaporananehtibadarikomisikhususyang
menanganimasalahͲmasalahyangmenjadiwewenangdantanggungjawabnya.
Contoh lain adalah kegunaan temuan penelitian dalam bidang kesehatan publik.  Para
peneliti melakukan interpretasi terhadap setiap temuan dengan menggunakan istilahͲistilah
”strategis” yang berkaitan dengan penurunan prevalensi nol HIV di Uganda pada tahun 1990Ͳan.
BuktiͲbukti epidemiologis menjadi indikasi perbaikan situasi, komentar dan diskusi. Hal ini
didominasioleh”headline”mediatentangpenurunansignifikanprevalensinoltersebutdarisemula
30%menjadi10%antaratahun1992dan1996.Perkhurst(2002)berpendapatbahwainterpretasi
yangselektiftetapitidakkritistentangbuktisemacaminimerupakantekananterhadapdonaturdan
masyarakatinternasionaluntukmenunjukkankesukesandalamupayaglobalantiAIDSdankeinginan
pemerintah Uganda untuk melaksanakan program HIV/AIDS semaksimal mungkin. Hal menarik
lainnya adalah bahwa negara itu memaksimalkan peran dunia internasional untuk membantu
pemerintahdalammengatasiHIV/AIDSsecaraseriussehinggamenuaihasilͲhasilyangpositif.
Dalam konteks politik, model yang kurang baik dari hubungan antara penelitian dan
kebijakan disebut model efinitas (daya tarik) elektif. Teori ini mengatakan bahwa kebijakan
masyarakat merupakan reaksi positif terhadap temuanͲtemuan dan pandanganͲpandangan
penelitian. Namun ini semua akan efektif jika anggotaͲanggota masyarakat (para peneliti) telah
berpartispasi dalam proses penelitian, berbagai temuan disebarkan pada saat yang tepat dalam
kaitannyadenganprosespengambilankeputusan,implikasiͲimplikasitemuanmengandungnilaiͲnilai
dan kepercayaanͲkepercayaan publik yang berguna dalam pengambilan kebijakan (Short, 1997).
Pada dasarnya, pendekatan ini menekankan tentang pentingnya kecocokan ideologi antara para
peneliti dan pengambil kebijakan. Pada saat tertentu terjadi kontak antara para peneliti dan
pengambilkebijakan(lihatpola”hubungan”dibawahini,sebagaibagiandarikemungkinanbahwa
penelitian digunakan dalam mengambil kebijakan). Indikasi ini merupakan tanda bahwa penelitian
perlu memperkenalkan pemikiran dan tantangan. Tetapi ini semua diabaikan dalam kondisi status
quo karena dianggap sesuai dengan ideologi para pembuat kebijakan yang sedang berkuasa dan
berperan dominan. Jika tidak cocok, mungkin penelitian akan memainkan peran pencerahan yang
memerlukanjangkawaktulamadenganberbagaikonsekuensiyangmungkinterjadi.
Terlepas dari model engineering, semua model ini mengatakan bahwa penelitian dan
evaluasi hanya sebagai bagian dari satu input untuk satu proses kebijakan yang kompleks. Secara
implisit dinyatakan bahwa dukungan terhadap para peneliti dan pengambil kebijakan berasal dari
kelompokͲkelompok homogen yang memiliki pandanganͲpandangan yang sama atau berbeda
dengan kelompokͲkelompok lain. Kenyataannya, pandangan tentang dua penelitian dan kebijakan
masyarakat menekankan bukan hanya tentang teoriͲteori hubungan, tetapi juga pemikiran praktis
tentang bagaimana hubungan dapat dan harus diperbaiki. Dua model masyarakat menegaskan
pandanganlainbahwaparapenelitidanpengambilkebijakanhidupdalamkebudayaanberbedadan
berpikir berdasarkan asumsiͲasumsi berbeda pula tentang halͲhal penting yang berhubungan
denganduniadankehidupan.
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Kegiatan9.2
Untukmembuktikanduahipotesismasyarakat,tulislahduaperbedaanantaraparapeneliti
universitas dan pegawai pemerintah (PNS) terkait dengan jenisͲjenis kegiatan yang melibatkan
mereka, tingkah laku mereka terhadap penelitian, tanggung jawab mereka, prioritasͲprioritas
mereka, bagaimana mereka membangun karier dan mendapatkan penghargaanͲpenghargaan,
pelatihandanpengetahuanmereka,kendalaͲkendalaorganisasiyangmerekahadapi,danlainͲlain.
Feedback
TabelyangpembacabuatmungkinsamadenganTabel9.2.
KendalaͲkendaladalammenggunakanpenelitian
Ketikapembacamelengkapitabeldiatas,mungkinpembacamulaiberpikirtentangfaktorͲ
faktor yang mengintervensi proses menerjemahkan penelitian ke dalam kebijakan atau tindakan.
Mungkin pula banyak kendala sedang menghalangi pencapaian proses itu. Dua perspektif
masyarakat tentang realitas ini berfokus pada kendalaͲkendala yang berhubungan dengan
pertanyaanͲpertanyaan yang mungkin menarik perhatian para peneliti dan pengambil kebijakan
untuk menjawabnya. MasalahͲmasalah muncul ketika pembaca berada dalam proses
menerjemahkan, menyebarkan dan mengkomunikasikan temuanͲtemuan penelitian. Tetapi masih
banyak rintangan yang lebih berat yang berkaitan langsung dengan ciriͲciri kebijakan publik dan
politik.
FaktorͲfaktorpolitikdanideologis
Sebagai partisipan, mulai sekarang pembaca harus membiasakan diri dengan pandangan
bahwa ”kebijakan” adalah proses yang terjadi dalam konteks tertentu dan dipengaruhi oleh nilaiͲ
nilai dan kepentinganͲkepentingan tertentu pula. Konsekuensinya, politik dan ideologi
mempengaruhi pembaca dalam menggunakan penelitian. Misalnya, siapa yang memulai dan
melakukan evaluasi dan mengapa itu dibutuhkan akan turut mempengaruhi seberapa jauh
penelitian pembaca memberikan kontribusi pada para pengambil kebijakan. Di negaraͲnegara
berpenghasilanrendah,evaluasiprogramͲprogramkesehatanpublikmerupakanpersyaratanuntuk
donatur eksternal, basis keputusanͲkeputusan untuk menentukan apakah dukungan pendanaan
dilanjutkanatautidak.ProgramͲprogramserupacenderungdilakukanparaahlidarinegaralainyang
diangkat dan ditugaskan oleh para donatur. Akibatnya, evaluasiͲevaluasi mungkin kurang diminati
olehpemerintahnasionaldisuatunegaraataupihakͲpihakyangbekerjadalamprogramͲprogramini.
Dengan demikian, pengabaian terhadap kualitas teknis analisis dalam setiap program tak
terhindarkan, bahkan jika kenyataan ini memang mempengaruhi keputusanͲkeputusan para
donatur.
Secara umum, keabsahan dan kualitas kinerja penelitian sangat penting bagi setiap
kebijakantetapiciriͲciriinisajatidakcukupuntukmenjaminpengaruhͲpengaruhlain.Kontekspolitik
danideologibermanfaatdalammenginterpretasidanmenggunakanbuktipenelitian.Diakhirtahun
1990Ͳan, Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, secara kontroversial menolak pandangan ilmiah
konvensional yang mengatakan bahwa virus HIV berkaitan dengan AIDS dan mendukung posisi
sebagiankecilahliyangtidaksetuju.Olehkarenaitu,presidenmempertanyakanpandanganbahwa
AIDSmerupakaninfeksivirusyangkebanyakantertularmelaluihubunganseks.
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Tabel9.2.Model”duamasyarakat”untukparapenelitidanpengambilkebijakan

Parapenelitiuniversitas
Parapegawaipemerintah(PNS)
TugaͲtugasyangdilakukanterusͲ
Kerja
ProyekͲproyekpenelitianyang
berlainandanterencanadengan menerusdantidakdirencanakan,
menekankannegosiasidan
menggunakanmetodeͲmetode
kompromiantaradayatarikdan
ilmiah,dirancanguntuk
memperolehhasilͲhasilakurat,
tujuan.Penilaianmemungkinkan
dandapatdisejajarkandengan
munculnyakebijakandannasehat
pekerjaanilmiahlain(berfokus
seputarkeputusanͲkeputusan
padapengetahuan);biasanya
khusus(befokuspadakeputusan).
mempunyaispesialisasidalam
Seringdigunakanuntukpekerjaan
bidangpenelitiandan
yangsaratdenganpersoalanͲ
pengetahuan
persoalanberbeda
Tingkah
laku Diakuimelaluikontribusi
Hanyasatuinputdaribanyakinput
terhadappenelitian penelitianterhadappengetahuan untukpekerjaanmereka;diakui
sahih;temuanͲtemuanmengarah melaluirelevansidankegunaannya
padainvestigasilebihlanjut
yangpraktis(misalnya,dalam
pengambilankeputusan);
beberapasikapskeptistentang
temuanͲtemuandanpengalamanͲ
pengalamanmereka
Akuntabilitas
Terutamauntukparapeneliti,
Terutamauntukparapolitisi,
tetapijugauntukpenyediaatau
tetapijugauntukpubliksecara
sumberdana
tidaklangsung
PrioritasͲprioritas
EkspansikesempatanͲ
Menjagasistemgoodgovernance
kesempatanpenelitiandan
danmemuaskanparapolitisi
pengaruhparaahlididunia
Dibangunmelaluimanajemen
Karier/penghargaan DibangunsecarabesarͲbesaran
kesuksesanterkaitdenganprosesͲ
melaluipublikasijurnalͲjurnal
prosespolitikyangkompleks,
ilmiahdanpengenalanmelalui
bukanmelaluipenggunaan
parapenelitidanbukanmelalui
temuanͲtemuanpenelitian
dampakpraktis
tentangpengambilankebijakan
Pelatihan
dan Pelatihantingkattinggi,biasanya Sering,meskipuntidakselalu,
pengetahuandasar spesialisasidalamsatudisiplin;
fleksibel;sedikitatautidakada
pengetahuansedikittentang
pelatihanilmiah
pengambilankebijakan
Ditambahkanmelaluibirokrasi
KendalaͲkendala
Relatifsedikit(kecualisumber
organisasi
daya);tingkatkebijaksanaanyang besar,mandiridanbekerjadalam
batasͲbataspolitik,seringkalipada
tinggi,misalnyadalammemilih
jangkawaktuyangsingkat
fokuspenelitian
NilaiͲnilai/orientasi
Sangatmenghargaikemerdekaan Berorientasipadapemberian
nasehat,tetapiberpedomanpada
berpikirdanbertindak,
kontekspraktisdankeputusanͲ
kepercayaandalampenelitian
yangtidakmemihakuntuksetiap keputusanspesifik
ilmupengetahuanmanapun

Kegiatan9.3
Menurut pembaca, mengapa Presiden Mbeki tertarik dengan posisi ilmiah para ahli yang
tidaksependapatmengenaihubunganantaraHIVdanAIDS?
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Feedback
Pembacabolehmengusulkansatuataulebihalasansebagaiberikut:
1. Bagi Presiden Mbeki, pandangan demikian bermaksud untuk mengecilkan sindiran rasisme
bahwaprevalensiAIDSyangtergolongtinggidiAfrikaSelatanmerupakanakibattingkahlaku
seksual penduduk kulit hitam Afrika Selatan dan penduduk Afrika kulit hitam secara
keseluruhan.
2. Penegasan ini merupakan hak pemerintah terpilih kala itu untuk memutuskan tidak hanya
menyangkutsiapayangmempunyaihakberbicaratentangAIDSdanmenentukantanggapan
yang sesuai, tetapi selebihnya siapa yang mempunyai hak untuk mendefinisikan apa
sesungguhnyamasalahHIV/AIDS.
3. Dukungan sang Presiden mengarah pada titik kontras antara ilmu pengetahuan asli Afrika
Selatan dan ilmu pengetahuan Barat konvensional yang mengacu pada penelitian di luar
Afrika.
4. PandanganPresidenMbekihendakmemberikanruangbagipemerintahanbarupascasistem
politik apartheid dan pemerintah Kongres Nasional Afrika guna memperkuat identitas diri
sebagaipemimpindiAfrikadalamperjuangandanketahananmelawandominasipenelitian
bioͲmedisyangdilakukanolehbekasnegaraͲnegarapenjajahdannegeraͲnegarakayalain.
Tentu, tidak hanya pendekatan politisi dan kegunaanͲkegunaan penelitian yang bisa
dibentuk menjadi ideologi. Penelitian memerlukan sumber daya dan peneliti yang harus
menerapkan banyak sumber daya publik dan swasta untuk mendukung proyekͲproyek. Pada
gilirannya,dewanpengurusdanapublikdanswastaikutmempengaruhipenelitianmanayangakan
direalisasikandanparapenelitimanayangakandiseleksiuntukmelakukanpenelitian.Secaraglobal,
pembagiantotaldanapenelitiankesehatandaripemerintahmengalamipenurunan,sementaratotal
pengeluaran meningkat sesuai dengan syaratͲsyarat riil. Tahun 2001, misalnya,  44 % dari jumlah
dana (bandingkan 47% pada tahun 1998) dan 48% lainnya berasal dari sektor swasta yang
berorientasiprofitdan 8%daridarisektorswastaberorientasi nonͲprofit(GlobalForum onHealth
Research, 2004a). Peningkatan pembagian pengeluaran swasta berorientasi profit merupakan
refleksi peningkatan biaya farmasi baru di pasaran. Biaya tinggi untuk mengembangkan obatͲobat
baru ini bisa berarti bahwa perusahaanͲperusahaan akan berinvestasi melalui produkͲproduk yang
menjadi target pasar paling menguntungkan di negaraͲnegara berpenghasilan rendah. Tetapi
penelitianyangdibutuhkanolehnegaraͲnegaraberpenghasilanrendahdanmenengahakanmenjadi
targetyangkurangdiprioritaskan.
Pada awal tahun 1990Ͳan, 75% dana penelitian perusahaan farmasi mengalir ke kantong
para peneliti universitas yang umumnya tertarik pada penyebaran atau pengungkapan temuanͲ
temuan penelitian mereka untuk masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2000, proporsi ini
menurun menjadi 34% dan sisanya untuk penelitian inͲhouse atau penelitian institusi swasta yang
bekerja sama dengan industri atau industri periklanan (Petersen, 2002). Bahkan jika tidak ada
intervensilangsungpenelitianswastayangdilakukandiluaruniversitas,semakinjelasbahwainsentif
untuk para peneliti akan digunakan untuk menghasilkan temuanͲtemuan yang mempertahankan
alirandanadaripihaksponsor.Misalnya,meskipundataͲdatapenelitiandigunakanolehperusahaanͲ
perusahaan sponsor, semuanya tersedia untuk kebutuhan publik. HasilͲhasilnya juga
diinterpretasikan dalam perspektif dukungan publik terhadap industri farmasi dan menghindari
kritikanterhadapefektivitasobatͲobatbaru.
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Faktor lain yang berhubungan dengan dana penelitian swasta adalah fungsi kontrol
terutamamengenaikepemilikantemuanͲtemuanpenelitianyangdiberikanpadapenyediadanaatau
donatur sehingga mereduksi keanehan penggunaan penelitian secara luas. Misalnya, Boots,
perusahaan farmasi terkemuka Inggris, mendanai penelitian tentang efektivitas obat hasil
produksinya,Syntharoiddansetelahmelewatirentetanujicobaberskalakecil,diketahuibahwaobat
tersebut lebih baik daripada obatͲobat alternatif lain. Meskipun banyak penelitian yang tidak
membawa keuntungan, Boots bisa mengupahi para peneliti lain untuk menganalisis dan
menginterpretasi kembali dataͲdata dan mencegah publikasi temuanͲtemuan selama tujuh tahun
berikutnya yang dianggap sebagai jangka waktu penjualan obat dengan sukses (Rampton dan
Stauber,2001).
Selainitu,baikparapenyediadanamaupunpenelitidipengaruhiolehtrendsosial,ekonomi
dan budaya sekarang. Misalnya, kombinasi pengurangan ekonomi dalam realitas pertumbuhan
ekonomiyangmelemahdanideologipasarbebasyangdominandibanyaknegaraBarattahun1990Ͳ
an bermuara pada pemusatan pandangan antara para peneliti, penyedia dana dan pembuat
kebijakan.Fox(1990)menyebutfenomenainidenganistilahmodelpenelitianekonomidalamsektor
kesehatan atau sektorͲsektor lain. Ini berarti bahwa diperlukan efisiensi dan nilai uang yang
berhubungan dengan lembagaͲlembaga pasar bebas dan dominasi cara berpikir yang didasarkan
pada tinjauan ekonomi. Di sini, jelas bahwa iklim atau kondisi riil sekarang ikut membentuk
penelitianyangtersediabagiaksesdankegunaantertentu.
Dengan mengabaikan kepentingan publik dan swasta, perubahanͲperubahan ideologis,
dampak penelitian pada kebijakan dalam bidang kesehatan dibentuk oleh kepentingan negaraͲ
negara berbeda dengan sumber daya ekonomi berbeda dalam mendukung penelitian tentang
masalahͲmasalahkesehatanyangrelevandengankeadaanͲkeadaansekarang.Secaraglobal,sekitar
US$106milyardikeluarkanuntukpenelitian kesehatantahun2004,dengan alokasi10% digunakan
untuk masalahͲmasalah di negaraͲnegara berpenghasilan rendah yang berjumlah 90% dari beban
penyakit global yang diukur dalam kaitannya dengan ketidakmampuan selama bertahunͲtahun
(Global Forum for Health Research, 2004a). Hal ini telah digambarkan sebagai ”10/90 gap” oleh
negaraͲnegara yang menuntut adanya distribusi upaya kesehatan global yang merata. Alasannya
adalah negaraͲnegara miskin kurang menggunakan penelitian. Padahal, fakta menunjukkan bahwa
sangat sedikit penelitian dasar dan terapan yang terkait dengan masalahͲmasalah kesehatan yang
dihadapinegaraͲnegaratersebut.Misalnya,dari1.233obatyangmencapaipasarglobalantara1975
dan 1997, hanya 13 (1%) yang digunakan untuk memerangi penyakitͲpenyakit infeksi di daerahͲ
daerahtropisyangsangatmempengaruhikehidupanpendudukͲpendudukmiskin(GlobalForumfor
HealthResearch,2004b).
Kebijakandanketidakpastianilmiah
Dalam kaitannya dengan evaluasiͲevaluasi kebijakan atau program, interpretasi dan
penggunaaantemuanͲtemuanbisaberbedaͲbedakarenaduaalasan:tujuandancakupanprogramͲ
program terlalu luas dan terbuka pada interpretasi dan efekͲefek serta pengaruhͲpengaruh lain
terhadapkepentingandanhasilͲhasilevaluasiyangtergolongtidakmemuaskan.Tentu,adasatuhal
yangpadaumumnyaditerimaolehpublik.Semakinbaikrancanganevaluasi,semakinkecilefekyang
bisa diimplementasikan. Mungkin sulit bagi para pengambil kebijakan untuk mengetahui fakta
bahwaevaluasigagalmenunjukkanhasilͲhasilprogramkarenakesulitanmetodologiintrinsikdalam
menguraikan kontribusi spesifik program. Misalnya, karena pengaruh faktorͲfaktor lain, apakah
program yang sama gagal mencapai tujuanͲtujuannya. Hal ini terkait dengan kebijakanͲkebijakan
yangsecarakhususdirancanguntukmengatasimasalahͲmasalahpeliksepertikemiskinananakͲanak
atau kesehatan yang buruk pada usia dini. Realitas ini cenderung menjadi program paling penting
yangsangatmenarikuntukkepentingandandebatpublik.
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Jika ada sedikit persetujuan tentang tujuanͲtujuan utama program dan bagaimana
perkembanganͲperkembangannya, evaluasi tentang kebijakanͲkebijakan mau tidak mau terbuka
padainterpretasiͲinterpretasi.Misalnya,suatuprogrambisamemperbaikikeadilantetapijugabisa
merusak efisiensi, namun di sini, tujuanͲtujuan program akan mendeskripsikan standarͲstandar
pencapaian yang disesuaikan dengan setiap tujuan terutama poinͲpoin yang menyoroti tentang
keadilandanpeningkatanefisiensi.
Beberapapoinpentinglainnyatentanginterpretasidankegunaanpenelitianberhubungan
dengan penyamarataan dan relevansinya terhadap konteks kebijakan. Bila menghadapi penelitian
dari lembagaͲlembaga lain yangtidak mendukung gariskebijakan, pastikan bahwa para pengambil
kebijakancenderungmengecilkanaspekpenyamarataandanrelevansidalampenelitian.Sebaliknya,
parailmuwancenderungmenekankanpenyamarataantemuanͲtemuanmerekaterhadapkeadaanͲ
keadaanyanglebihluascakupannya.
KonsepͲkonsepberbedatentangresiko
KonsepͲkonsep individu tentang resiko membentuk cara berpikir dan memahami buktiͲ
bukti yang mempengaruhi kebijakanͲkebijakan dalam sektor kesehatan. KonsepͲkonsep tentang
kemungkinan kerusakan lingkungan biasanya melampaui persepsiͲpersepsi masyarakat tentang
resikoͲresikokerusakanyangdiakibatkanolehalkohol,tembakauataudiettidakseimbang,terlepas
darikenyataanbahwabanyakorangyangberiskomengidappenyakitdisatukelompokmasyarakat
tetapitidakdemikianuntukorangdikelompokmasyarakatyanglain.
Media massa memperkuat persepsiͲpersepsi ini dengan berfokus pada halͲhal dramatis,
jarang dan baru terjadi. Dengan demikian, media massa menyoroti sejumlah penelitian baru yang
berpotensimenekanparapolitisisehinggaberadadalamtekananuntuksegerabertindakditengah
keraguan atau minimnya buktiͲbukti yang diekspos. Misalnya, melalui berbagai laporan, media
massa di Inggris tahun 2002Ͳ2003 menyoroti resiko potensial autisme yang berhubungan dengan
vaksinansipenyakitcampak,gondokdanrubella(MMR).DalamkasusMMR,resikonyasangatkecil
dan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara autisme dan vaksin
MMR.Namun,karenaeksposmediamassamenimbulkanketakutan,banyakorangtuayangmemilih
untuktidakmengizinkananakͲanakmerekadivaksinsehinggatindakaninimempengaruhiorangtua
laintermasukresikokesehatanyanglebihberbahaya.Eksposberitamediamasssamengakibatkan
masyarakatcemasdanmerekamenekanpemerintahuntukbertindakagarmengurangiresikoͲresiko
kesehatan. Kejadian ini muncul sebelum peninjauan semua bukti yang kemudian menunjukkan
bahwa tidak ada hubungan antara autisme dan MMR. Pemerintah melawan setiap tekanan yang
menghendakiperubahankebijakanimunisasianakͲanakmeskipunpadasaatitumasyarakatmenilai
bahwatindakaninitidakpopuler.
Manfaatpenelitian
Dewasaini,parapeneliti,tetapiterutamailmuwansosial,cenderungmelakukanpenelitian
yang berguna dan bermanfaat bagi publik. Kemampuan mereka untuk melakukan penelitian
bergantung pada informasiyang digunakan. Weiss (1991) mengidentifikasitigabentuk inputdasar
penelitianyangdibangununtukmembedakantahapͲtahapdalamsetiappenelitian:
x
x
x

DataͲdatadantemuanͲtemuan
IdeͲide dan kritikan bisa berasal dari temuanͲtemuan dan merepresentasikan model
pencerahanyangmenekankanbahwapenelitianmempengaruhikebijakan
ArgumenͲargumenaksibisaberasaldaritemuanͲtemuandanideͲideyangdibangunmelalui
penelitiansehinggamemperluasperanpenelitidalamkonteksadvokasiataupembelaan
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Setiap jenis penelitian berguna dalam situasiͲsituasi yang berbeda. Weiss berpendapat
bahwa dataͲdata dan temuanͲtemuan obyektif sangat berguna terutama ketika para pengambil
kebijakanmengetahuimasalahdanadakonsensustentangsejumlahtanggapanterhadapkebijakan.
Penelitianberperanuntukmembantumemutuskanopsimanayangperludilakukan.
IdeͲide dan kritikan sangat berguna dalam sistem kebijakan terbuka dan pluralistik yang
dapatdibedakanmelaluibeberapajaringankebijakandankomunikasiyangstabilantarasatusama
lain. Dengan demikian, tidak ada kepastian tentang ciriͲciri masalah yang berhubungan dengan
kebijakan (apakah suatu masalah memang ada dan memerlukan perhatian) tetapi mungkin ada
tanggapanͲtanggapanyangperludisampaikan.
Penelitian digunakan sebagai argumen ketika ada tingkatan konflik yang muncul dalam
suatu permasalahan. Tetapi secara eksplisit konflik ini harus diatasi dengan pendekatan politik
sebelum konflik demi konflik memberikan dampak yang lebih luas. Kegunaannya bergantung pada
keterampilanͲketerampilan melobi para peneliti dan apakah politisi yang memahami kebijakanͲ
kebijakan menyetujui nilaiͲnilai dan tujuanͲtujuan penelitian. Jika tidak, penelitian akan diabaikan
atauditolak.Jadi,inilahstrategiyangberesikotinggibagiparapenelitikarenamerekadituntutuntuk
mengabaikan atau meninggalkan status mereka sebagai para ahli yang tidak tertarik dan mulai
memasukiarenayangsaratdengankekacauandankekuasaanargumenpolitik.
Pengaturanwaktu
Faktor lain yang berpengaruh dalam mengambil kebijakan penelitian adalah pengaturan
waktu. Para pengambil keputusan sering mengkritisi para peneliti karena terlalu lama mengambil
tindakanterutamaketikamerekamenghadapitekanan.Parapenelititerkadangberpengaruhkarena
temuanͲtemuan mereka terjadi dan muncul di saatͲsaat yang tepat. Tetapi proses pengembangan
kebijakan semacam ini tidak bisa diprediksi dan bahkan sulit pula untuk menjabarkannya dalam
rencana proyek penelitian. Seharusnya ada keseimbangan antara pengaturan waktu dan kualitas
penelitianyanglebihtransparanbagiparapeneliti.Tetapi,kualitaspenelitiantidakmenjaminbahwa
para pengambil kebijakan akan memperhatikan penelitian yang dinilai cocok dengan kebijakanͲ
kebijakan mereka. PertamaͲtama, perkiraan yang masuk akal dan teliti tentang korban meninggal
yang berkaitan dengan invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 dipublikasikan dalam Lancet
(Robertsdkk,2004)olehInggrisdansekutuͲsekutunya.Tetapi,perkiraaninisangatditanggapisecara
skeptis oleh para menteri dari kedua negara karena ada perbedaan mencolok antara perkiraan
jumlah korban tewas yang sekarang tinggi dan perkiraan sebelumnya yang tergolong rendah.
Sayangnya,metodeͲmetodepenelitianyangdigunakansangatbagustetapiperkiraanhasilnyamalah
berbeda.
Komunikasidanreputasi
Seperti yang dijelaskan di atas, penelitian tentang kematian di Irak menunjukkan bahwa
aksespenelitian memudahkanjalinan komunikasiyang mempunyaihubungandenganpenggunaan
penelitiandantujuanͲtujuankebijakan.Semakinkompleks,tidakjelasdantidakmenentuhasilͲhasil
dan pembahasan temuanͲtemuan penelitian, maka semakin berkurang perhatian dan penerimaan
terhadaphasilͲhasildanpembahasantemuanͲtemuantersebut.Disisilain,jikaperubahanstruktur
yang radikal terhadap lembagaͲlembaga dan masyarakat terus disuarakan, komunikasi yang bagus
dalampenelitiantidakakanberartiapaͲapa.Dampaklanjutannyajelas,penelitianiniakandiabaikan
atau bahkan ditolak. Kualitas penelitian, reputasi para peneliti dan institusi (dimana pun basisnya)
mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk menerima penelitian berdasarkan pertimbanganͲ
pertimbangantertentu.
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ReaksipolitikdanmediaterhadappenelitiantentangangkakematiandiIrakmembuktikan
semua pertimbangan ini. Secara proporsional, fakta menunjukkan bahwa para peneliti menyajikan
hasilͲhasil penelitian dalam bentuk perkiraanͲperkiraan (termasuk beberapa perkiraan yang lebih
rendah daripada perkiraanͲperkiraan sebelumnya dengan menggunakan metode berbeda). Dari
ulasan ini jelas bahwa kebenaran bisa membingungkan satu pihak dan membolehkan pihak lain
untuk menggambarkan perkiraan demi perkiraan sebagai ”kelunakan/kelembekan” dalam
membandingkannya dengan perkiraanͲperkiraan sebelumnya. Namun, patut dicatat bahwa para
peneliti adalah ilmuwanͲilmuwan dari lembaga terkemuka John Hopkins School of Public Health di
Amerika Serikat (dan lembagaͲlembaga lain) yang mempunyai reputasi tinggi. Dengan demikian,
memang sulit untuk mengabaikan atau menolak penelitianͲpenelitian mereka secara keseluruhan.
Akhirnya, pengaturan waktu publikasi memainkan peran penting sehingga penelitianͲpenelitian
mereka bisa diterima. Beberapa karya mereka muncul sebelum pemilihan presiden 2004 dan
momeninipentingdisaatperangIrakmenjadiisusentralantarapenantangpartaiDemokratdan
presiden incumbent dari partai Republik. Lacent dan para peneliti tidak luput dari sorotan karena
cepatmengikutipublikasipenelitianhanyauntukalasanͲalasanpolitik.Tetapiparailmuwanpercaya
bahwa semakin cepat perkiraanͲperkiraan yang lebih tinggi mencapai ranah publik, semakin baik
relevansikeputusanͲkeputusanmengenaipihakpenuntutperangdikemudianhari.
Kegiatan9.4
Mengingat setiap kendala potensial dalam penelitian diterima dan digunakan oleh para
pengambilkebijakan,makaPembacaperlumengidentifikasisatuatauduacarauntukmengatasinya.
Feedback
CaraͲcara utama untuk mengatasi kendalaͲkendala potensial tersebut disajikan dalam
paragrafͲparagrafberikutini.PembacabisamenambahkandaftarcaraͲcarayangmenurutpembaca
relevan.
Memperbaikihubunganantarapenelitiandankebijakan
Sejakpertengahantahun1990Ͳan,eksploitasikepentinganterjadidalambidangkesehatan
terutama yang terkait dengan penggunaan gagasanͲgagasan dan modelͲmodel berbeda mengenai
hubungan antara penelitian dan kebijakan. Penegasan ini berujung pada konsep dua masyarakat
dan upaya untuk mereduksi kendalaͲkendala penggunaan penelitian bagi pengambilan kebijakan
dan manajemen sistem kesehatan yang masih relevan dengan tujuan ”kebijakan berbasis bukti.”
Pada tahapͲtahap awal gerakan ini, fokus perhatian mengarah pada perbaikan arus informasi bagi
parapengambilkebijakanmelaluipenyebarantemuanͲtemuanpenelitianyanglebihbaik(misalnya,
para peneliti termotivasi untuk menghasilkan ringkasanͲringkasan temuan penelitian mereka dan
cobamengambilkebijakandariimplikasiͲimplikasipraktisdalamkaryaͲkaryamereka).Penekananini
konsisten dengan upaya perbaikan fungsi model engineering penelitian dan kebijakan termasuk
perbaikan penyebaran ideͲide dan gagasanͲgagasan penelitian. Kebijakan bisa berasal dari bukti
yangmenunjukkanbahwainovasiͲinovasimenyebardalamberbagaisektorekonomi(Rogers,1995).
Hal ini didasarkan pada konsep pencerahan dengan membangun pola hubungan antara penelitian
dan kebijakan yang ternyata mempunyai kesamaan. Untuk itulah, fokus perhatian berubah ke
strategiͲstrategi”transferpengetahuan”yanglebihaktif(DenisdanLomas,2003).
LangkahͲlangkah dan nasehatͲnasehat praktis yang diinspirasi oleh hipotesis dua masyarakat
untukmereduksi”gap”antarapenelitiandankebijakan
Tabel9.3meringkaslangkahͲlangkahpraktisyangmendorongparapenelitidanpengambil
kebijakanuntukmemperbaikipenyebaranpenelitian.

162

Tabel9.3LangkahͲlangkahpraktismereduksi”gap”antarapenelitiandankebijakan
LangkahͲlangkahyangdilakukanparapeneliti
LangkahͲlangkahyangdilakukanpara
pengambilkebijakan
Menyediakan berbagai jenis laporan penelitian Membangun
saluranͲsaluran
komunkasi
termasuklaporanberkala,risalaheksekutif,surat informal dan mekanismeͲmekanisme laporan
kabar, dll. Semuanya ditulis dengan gaya denganmelibatkanparapenelitidanpengambil
penulisan yang bisa diakses, bebas jargon dan kebijakan untuk mengidentifikasi pertanyaanͲ
tersedia untuk publik (misalnya, dengan pertanyaan
penelitian,
mengembangkan
mengupahi para wartawan, laporan penelitian rancanganͲrancangan
penelitian
dan
akanditerjemahkankedalambahasaawamatau merencanakan penyebaran dan kegunaan
para peneliti pelatihan yang lebih populer dan temuanͲtemuanbersamaͲsama
bisadiaksesdenganmudah)
Menyiapkan konferensi, seminar, briefing dan 
loka karya praktis untuk menyebarkan temuanͲ
temuanpenelitiandanmendidikparapengambil
kebijakanmelaluipenelitian
Menghasilkan laporanͲlaporan sementara untuk
meyakinkan publik bahwa temuanͲtemuan
diekspostepatwaktu
Menyertakan implikasiͲimplikasi kebijakan Meyakinkanpublikbahwasemuakebijakandan
praktisdalamlaporanpenelitian
program utama mempunyai standarͲstandar
evaluasi berdasarkan anggaranͲanggaran dan
rencanaͲrencanaimplementasi.Tetapievaluasi
bukanmerupakansebuahpilihanekstra
Mengidentifikasi opini para pemimpin dan
inovator dan meyakinkan publik bahwa mereka
memahami implikasiͲimplikasi dalam temuanͲ
temuanpenelitian
MelakukantinjauansistematisterhadaptemuanͲ Menerbitkan temuanͲtemuan dalam evaluasiͲ
temuan penelitian tentang pertanyaanͲ evaluasi program publik dan memandang
sebagai
kesempatan
untuk
pertanyaan relevan yang berhubungan dengan evaluasi
kebijakan sehingga dapat mendorong para mempelajarikebijakan
pengambilkebijakanuntukmengaksesinformasi
denganlebihmudah
Menjaga hubungan baik dengan para pengambil Membentuk komisi penelitian dan evaluasi
kebijakanpotensialmelaluiprosespenelitian
secara langsung dan mempertimbangkan
kapasitaspenelitiaaninͲhousetambahan
Merancang penelitian untuk memaksimalkan Mendirikan lembagaͲlembaga menengah yang
relevansi dan kegunaannya (misalnya, dengan dirancang untuk meninjau penelitian dan
meyakinkan publik bahwa uji coba dilakukan menentukan implikasiͲimplikasi kebijakan dan
melalui intervensiͲintervensi nyata dalam manajemennya(misalnya,NationalInstitutefor
Clinical Excellence in England dan Wales
kondisiͲkondisitertentu)
menasehati para pasien, profesional dalam
bidang kesehatan dan NHS yang berkaitan
dengan ”praktek terbaik” berdasarkan sintese
buktiyangkuat)
Menggunakan
metodeͲmetode
penelitian Menyediakan lebih banyak kesempatan untuk
termasuk ”penelitian tindakan” (misalnya, organisasiͲorganisasi publik dan masyarakat
penelitian yang berorientasi partisipatif, praktis sipil guna mempelajari ciriͲciri penelitian,
dan nonͲeksploitatif yang secara langsung mampu mengajukan pertanyaanͲpertanyaan
melibatkansubyekpenelitianpadasemuatahap. pada para peneliti dan pengambil kebijakan
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Inibermaksuduntukmenghasilkanpengetahuan
baru yang memberdayakan masyarakat dalam
memperbaiki kondisi hidup mereka). Ada pula
metodeͲmetodeinovatiflain
Memilih topikͲtopik penelitian yang penting
untukkebijakanmasadepan

mengenai
kegunaan
penelitian
dan
berpatisipasilebihaktifdalamproseskebijakan
darisetiapposisiinformal
Mendorong media massa untuk mempebaiki
kualitas laporan dan interpretasi mereka
tentang temuan penelitian dan implikasiͲ
implikasi kebijakan melalui dedikasi waktu dan
upayamengefektifkanlaporansingkatmedia

Modelhubungandanpertukarandalamtransferpenelitiankesehatan
LangkahͲlangkahyangdiringkasdalamTabel9.3cenderungmenekankankomunikasiyang
lebih baik dan transfer temuanͲtemuan penelitian, tetapi memberikan sedikit tanggapan terhadap
kendalaͲkendala politis dan ideologis seperti yang dibahas sebelumnya. Barangkali pendekatan
praktis yang paling canggih dalam memperbaiki kegunaan penelitian pernah dikembangkan oleh
Lomas (2000b) melalui Canadian Health Services Research Foundation (CHSRF). Pendekatan ini
mengenal ciriͲciri interaktif pengembangan kebijakan yang berfokus pada tukarͲmenukar
pengetahuan dan upaya bersama dalam menciptakan pengetahuan baru untuk para pengambil
kebijakan dan peneliti. Dengan menggunakan teknikͲteknik ”lintas batas”, para peneliti dan
pengambil kebijakan terdorong untuk bekerja sama, merencanakan dan mengembangkan proyekͲ
proyek penelitian. Mereka saling kontak melalui proyekͲproyek dan bekerja sama dalam program
penelitian jangka panjang. TujuanͲtujuannya adalah (a) untuk menumbuhkan penelitian yang
berhubungan dengan kesusasteraan bagi para pengambil kebijakan, (b) meningkatkan dan
memperbaiki relevansi serta kegunaan penelitian, (c) meningkatkan kesadaran kebijakan dan
manajerialsertapengalamanparapeneliti,dan(d)meningkatkanpeluangmempelajaripengetahuan
dari penelitian yang akan ditransfer dan diterjemahkan ke dalam aksiͲaksi nyata dengan sukses.
CHSRFmempunyaiperanpentingdalamberbagaibentuk”komisipengetahuan”(knowledgebroker)
dengan aktivitasͲaktivitasnya yang menjangkau batas organisasiͲorganisasi dalam dunia penelitian,
kebijakan dan manajemen. Melalui informasi, gagasanͲgagasan dan ilmu pengetahuan tentang
kebijakan (policy science), pendekatan ”hubungan dan pertukaran” memandang kebijakan bukan
sebagairentetankejadianyangterpisahsatusamalaintetapisebagaiprosesterusͲmenerusdalam
konteksketerlibataninstitusipemerintah,stakeholderataukelompokkepentinganyangdiorganisir
menjadi koalisi kelompok stabil. Semuanya dibetuk di atas pondasi kepercayaan, nilaiͲnilai dan
ideologiͲideologi.
Meskipun pendekatan CHSRF diinformasikan secara langsung melalui ide ”dua
masyarakat”, patut diakui bahwa para pengambil kebijakan tidak boleh homogen. Pendekatan ini
mendorong para peneliti untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang berbeda di antara para
pengambil kebijakan. Tugas identifikasi bisa menyangkut pekerjaan mereka dan strategiͲstrategi
yang digunakan untuk setiap kelompok sasaran. Pendekatan ”hubungan dan pertukaran” sedang
diujimelaluirentetaneksperimendenganhasilͲhasilyangmengembirakan(DenisdanLomas,2003).
TetapiGibson(2003)menekankanbahwamasalahtransferpengetahuandanpengambilankebijakan
berbasisbuktiberhubungandengankontekspemisahanantaraduadomainyaknikepentingandan
pandangan mengenai komisi. Dengan demikian, hal ini menimbulkan kegagalan dalam
mempertimbangkan tingkatan konflik antara para peneliti dan pengambil kebijakan dan aliansi
antaraduasubkelompok.Misalnya,kebanyakandisiplinakademikdianggappentingdalamkondisi
kontroversidanpertikaianantarakelompokparapesaingpenelitidanahliteoriͲteori.Bahkanhalini
terjadi karena dipengaruhi oleh disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda dan setiap disiplin
membawa perspektif yang kemudian muncul pada setiap topik persoalan. Sebaliknya, pendekatan
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”transferpengetahuan”menghindaripengenalanakanciriͲciripolitisprosespengambilankebijakan
sepertiyangditunjukkandalambabͲbabsebelumnyadalambukuini.
Diluar konteks dua masyarakat: apakah kebijakan masyarakat, jaringanͲjaringan kebijakan dan
koalisiͲkoalisiadvokasimerupakanrepresentasirealitas?
Tidakdapatdisangkalbahwaadaperlawananantaraduniapenelitiandnduniakebijakan.
PerspektifͲperspektifbarutentangproseskebijakandariilmupolitikmenempatkankendalaͲkendala
terhadapkebijakanpenelitiansebagaihubunganantarakelompokͲkelompokpenelitidankelompok
lainyangmelibatkanproseskebijakan(dalamBab7pembacamempelajariteoriͲteoriumumtentang
proseskebijakan).
JaringanͲjaringankebijakandankebijakanmasyarakat
Dengan memahami proses kebijakan, maka kita memahami jaringanͲjaringan kebijakan
dankebijakanmasyarakatyangberfokuspadapolahubunganformaldaninformalyangmembentuk
agenda kebijakan, formulasi, keputusanͲkeputusan, implementasi dan evaluasi dalam wilayah
kebijakan. Penelitian dapat diaplikasikan dalam setiap kebijakan. Rhodes (1988) mengidentifikasi
rangkaian yang bersifat menyatukan (continuum) antara bidangͲbidang kebijakan yang bercirikan
kebijakan masyarakat dengan basis keanggotaan yang stabil atau terbatas dan pihakͲpihak yang
/menonjolkan jaringanͲjaringan kebijakan yang cenderung lebih longgar, kurang stabil dan tidak
memiliki kepentingan eksklusif. Seharusnya wilayah kebijakan khusus menduduki rangkaian yang
bersifat menyatukan (continuum) pada kategori  kelompok ketat dan longgar sehingga terjadai
penyatuan persepsi yang kemudian membentuk proses pengambilan kebijakan dan buktiͲbukti
penelitian yang mengandalkan pertimbangan dari anggotaͲanggota jaringan atau masyarakat luas.
Semakin longgar jaringan kebijakan, maka semakin berbeda pandangan yang dipresentasikan dan
semakin luas pula jenisͲjenis penelitian yang digunakan oleh pihakͲpihak yang mendukung garis
kebijakanͲkebijakan berbeda (Nutley dan Webb, 2000). Inti masalahnya adalah bahwa perbedaan
antarajaringanͲjaringankebijakandanmasyarakattidakberdasarkanperbedaanantaraparapeneliti
ataupengambilkebjiakan.
Kerangkakoalisiadvokasi
Seperti yang Pembaca pelajari dalam Bab 7, kerangka koalisi advokasi memahami setiap
kebijakanpubliksebagaijaringandaninteraksimasyarakatyangmenekankanpentingnyaintensitas.
Dalam perjalanan waktu, para peneliti tidak mau mengadu kekuatan dengan para birokrat atau
politis karena koalisi advokasi terdiri dari para penegambil kebijakan termasuk politisi, PNS,
kelompok penekan, wartawan, akademisi, kelompok ahli, dan lainͲlain. Setiap koalisi advokasi
menginterpretasi dan menggunakan penelitian untuk mengemukakan tujuanͲtujuan kebijakan
melaluicaraͲcarayangberbeda.
ImplikasiͲimplikasiteoridalammeningkatkandampakpenelitianterhadapkebijakan
Gibson (2003) menyimpulkan bahwa teoriͲteori tentang proses pengambilan kebijakan
berkaitan dengan perspektif dua masyarakat dengan beberapa implikasi yang berguna bagi pihakͲ
pihakyanginginmeningkatkandampakpenelitianterhadapkebijakan:
1. Para peneliti yang ingin mempengaruhi kebijakan harus menganalisis wilayah kebijakan
secarapolitisuntukmengidentifikasikoalisiͲkoalisiadvokasidannilaiͲnilaidankepercayaan
tentang ciri atau hakekat masalah dalam proses pengambilan kebijakan, sebabͲsebab dan
solusiͲsolusinya.
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2. Para peneliti harusterlibatlangsung dalam koalisi advokasi atau kebijakan masyarakatjika
mereka ingin memiliki pengaruh dan mulai berfokus pada manajemen lintas batas antara
penelitiandansolusiͲsolusipotensialyangdilakukan.
3. Bukti penelitian memperlihatkan pengaruh besar dalam proses pengambilan kebijakan
terutama terhadap kemampuan untuk mengemukakan argumen dan advokasi. Hal ini
dilakukan oleh pihakͲpihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan kebijakan
sehingga mereka berkompeten untuk menyingkap ”kebenaran” yang  terkadang ditentang
keberadaannya.
4. Suatustrategidigunakanuntukmeningkatkanperanpenelitiandalammengambilkebijakan
yangberkaitandenganpengaruhnilaiͲnilaidankeyakinantermasukargumententangupaya
untukmemperbaikibasispengetahuandanpenyebarannya
Rangkuman
Pembaca telah mempelajari bagaimana para peneliti dan penelitian saling berhubungan
sehingga berpengaruh bagi prosesͲproses pengambilan kebijakan. Namun tidak diragukan lagi
bahwaprosespengambilankebijakanlebihdipengaruhiolehpenelitian:penelitiandapatmembantu
mendefinisikansuatufenomenasebagaimasalahyangpatutmendapatkanperhatiandanpenelitian
membawa ”pencerahan” bagi publik melalui ideͲide yang bisa mempengaruhi para pengambil
kebijakansecaratidaklangsungdandalamjangkawaktuyanglama.Halinidiperkuatolehhubungan
antara para pengambil kebijakan dan peneliti, peran media, pengaturan waktu, dan bagaimana
penelitian dikomunikasikan. Banyak rintangan yang menghalangi penelitian termasuk faktorͲfaktor
politis dan ideologis, ketidakpastian kebijakan, ketidakpastian temuanͲtemuan ilmiah, kegunaan
penelitian dan betapa mudahnya untuk mengkomunikasikannya. Ada pula antusiasme untuk
menggunakankomisidanmekanismetukarͲmenukarpengetahuandemimemperbaikiproduktivitas
hubunganantaraparapenelitidanpengambilkebijakan.
Intinya bahwa para peneliti dan pengambil kebijakan terdiri dari dua ”masyarakat” yang
berbedasecarakulturaltetapiduakekuataniniberpotensimenyesatkan.Tidakbolehadakelompok
yanghomogendanwilayahkegiatanmerekaberdasarkankepentinganparapenelitiataupengambil
kebijakan. PerangkatͲperangkat tambahan bagi para peneliti dan pengambil kebijakan diperlukan
untuk mempermudah partisipasi tetapi juga memicu persaingan ”koalisi advokasi” atau ”jaringanͲ
jaringan kebijakan” seputar isuͲisu atau permasalahanͲpermasalahan. Pandangan ini menekankan
bahwa penelitian bisa memasuki wilayah kebijakan melalui argumen politik dan penyebaran
pengetahuan.KeduanyaberpengaruhsignifikanbagiupayaͲupayauntukmenggunakanteknikͲteknik
”mata rantai” dan ”pertukaran” pengetahuan sehingga bisa menjembatani ”gap” antara para
penelitidanpengambilkebijakanyangkemungkinansuksessepertiyangdiharapkan.
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Chapter10

MelakukanAnalisisKebijakan

Gambaranumum
Pada bab ini pembaca akan diperkenalkan dengan pendekatan politik tentang analisis
kebijakan dan sejumlah alat untuk mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis dataͲdata
kebijakankesehatan.BabinibertujuanuntukmembantupembacamengembangkanstrategiͲstrategi
politikuntukmenghasilkanreformasikesehatandalamkehidupanprofesionalpembaca.
TujuanͲtujuanpembelajaran
Setelahmempelajaribabinipembacaakanlebihmudahuntuk:
x
x
x
x

Melakukananalisiskebijakanretrospektifdanprospektif
Mengidentifikasi sektorͲsektor kebijakan, menilai sumberdaya politisnya, dan posisinya
sekarangdalamkebijakan
MengembangkanstrategiͲstrategipolitisyangsuksesuntukmengelolaperubahankebijakan
MengumpulkandanmempresentasikandataͲdatauntukanalisiskebijakan

Istilah
Analisis: Memisahkan masalah ke dalam unsurͲunsur pokok untuk lebih memahaminya secara
keseluruhan
Stakeholder:  Individu atau kelompok dengan kepentingan substantif dalam suatu persoalan,
termasuk mereka yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan atau melakukannya. Biasa
digunakandalamkonteksyangsamadenganpelakuataukelompokkepentingan
Pendahuluan
Sekarangpembacamengakuibahwaperubahankebijakanbiasanyabersifatpolitis,dinamis
dan sangat kompleks. Perubahan kebijakan dalam sektor kesehatan menantang karena sistem
kesehatansecaratekniskompleks;mengubahsatubagiansistemtanpakecualiakanmempengaruhi
bagianͲbagian lain dan banyak pihak lain yang berbeda. Pengalaman dengan reformasi sektor
kesehatanmenunjukkanbahwabiayareformasiseringjatuhpadakelompokͲkelompokberkuasadan
terorganisir dengan baik (misalnya, para dokter dan perusahaanͲperusahaan) sedangkan
keuntunganͲkeuntunganjatuhketangankelompokͲkelompokyangtelahbubardantidakberuntung
dengansedikitpengaruhpolitisyangdimainkannya.Olehkarenaitu,reformasikebijakanseringkali
sulitdicapai.
Setelah mengulangi pernyataan bahwa analisis kebijakan dapat digunakan secara efektif,
bab ini memperkenalkan alatͲalat yang digunakan dalam analisis kebijakan, terutama untuk
memperbaikiprospekperubahankebijakanyang sukses.AlatͲalatitubergunabagipembacauntuk
mengumpulkan, menggunakan dan menerapkan pengetahuan dengan caraͲcara yang lebih
sistematis.PertamaͲtamapembacaakandiperkenalkandengananalisisstakeholder.Pembacaperlu
mengidentifikasi pihakͲpihak yang berada di tengah segitiga kebijakan dan oleh karena itu
penekanan yang menyenangkan ditempatkan dalam metode ini. Bab ini kemudian
mempresentasikan suatu pendekatan untuk mengembangkan strategiͲstrategi politik, pedoman
untuk mengumpulkan bukti dari setiap analisis dan beberapa usulan untuk menggunakan segitiga
kebijakan guna mempresentasikan hasilͲhasil analisis. Bab ini membuat kesimpulan tentang
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beberapapemikiran seputaretikaanalisiskebijakan.Tetapibabinitidak membahassecarakhusus
tentang pendekatanͲpendekatan rasionalͲkomprehensif dalam analisis kebijakan seperti teknikͲ
teknikekonomiterapanyangbersifatteknisdanberlawanandenganorientasipolitis(Welmerdan
Vining,1999).
Analisiskebijakanretrospektifdanprospektif
Apa yang Pembaca pelajari di Bab 1 adalah dua jenis analisis kebijakan yakni analysis of
policy dan analysis for policy. Analisis kebijakan (analysis of policy) cenderung retrospektif
(berhubungandenganwaktulampau)dandeksriptif.Analysisyangsatuinilebihmelihatkebelakang
dan merenungkan kembali mengapa dan bagaimana kebijakan menemukan bentuknya sehingga
agendadanmuatannyabisamencapaitujuanͲtujuantertentu(evaluasisumatif).Misalnya,hasilͲhasil
yang mengecewakan dan reformasi kesehatan di beberapa negara mendesak World bank untuk
melakukan analisis mengenai prosesͲproses reformasi di masa lalu untuk mendiagnosa dimensiͲ
dimensipolitismasalah.Analisiskebijakanmerupakanbagianpentingbukuini.
Sedangkananalysisforpolicy(analisisuntukkebijakan)cenderungprospektif(diharapkan
terjadidimasamendatang).Analisistipeinimemberikaninformasirincitentangformulasikebijakan
(evaluasiformatif)ataumengantisipasibagaimanakebijakanakanberjalanbiladiterapkan(misalnya,
bagaimana para pelaku lain akan memberikan respons terhadap perubahanͲperubahan). Sesuai
dengan ulasan di atas, jelas bahwa analysis for policy akan dilakukan atau disponsori oleh partaiͲ
partaiyangmemangtertarikuntukmenilaiprospekͲprospeknyadanmengelolaperubahankebijakan
politikyangadadenganmematuhitujuanͲtujuanyangtelahditetapkan.NamunanalisisinikadangͲ
kadangmengakibatkanterbengkelainyakeputusantertentukarenacitrapolitikyangburuk.
Mungkin pembaca bisa menerapkan apa yang telah Pembaca pelajari dari buku ini
sehingga pembaca bisa melakukan analysis for policy dan menggunakan kesempatanͲkesempatan
terbaik dalam hidup pembaca karena rencanaͲrencana pembaca terlaksana dengan baik. Setelah
membaca babͲbab terdahulu, Pembaca belajar menghargai pembaharu kebijakan licik yang akan
mempengaruhianalisiskebijakanpadasemuatahapsikluskebijakanmulaidariidentifikasimasalah
hingga formulasi, implementasi dan evaluasi. Setiap tahap dalam siklus ini disesuaikan dengan
peristiwaͲperistiwapolitik.Dengandemikian,perubahankebijakanbergantungpadaanalisispolitik
yangsistematisdanterjaditerusͲmenerus(Robertsdkk,2004).
Analisis pada tahapͲtahap awal pengambilan kebijakan terutama definisi masalah dan
penetapanagendasangatlahpenting.DalamBab4dikatakanbahwafaktaͲfaktaepidemiologisdan
ekonomis ikut menentukan pencapaian prioritasͲprioritas – tetapi entah digunakan atau tidak –
semuanyabergantungpadaprosesͲprosespolitik.Peranmediadalammenentukanagendadianggpa
penting mengungkap permasalahan yang berhubungan dengan debat publik dan kebijakan.
Demikianpula,pelakuͲpelakukebijakansecaraaktifmengajukanmasalahͲmasalahdansolusiͲsolusi
dan jendela kesempatan terbuka untuk persoalanͲpersoalan dalam agenda dengan menyediakan
ruangbagitanggapanterhadapkebijakan(Kingdon,1995).
Jikapembacainginmempengaruhihasilkebijakandengansukses,pembacaakan:
x
x
x
x

Terlibatdalammengajukanpermasalahan
Memahamibagaimanamenentukanagenda
BelajarmengenalkesempatanͲkesempatanpolitik
Memahami bagaimana memanipulasi prosesͲproses politik untuk mendorong penerimaan
luasatasdefinisidansolusiyangditawarkan
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x
x

Memahami posisi, kepentingan dan kekuasaan dari partaiͲpartai yang berkepentingan
(termasuk media) berdasarkan distribusi biaya dan keuntungan dari kebijakan yang
ditawarkan
MenyesuaikansolusiͲsolusiyangdapatdikerjakandenganmudah

TugasͲtugas analisis ini masuk dalam kategori analysis for policy dan akan menyediakan
dasarpemikiranbagiperkembanganstrategiͲstrategipolitikuntukmengelolaperubahankebijakan.
AnalisistersebutbisameningkatkankesuksesanpembacadalammempengaruhihasilͲhasilkebijakan
tetapihalinitidakmenjaminbahwahasilͲhasilnyaakanmemuaskankarenabegitubanyakfaktordi
luarkontrolpembacayangikutmempengaruhinya.
Analisisstakeholder
Apakahanalisisinitermasuktiperetrospektifatauprogresifakanbergantungpadaanalisis
stakeholder.Disini,stakeholdertermasukindividuͲindividudankelompokͲkelompokyangmenaruh
perhatian pada persoalan atau kebijakan, atau mereka yang dipengaruhi oleh kebijakan dan
memainkan peran yang berkaitan dengan pengambilan dan implementasi kebijakan. Dengan kata
lain, para pelaku dalam proses pengambilan kebijakan. Meskipun banyak pendekatan telah
digunakan untuk analisis stakeholder (Varvasszky dan Brugha, 2000), tiga kegiatan berbeda dapat
dikategorikan (Roberts dkk, 2004) yakni (1) mengidentifikasi para pelaku kebijakan; (2) menilai
sumberdaya politis; dan (3) memahami posisi dan kepentingan mereka dalam kaitannya dengan
persoalan.
Mengidentifikasistakeholder
Beberapababdalambukuinitelahmembahastentangparastakeholderdalamkebijakan
kesehatan – mulai dari pihakͲpihak berwewenang yang berada di pusat pemerintahan hingga
kelompokͲkelompok kepentingan dalam masyarakat madani dan sektor swasta. Para stakeholder
lebih spesifik dalam garis kebijakan tertentu dan konteks yang mereka terapkan. Para stakeholder
mungkin terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang memang memerlukan penilaian para
analis masalah. Misalnya, pembaca perlu mengenal kelompokͲkelompok dalam organisasi yang
mempunyai kepentinganͲkepentingan berbeda (misalnya, apakah Kementerian Kesehatan
diperlakukan sebagai pelaku atau apakah ada kelompokͲkelompok berbeda yang memiliki
kepentinganͲkepentigan berbeda?). Gagasan ini bermanfaat untuk menemukan para pelaku yang
independen dan mempunyai pengaruh sambil memegang kendali kecil dalam memulai suatu
analisis.
Untuk membuat daftar para stakeholder, pembaca perlu memikirkan implikasiͲimplikasi
muatan kebijakan yang ditawarkan. Para pelaku yang relevan akan menyertakan pihakͲpihak yang
berkepentingan untuk bertindak atau dimobilisasi agar melakukan sesuatu yang mereka inginkan.
HalpentinglainyangperludiingatadalahdedikasiuntukindividuͲindividuatauorganisasiͲorganisasi
yangbisamenghalangipengambilankebijakan(seringkaliparapemimpinpartaiͲpartaipolitik,kepala
perwakilan, dan lainͲlain) atau implementasinya dalam kehidupan (seringkali para birokrat dan
kelompokͲkelompoklain).
Kegiatan10.1
Pembaca bisa memilih kebijakan kesehatan yang sudah lazim. Dengan menggunakan
petunjukͲpetunjuk di atas, pembaca mengidentifikasi 15Ͳ20 individu atau kelompok yang tertarik
pada persoalan atau peran yang dimainkan dalam mengadopsi atau mengimplementasikan
kebijakan.

170

Feedback
ReformasisektorkesehatanseringmelibatkankelompokͲkelompokberikutini,beberapadi
antaranya mungkin telah teridentifikasi sehingga pembaca seperti memiliki investasi yang sedang
dianalisis keberadaannya (Reich, 1996): organisasiͲorganisasi pelanggan (misalnya, kelompokͲ
kelompok pasien); kelompokͲkelompok produser (bidan, dokter, perusahaan farmasi); kelompok
ekonomi (para pekerja yang mungkin berpengaruh, industri, perusahaan asuransi kesehatan); dan
kelompokͲkelompok ideologis (organisasiͲorganisasi yang mengusung kampanye persoalan publik,
partaiͲpartaipolitik).
Menilaikekuasaan
Langkah kedua dalam analisis stakeholder yakni menilai kekuasaan setiap pengambil
kebijakan. Pembaca telah mempelajari dalam Bab 2 dan 6 bahwa sumber daya politik bermacamͲ
macamtetapidapatdibedakanmenjadisumberdayanyata(sepertipemungutansuara,keuangan,
infrastruktur, anggotaͲanggota) dan sumber daya tidak nyata (seperti keahlian dan legitimasi
kebijakan, akses ke media dan para pengambil kebijakan). Akses ke sumber daya ini dapat
meningkatkan pengaruh para stakeholder dalam proses pengambilan kebijakan. Misalnya,
kelompokͲkelompokyangmemilikiorganisasidaninfrastrukturmajuakanmemilikikekuasaanlebih
daripadakelompokͲkelompokyangharusmengaturdanmengorganisirdirimerekasendiri.Demikian
pula, para dokter yang mempunyai keahlian yang relevan dipandang lebih legitimate dan sering
dikategorikan sebagai bagian dari organisasi profesional yang mapan karena mereka mempunyai
statussosialyangtinggidanseringmempunyaiakseskesumberdayakeuangandanparapengambil
kebijakan. Sebagai akibat dari sumberdaya politis ini, para dokter menjadi bagian dari kelompok
yang memiliki kekuasaan politik dalam persoalanͲpersoalan kebijakan kesehatan. PerusahaanͲ
perusahaanfarmasimemilikikeahliandankeuanganhebat,tetapimeilikilegitimasiterbatasdalam
masyarakatmadani.Strategiyangditerapkankelompokmempunyaipengaruhterhadapkekuasaan
yang bergantung pada sumber daya politik. Konteks persoalan ini mengkondisikan pemahaman
bahwa sumber daya tertentu mempunyai pengaruh tersendiri. Sebagai contoh ekstrim, ketika
korupsi tersebar luas, keuangan menjadi sumber daya politik yang sangat berguna untuk membeli
keputusanͲkeputusanataukebijakanͲkebijakan.
Kegiatan10.2
Pilihlah sepuluh dari para stakeholder yang pembaca identifikasi dalam Kegiatan 10.1.
Untuksetiapbagian,buatlahinventarisasisumberdayautamayangmerekamilikidanberikanpada
publik.Bedakanantarasumberdayanyatadansumberdayataknyata.Denganmemberikan asetͲ
aset politik ini, buatlah ciriͲciri setiap stakeholder pembaca yang mempunyai kekuasaan tinggi,
menengahdanrendah.
Feedback
Jelasbahwainventarisasipembacaakanbergantungpadaparastakeholderyangdiseleksi.
ContohͲcontohbisamembantuilustrasi,misalnya,kelompokpasien(kekuatanmedium)
x
x

Sumberdayanyata,misalnyasejumlahanggota;hakpilih
Sumberdayatidaknyata,misalnyaakseskemedia;simpatidandukunganpublik
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Menilaikepentingan,posisidankomitmen
Kepentingan, posisi dan komitmen pihakͲpihak yang berwewenang terhadap persoalan
kebijakantertentuakanmenentukanbagaimanamerekamenerapkansumberdayapolitik.Penilaian
terhadapciriͲciriinimerupakantahapketigadanterakhirdalamanalisisstakeholder.
PembacamempelajaritentangkelompokkepentingandiBab6dandisinikitatidakhanya
membahas tentang sebabͲsebab dan kelompokͲkelompok kepentingan sektoral, tetapi juga
”kepentinganͲkepentingan”pihakͲpihaklainyangrelevandalampersoalanataukebijakantertentu.
KepentinganͲkepentingan bisa menguntungkan individu atau kelompok (bisa dibedakan dari
keinginganͲkeingingan atau pilihanͲpilihan). Hal itu seringkali menjadi efek kebijakan ekonomi
tentangkepentinganpelakuyangmemainkanperanyangdikesampingkandalammenentukanposisi
mereka terhadap kebijakan. Kita bisa bertanya mengapa kepentinganͲkepentingan ini menjadi
kompleks. KadangͲkadang, pihakͲpihak yang berwewenang menyembunyikan kepentinganͲ
kepentingan mereka dengan tujuanͲtujuan taktik, terkadang karena mereka ilegal (misalnya,
pembayaran tidak sah untuk rujukan). Di kesempatan lain, sangatlah sulit untuk membedakan
kepentinganͲkepentingankarenamuatankebijakanmungkinkaburataumungkinadavarianlaindari
kebijakan yang dibahas. Misalnya, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menghargai sistem
kontrak yang secara publik bisa mendanai layanan untuk organisasiͲorganisasi swasta. Para dokter
bekerja di sektor publik yang melakukan praktek pribadi mungkin tidak yakin apakah mereka
mendukung kebijakan. Jika tidak, apakah mereka mendapatkan asuransi untuk memenuhi syarat
persaingandalamteken kontrakdengan LSM ataupara praktisi swastadanatau memiliki asuransi
denganpekerjaanmerekadisektorpublikyangtidakbisadikompromiolehkebijakanbaru–detilͲ
detilinibagiseorangmenteritidakbisadiuraikansampaidiamaumelakukananalisisstakeholder.
Kegiatan10.3
PembacabisamemilihlimastakeholderyangtelahdiidentifikasidalamKegiatan10.2dan
pembaca perlu mendaftarkan kepentinganͲkepentingan mereka terkait dengan kebijakan di atas.
Selanjutnya pembaca menyebutkan keuntungan atau kerugian yang mereka alami setelah ada
perubahankebijakan.
Feedback
DampakͲdampak finansial atau ekonomi dari perubahan kebijakan seringkali berorientasi
pada kepentinganͲkepentingan sentral. Contoh mengenai kebijakan kontrak untuk biaya layanan
publik menunjukkan bahwa para dokter yang bekerja di sektor publik sebenarnya memahami
kepentinganͲkepentinganini.Setiap kepentinganakan membawaresikotersendirijika paradokter
berpikir bahwa tujuan mengapa kebijakanͲkebijakan digulirkan adalah untuk mengurangi jumlah
resiko(misalnya,seorangdokterbisakehilanganpekerjaan).Atausetiapkebijakanmembawaresiko
berat jika para dokter takut terutama ketika menyikapi butirͲbutir kebijakan yang mengharuskan
mereka berkompetisi dalam praktekͲpraktek pribadi (misalnya, karena tidak bisa berkompetisi
dokter kemudian melakukan praktek ilegal). Akibatnya, kepentinganͲkepentingan lain terancam
keberadaannyasehinggapotensikerugianjabatanpadasektorpubliktidakbisadikompensasi.Oleh
karena itu, prospek pekerjaan dalam sektor swasta perlu diperbaiki untuk memulihkan kredibilitas
danmempertahankanprestisesertanilaisimbolissektorswastadibanyaknegara.
Dampak persoalan ini mempengaruhi kepentingan para stakeholder. Seperti kita ketahui
bahwa mereka akan menentukan posisi tertentu sesuai dengan kebijakan yang diusulkan – tidak
peduli apakah kebijakan ini suportif, netral atau bertentangan. BolehͲboleh saja para stakeholder
mengidentifikasi kepentinganͲkepentingan, tetapi posisiͲposisi tidak mudah ditentukan karena
alasanͲalasanyangdisembunyikanataukarenasuatukewaspadaan.Terlepasdarikenyataaniniyang
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jelas mereka menangangi posisi yang secara publik berbeda daripada posisi swasta (posisi swasta
ikut menentukan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh suatu kelompok). Misalnya, seorang
menterisecarapublikbisamendukungkebijakanuntukmemenangkanbantuan,tetapiparapemilih
ataukelompokͲkelompokkepentinganmelawankebijakanpemerintah.Terkadang,pihakͲpihakyang
berwewenang tidak yakin dengan posisi atau jabatan mereka karena mereka tidak mengetahui
bagaimana suatu kebijakan mempengaruhi kepentinganͲkepentingan mereka. Ini bisa terjadi
terutama jika muatan kebijakan tidak jelas. Atau jika ada beberapa kebijakan yang dibahas, maka
domaindarisetiapbutirkesepakatanmempunyaiakibatͲakibatberbedaterhadappihakͲpihakyang
berwewenang.
Kegiatan10.4
Pembaca perlu mengidentifikasi jabatanͲjabatan publik dan swasta dari lima stakeholder
yangpembacaanalisisdiKegiatan10.3.
Feedback
Contohkecilyangperludiperhatikanadalahperbedaanantarajabatanpublikdanswasta
yang dipegang oleh seorang stakeholder. Para dokter dalam sistem pendanaan publik mungkin
mengeluh tentang kekurangan sumber daya dan pasien yang menunggu pelayanan kesehatan.
Tetapi,dalamsektorswastadokterͲdokterbolehmenolakberbagaikebijakan,misalnya,pengambil
kebijakan menentukan tambahan tenaga dokter karena hal ini bisa menimbulkan gesekan dalam
melaksanakanpraktekdanmempengaruhipendapatanmerekasebagailembagaswasta.
Terkait dengan penilaian yang dilakukan terhadap eksistensi kepentingan dan jabatan,
perludiingatbahwaupayauntukmenilaipersoalanͲpersoalanyangmenggerogotisetiapstakeholder
berhubungan dengan prioritasͲprioritas lain yang mereka inginkan. Pembaca bisa mengetahui
komitmen pihakͲpihak berwewenang terhadap kebijakanͲkebijakan dan seberapa banyak sumber
dayapolitikyanginginmerekadedikasikanbagikepentinganͲkepentinganataukebijakanͲkebijakan
publik. Sementara pihakͲpihak terkait yang sedang menikmati kekuasaan mungkin melawan
kebijakanͲkebijakan tertentu. Persoalan itu mungkin tidak terlalu penting karena para stakeholder
berupayauntukmenghalangiopsiatauimplementasikebijakan.Masyarakatbisamenilaikomitmen
pihakͲpihak berwewenang dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka atau dengan meninjau
seberapa kritis persoalan ini bagi kelangsungan mandat organisasi atau organisasi mapan yang
mempunyaidedikasitinggi,danlainsebagainya.
Hal penting lain yang perlu diprioritaskan adalah kepentingan, jabatan dan tingkat
komitmen setiap stakeholder untuk kebijakan yang diusulkan. Pengetahuan dari buku ini akan
memainkan peran penting dalam merancang strategiͲstrategi politik yang bisa membawa
perubahan.
Kegiatan10.5
UntukparastakeholderyangdianalisisdalamKegiatan10.4,pembacaperlumendaftarkan
kepentinganͲkepentinganmereka(apakeuntungandankerugianyangmerekaalamidariperubahan
kebijakan), jabatan atau posisi mereka (berlawanan, suportif atau netral) dan tingkat komitmen
mereka terhadap realisasi kebijakanͲkebijakan (tinggi, menengah atau rendah). Pembaca bisa
membuattabeldenganmenyertakandataͲdatatentangjabatandankekuasaan(dariKegiatan10.1)
pihakͲpihak berwewenang sehingga pembaca mengetahui peta jabatan. Untuk Kegiatan 10.4,
pembacaperlumemahamibeberapapenelitianpenting.
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Feedback
Keunggulanpetajabatansangatbergantungpadamuatankebijakan,pengambilkebijakan
dankonteksnya.PetajabatanpihakͲpihakberwewenangyangberhubungandenganreformasisektor
kesehatan di Republik Dominikan dipresentasikan dalam Tabel 10.1. Hal ini merupakan awal yang
baikuntukmemikirkansiapayangberkoalisidalamupayareformasidankelompokͲkelompokmana
yangmerongrongreformasi.
Langkah berikutnya dalam analisis stakeholder bertujuan untuk memberikan model bagi
implementasi komitmen dan jabatan setiap pengambil kebijakan yang bisa berubah dengan
memodifikasi muatan atau isi kebijakan. Persoalan ini menjadi tanggung jawab seksi rancangan
strategiͲstrategi reformasi politik. Sebelum melakukannya, sangatlah penting untuk memikirkan
apakahanalisisstakeholdermempunyaiketerbatasan.Disatusisi,jelasbahwaanalisisinidianggap
sebagai perhatian, kreativitas, keuletan dan akses para analis ke informasi tentang kepentingan,
jabatan,pengaruhdankomitmendalamkaitannyadengankebijakanͲkebijakantertentu.Disisilain,
analisis stakeholder hanya menyediakan dataͲdata tentang para pengambil kebijakan dan
mengungkap sebagian kecil saja dari konteks dan proses pengambilan kebijakan. Kondisi ini
memainkanperanpentingdalammeneropongperubahankebijakan.
Tabel10.1PetajabatanuntukreformasisektorkesehatandiRepublikDominikantahun1995
Oposisi
Oposisi
Oposisi
Netral
Dukungan Dukungan
Dukungan
tinggi
menengah rendah
rendah
menengah tinggi
Ikatan
Dokter klinik Institut
Gereja
Presiden

Kantor
Medis
swasta
Keamanan
Kerjasama
Dominikan 
Sosial
Tehnis
Dominikan
BankͲbank

Pegawai
LSM
Pers
Partidode 
Pengemban
dalamsektor
Liberacion
gan
terorganisir
Dominican
Internasion
a (Partai
al
Liberal
Dominikan)





Komisi
Direktur
Kesehata Institut
n
Keamanan
Nasional Sosial
Dominikan



Universit Menteri


as
Kesehatan



Ahli
Birokrasi


waris
Kementeria
n
Kesehatan
KekuasaanKekuasaanKekuasaan
TinggiMenengahLemah
Sumber:Glassmandkk(1999)
MengembangkanstrategiͲstrategiperubahankebijakan
Di Bab 2, pembaca mempelajari bahwa pendekatanͲpendekatan rasional seringkali
digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan optimal untuk sektor tertentu dan sekarang pembaca
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mengetahuibahwaanalisisstakeholderdigunakanuntukmemahamikepentinganͲkepentingandan
jabatanͲjabatan para pengambil kebijakan dalam arenaͲarena kebijakan. Ini merupakan awal yang
baik. Karl Marx berkata, ”Intinya adalah perubahan kebijakan”. Mungkin tujuan pembaca kurang
radikaldaripadatujuanMarx,tetapibukuinimenarikuntukmempelajariperubahankebijakan.
Roberts dkk (2000) mengatakan bahwa ada perubahan kebijakan politik yang ditentukan
olehjabatan,kekuasaan,parapengambilkebijakandanpersespsi.Kelangsungperubahankebijakan
dapatdiperbaikidenganmengembangkanstrategiͲstrategiuntukmengelolajabatanparapengambil
kebijakan,kekuasaandansumberdayapolitikditanganparastakeholderutama.Jumlahpengambil
kebijakanyangtelibataktifdalamarenakebijakanmempengaruhipersepsiparastakeholdertentang
masalah dan solusinya. Berdasarkan pengalaman yang berhubungan dengan reformasi sektor
kesehatan di banyak negara, Roberts dan koleganya menyediakan panduan yang berguna dalam
mempelajarivariabelͲvariabelmanajemen.
Kegiatan10.6
Setelah selesai membaca ringkasan karya Roberts dkk di bawah ini, pembaca perlu
mencatat strategiͲstrategi mana yang pembaca gunakan untuk usahaͲusaha di masa lalu pembaca
yang mempengaruhi perubahan, dan halͲhal lain yang pembaca pikirkan mungkin berguna dalam
kontekskebijakandimanapunPembacamelakukannya.
Jabatan,kekuasaan,parapemaindanpersepsi
StrategiͲstrategijabatan
Roberts dkk memulai ulasan tentang strategiͲstrategi jabatan dengan mempresentasikan
empat hal yang dapat digunakan untuk mengubah jabatan para pengambil kebijakan yang terkait
dengan kebijakan khusus. Pertama, kesepakatan dapat dilakukan dengan para pelaku yang
berlawanan, beroposisi atau netral untuk melahirkan kebijakan yang lebih suportif atau kurang
berlawanan dengan komponen kebijakan tertentu. Misalnya, para manajer penyedia layanan
melakukanperlawananatauoposisiterhadapsebuahproposalyangmemperkenalkanprogramuser
fees.Perlawananiniberhubungandenganprosentasependapatanuntukmemperbaikikualitasatau
untuk menyediakan uang bagi staf mereka. Kedua, kesepakatan bisa dicapai melalui dukungan
terhadap satu persoalan yang dianggap sebagai pengganti konsensi (kelonggaran) pada pihak lain.
Misalnya,ikatanmedismelakukanperlawananatauoposisiterhadapproposalMOHuntukmelatih
staf paramedis dalam mengemban fungsi medis tambahan. Ini bisa terjadi jika MOH menyetujui
penghentian roposal untuk mengekang pengeluaran dalam lembagaͲlembaga pendidikan dan
pengajaran.Ketiga,janjiͲjanjimemangbisadibuatdenganmudah.Jikaikatanmedismenghentikan
perlawanan atau oposisinya terhadap program penataran paramedis, MOH bisa berjanji untuk
mempertimbangkan kebutuhan yang memprioritaskan peningkatan jumlah dokterͲdokter spesialis
di daerahͲdaerah. Sebaliknya, ancamanͲancaman dapat digunakan untuk mengubah posisiͲposisi
atau jabatanͲjabatan para pengambil kebijakan. Di Banglades, suatu badan pengembangan bisa
mengancam atau menangguhkan bantuan jika MOH tidak melanjutkan programnya ke tahap
reformasi. Sementara staf MOH sendiri mengacam mogok jika reformasi tidak terealisasi di
kemudianhari.Sejumlahkesepakatandapatdicapaidankompromidibuatuntukmengubahjabatan
parapengambilkebijakantanpaharusmengubahkeseimbangankekuasaan.
StrategiͲstrategikekuasaan
Beberapa strategi dapat digunakan untuk mempengaruhi distribusi asetͲaset politik para
pengambilkebijakanyangterlibatdalammemperkuatkelompokͲkelompoksuportifdanmerongrong
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kelompokͲkelompok oposisi. Hal ini memang diperlukan dengan menyediakan ruang bagi para
pengambilkebijakanyangsuportifdalammemahamihalͲhalberikut:
x
x
x
x

Keuangan,personeldanfasilitasͲfasilitas
Informasiuntukmeningkatkankeahlian
Akseskeparapengambilkebijakandanmedia,atau
Hubungan kemasyarakatan yang menyoroti keahlian, legitimasi, status korban atau ciriͲciri
heroikparapengambilkebijakanyangsuportif

RobertsdkkmengusulkanbahwaaksiͲaksidapatdilakukanuntukmembatasisumberdaya
yangberlawanandalammengambilkebijakan,misalnyadengan:
x
x
x
x

Menantanglegitimasi,keahlianataumotifmereka
Mengklasifikasikepentingandiridanpelayananpribadi
Menolakbekerjasamaataumembagikaninformasi
Mengurangiakseskeparapengambilkebijakan
StrategiͲstrategipemain

StrategiͲstrategi ini memberi dampak pada sejumlah pengambil kebijakan yang terlibat
dalam suatu persoalan, terutama untuk memobilisasi pihakͲpihak yang netral dan
mendemobilisasikan kelompokͲkelompok yang melawan. Rekrutmen para pengambil kebijakan –
terutamayangtidakdimobilisasi–dapatdicapaimelaluikesepakatan.Untukitu,perludisampaikan
padakelompokbahwaacaradalamagendadanpersoalanͲpersoalanlainakandidiskusikanbersama.
Tetapi ikatan penyedia layanan swasta tidak menyadari bahwa kebijakan tertentu sedang
didiskusikan dan mempunyai konsekuensiͲkonsekuensi bagi anggotaͲanggotanya. StrategiͲstrategi
iniakanlebihsulitditerapkanjikaorganisasiͲorganisasibaruterbentukataujikaorganisasiͲorganisasi
initerlibatdalammendemobilisasikankelompokyangtelahmemegangjabatan.Halinimungkinbisa
mempengaruhi kelompok terutama karena pendanaan berdampak pada kalkulasi yang telah
dilakukan sebelumnya – tetapi upayaͲupaya apa pun bisa dilakukan untuk menyelamatkan wajah
dari kalkulasi yang salah atau dipolitisir. Dengan demikian, pihakͲpihak tertentu mungkin merongͲ
ronglawanͲlawandenganmembagikanuangkepadamereka.Misalnya,perludilakukanidentifikasi
untukkelompokkecildalamkelompoklebihbesargunamelirikkeuntunganapayangbisadiperoleh
dari proposal pembaca dan dengan siapa pembaca memenangkannya. Roberts dkk mengusulkan
strategi pemain yang membawa perubahan bagi proses peradilan untuk berbagai keputusan yang
ambil melalui jalur hukum. Ini merupakan taktik yang pernah diterapkan oleh para donatur di
Banglades ketika berkonfrontasi dengan oposisi untuk mereformasi Kementerian Kesehatan. Para
donatur mencari sekutu dalam Kementerian Keuangan dan parlemen yang mungkin mendukung
mereka dalam memenangkan proposal. StrategiͲstrategi pemain bertujuan untuk mengubah
keseimbangan para pemain (dalam hali ini para pengambil kebijakan) melalui mobilisasi dengan
mengefektifkanstrategiͲstrategisimpatikdanoposisi.
StrategiͲstrategipersepsi
Melaluibukuinipembacamengetahui kekuatanideͲidedanperanpersepsi bagi masalah
dan solusinya. Ini semua memiliki posisi dan kekuatan tersendiri bagi para stakeholder. Sejumlah
teknikdigunakanuntukmengubahpersepsi.Misalnya,dataͲdatadanargumendapatdipertanyakan
kesahihannya dan hal yang perlu dikritisi adalah urgensi masalah atau solusinya yang melahirkan
kebijakanͲkebijakan.Kelayakanaksipublikdanswastatidakluputdariserangdenganmenggunakan
senjatayang disebutteori ekonomi ataufilsafat yangmampu mengubah persepsi mengenai suatu
persoalan. Bahkan asosiasiͲasosiasi bisa digunakan untuk mengubahnya sehingga tersedia
kesempatan yang lebih luas bagi kelangsungan politik dan kehidupan sosial. HalͲhal demikian bisa
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mengurangipenyakitsifilisbawaandenganmenghentikanpergaulandengansesamapenderitasifilis
yang seringkali dianggap aib (stigma) dan berkonotasi negatif karena penderita penyakit ini sering
dicap orang dewasa tak bermoral dan tentu berhubungan dengan kondisi sosial yang bisa
membebankan bagi penderita sendiri. SimbolͲsimbol bisa mengubah persepsiͲpersepsi tentang
persoalanini.Jadi,orangͲorangyangberkepentinganbisamengesahkanreformasidaninisiatifbaru
bagi kesehatan publik dengan melibatkan intervensiͲintervensi tertentu. Poin yang terakhir
menekankan bahwa pesanͲpesan akan semakin penting apabila kemampuan untuk melakukan
sejumlahaksidinilaimenarikbagiparapengambilkebijakandanpublik.
Feedback
PembacatelahmengetahuialatͲalatyangtelahdiidentifikasiolehRobertsdkk.Semuanya
berguna untuk mempengaruhi posisi, kekuasaan, para pengambil kebijakan dan persepsiͲpersepsi
yang berkaitan dengan perubahan kebijakan. Beberapa strategi terbuka berlaku bagi kebanyakan
pengambilkebijakan,misalnya,membagikanataumenolakuntukmembagikaninformasi,mengubah
persepsitentangpersoalan,ataumemobilisasikelompokͲkelompok.Tetapibeberapastrategihanya
tersediabagikelompokͲkelompoktertentu.Misalnya,taktikͲtaktikuntukmeningkatkansumberdaya
politik para pengambil kebijakan suportif yang pembaca telah akses melalui sumber daya yang
didistribusikan kepada mereka. Demikian pula, banyak strategi yang bertujuan untuk mengubah
jabatanparapengambilkebijakandalammengaksesprosespengambilankeputusanterutamauntuk
persoalanͲpersoalan yang bisa diperjualͲbelikan. Selebihnya, kekuasaan perlu menyampaikan
ancamanͲancaman bagi upayakotorpara pelaku yanghendak merusakkredibiltas para pengambil
kebijakan.
DataͲdatauntukanalisiskebijakan
Kualitas analisis kebijakan pembaca akan bergantung pada keakuratan, kelengkapan dan
relevansiinformasiyangbisaPembacakoleksi.Haliniterkaitdenganwaktudansumberdayayang
tersedia untuk pembaca, mandat resmi pembaca, dan kontakͲkontak dalam ranah kebijakan yang
relevan.BuktiͲbuktiuntukanalisiskebijakanbisaberasaldaridokumenͲdokumendanmasyarakat.
DokumenͲdokumenkebijakan
DokumenͲdokumen kebijakan yang relevan menyertakan bukuͲbuku dan jurnalͲjurnal
academik (seperti Journal of Health Politics, Policy and Law, Social Science and Medicine, Health
Affairs, Health Policy, Journal of Health Services Research and Policy, atau Health Policy and
Planning), laporan dan evaluasi yang dihasilkan oleh kelompokͲkelompok kepentingan, kelompok
ahlidankonsultan,pemerintahandanlaporanͲlaporandandokumenͲdokumenantarpemerintahan
(misalnya, WHO) dan media. Pencarian literatur dimulai dengan pencarian topik tentang masalah
kesehatan atau kebijakan Pembaca dengan menggunakan layanan berupa susunan daftar isi
misalnya Social Science Citation Index atau US National Library of Medicine’s MEDLINE
(www.nlm.nih.gov). Di era kejayaan internet, sealu ada informasi yang mengulas tentang berbagai
kebijakan dan konteksnya yang bisa dicari dengan menggunakan mesinͲmesin website. Ada pula
jurnalͲjurnalyangmembahastentanginformasidiinternet.Tetapipembacaperlumengkritisisetiap
informasi secara teliti karena tidak jelas kelompok atau individu mana yang telah menerbitkannya
(apakahyanglembaga,individuataukelompokmempunyaikredibilitas).SedangkanlaporanͲlaporan
lainyangtidakdimuat,pesanͲpesanemail,notulenrapat,notaatausuratperingatandandokumenͲ
dokumen ”internal” lain bisa berguna untuk menyingkap kepentinganͲkepentingan pelaku yang
sesungguhnya – tetapi biasanya sangatlah sulit untuk mengaksesnya. DokumenͲdokumen internal
tentangindustritembakau–yangterkaitdenganprosesperadilanterhadapperusahaanͲperusahaan
diAmerikaSerikattahun1998–menyediakanlaporanyangmengkajitentangtujuanͲtujuanindustri,
kepentinganͲkepentingan dan aktivitasͲaktivitas yang berhubungan langsung dengan kebijakanͲ
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kebijakan kesehatan dan organisasiͲorganisasi (misalnya, kebijakan atau organisasi mana yang
merongͲrongataumeremehkanKerangkaKonvensiterhadapKontrolTembakaudanmenggunakan
pengaruh WHO). Gambar 10.1 merupakan dokumen internal yang mengungkapkan bagaimana
Phillip Morris menjelaskan tentang pengaruh keputusanͲkeputusan atau kebijakanͲkebijjakan di
AmerikaSerikat.
Dalammenghadapipersoalanini,pembacabisaberkonsultasidengansumberdatastatistik
untuk membenarkan adanya kulminasi masalah sehingga membantu pembaca dalam membingkai
masalahataumerongrongataumengabaikanargumenlawanͲlawanpembaca.OrganisasiͲorganisasi
internasional seperti WHO dan World bank menyediakan data yang relevan tentang kebijakan
pemerintahdanbadanͲbadansubnasionalpemerintah(tersediadiwesitemereka).
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Gambar10.1AlatͲalatyangdigunakanuntukmempengaruhikeputusanͲkeputusanlegislatif
Sumber:PhillipMorris(PM)(tidakadatahunterbitnya)
Tujuan analisis dokumentasi adalah untuk memberikan bukti yang menjelaskan atau
memprediksiperubahankebijakan.Olehkarenaitu,pembacaperlumencaribuktitentangvariabelͲ
variabelrelevanyangkontekstual(bersifatsituasional,struktural,kulturaldaneksogen=berasaldari
atau disebabkan oleh faktorͲfaktor dari luar organisme), tentang para pelaku (kekuasaan,
kepentingan, jabatan dan komitmen), muatan (tujuan kebijakan) dan prosesͲprosesnya. Meskipun
adasejumlahpendekatanuntukmenggalidatadarisumberͲsumberdokumentasi,kebanyakanpara
analiskebijakanbergantungpadaanalisismuatan/isiyangterdiridariduajenis.Pertama,analisisisi
kuantitatif yang didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk mengukur secara kuantitatif isi
atau muatan dokumenͲdokumen menurut kategoriͲkategori yang telah ditentukan sebelumnya.
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Misalnya, seorang analis kebijakan mencari sampel koranͲkoran nasional untuk mencatat jumlah
kolomyangdidedikasikansecarakhususuntukisuͲisukesehatansepertipenyakitAIDS.
Padajangkawaktutertentupembacabisamenilaiapakahmediamendukungkepentingan
publik dalam hal ekspos kebijakanͲkebijakan. Di sini penyakit AIDS merupakan kategori yang telah
ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, seorang analis mungkin memeriksa jenisͲjenis dokumen
yang lebih luas untuk menyingkap posisi para stakeholder yang berkaitan dengan kebijakanͲ
kebijakan khusus pada jangka waktu tertentu. Ada kasusͲkasus tentang para pelaku dan jabatanͲ
jabatanyangmerupakankategoriͲkategoriyangtelahditentukansebelumnya.
Sebaliknya, analisis isi yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menyingkap temaͲtema
pokok dalam materidokumentasi.Analis kebijakan melaluikoranͲkoranyang memuatberita AIDS,
misalnya, berkaitan dengan upaya memeriksa editorial sehingga bisa memahami apakah ada
dukungan bagi kebijakan pemerintah tentang AIDS atau apakah pers menyebarkan beritaͲberita
tentang penyakit yang tidak akurat secara ilmiah. Seorang analis mungkin mencari dokumenͲ
dokumen untuk mengetahui bukti argumen yang digunakan guna mendukung atau membingkai
sudut pandang kebijakanͲkebijakan. TemaͲtema diringkas dengan menggunakan analisis isi yang
bersifat kualitatif dan perlu digambarkan secara gamblang dengan menggunakan kutipanͲkutipan
atauilustrasiͲilustrasidariberbagaidokumen.
Kegunaan analisis dokumentasi terletak pada kualitas dokumenͲdokumen yang menjadi
acuannya. Bryman (2004) mengatakan bahwa sejumlah pertanyaan harus diajukkan untuk menilai
sumberͲsumberdokumentasisecarakritistermasuk:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Siapayangmenulisdanmenerbitkandokumen?
Mengapadokumendibuat/disusun?
Apakahpenulisberadapadaposisiotoritatif(berwenang)tentangpokokdikusi(subject)?
Apakahmateriotentik?
Kepentinganapayangdimilikipenulis?
Apakahdokumenrepresentatifatautidak–danjikademikian,selanjutnyabagaimana?
Apakahmaknadalamdokumenjelas?
DapatkahisidokumenmembenarkanataumenguatkansumberͲsumberlain?
Apakahinterpretasiterhadapdokumenbisadilakukan?
Mengumpulkandatadarimasyarakat

Berbicaradenganparapenulisdanmelakukansurveitentangparastakeholderutamabisa
membantu Pembaca dalam menyediakan informasi tentang analisis kebijakan. MetodeͲmetode ini
mungkin merupakan satuͲsatunya cara untuk mengumpulkan informasi yang valid tentang
kepentingan politik dan sumber daya yang dimiliki oleh para pengambil kebijakan. Atau untuk
mendukung ini semua, pembaca bisa mengumpulkan informasi historis dan kontekstual. SurveiͲ
survei merepesentasikan metode kuantitatif untuk pengumpulan informasi kuesioner atau
wawancara terstruktur. SurveiͲsurvei bisa diselenggarakan dengan melibatkan orang atau melalui
email atau email kompetisi diri. SurveiͲsurvei terkadang digunakan oleh para analis untuk
memperolehinformasidasaryangberhubungandenganpersepsiͲpersepsiparastakeholdertentang
masalah. Jika demikian, apakah posisi mereka terhadap kebijakanͲkebijakan akan terancam jika
informasiinitidakdiperolehdarisumberͲsumberdokumentasiyangkredibel.
Wawancara berstruktur tak teratur (semiͲstructured) lebih bermanfaat daripada survei
untuk mendapatkan informasi yang lebih sensitif karakternya. Tujuan wawancara adalah untuk
mendapatkan dataͲdata yang bermanfaat dan valid tentang persepsi para stakeholder terhadap
kebijakanͲkebijakan publik. Uniknya bahwa apa yang disebut pedoman topik atau wawancara
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ternyata bisa digunakan untuk mendorong para analis dalam mengkaji sejumlah persoalan dari
setiap responden – sebagian bisa bertentangan dengan pertanyaanͲpertanyaan yang ditentukan
sebelumnya. Intinya adalah fleksibilitas (keluwesan) dan ketidakstabilan dalam setiap wawancara
sehingga responden merasa nyaman untuk menyampaikan laporan atau kisahͲkisah secara
gamblang dan detil. Dengan demikian, pertanyaanͲpertanyaan terbuka diperlukan (misalnya
pertanyaanͲpertanyaan yang memerlukan jawaban ”ya” atau ”tidak”) dengan mengikuti urutan
kejadiansedemikianrupasehinggaberhubungandenganpersoalanͲpersoalanyanglebihfaktualdan
teliti sebelum bagianͲbagian yang lebih sulit ditangani tetapi pemahaman yang mendalam
diperlukanuntukhalini.
WawancaraͲwawancara tentang kebijakan kesehatan cenderung dilakukan oleh para
pengambilkebijakanyangseniordankelompokͲkelompokkepentinganyangrepresentatifsehingga
mempunyai ciriͲciri yang spesial. Wawancara seperti ini terkadang disebut wawancara kaum elit.
Wawancara kaum elit mempunyai tantangannya tersendiri. Pertama, peneliti seringkali sulit untuk
merekrutpararespondendalampenelitiankarenamerekawaspadadanhatiͲhatidalamhalproyeksi
hasilͲhasil yang digunakan, terutama jika berpatokan pada analisis yang bisa merongrong tujuanͲ
tujuan kebijakan mereka. Kedua, kaum elit mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk
wawancara. Ketiga, kaum elit mungkin mempunyai posisi yang bisa dicapai secara efisien melalui
dokumenͲdokumenkebijakan.Seringkalikenyataanmenunjukkanbahwamewawancaraipegawaidi
luarkantor(ataujamͲjamkantor)lebihproduktifdanefektifkarenabisamendorongmerekauntuk
memberikankomentarͲkomentarinformatif”yangdijagakerahasiaannya”.
IndividuͲindividurelevanyangdiwawancaraidapatdiidentifikasi melaluitinjauanliteratur
dan doumenͲdokumen yang bisa mengakomodasi organisasiͲorganisasi dan pelaku yang tertarik
pada persoalanͲpersoalan. IndividuͲindividu bisa mengidentifikasi lebih lanjut informasi dari para
informan yang pada gilirannya memperjelas identifikasi persoalanͲpersoalan lain (disebut teknik
”bola salju”). Misalnya, mewawancarai staf yang telah pensiun dari organisasiͲorganisasi bisa
menghasilkanperspektifyanglebihjujurdananalitiskarenaindividuͲindividuinimempunyaiwaktu
untuk berpikir dan mungkin mereka tidak takut adanya aksi balas dendam – dan mungkin mereka
mempunyai cukup waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara. Untuk itulah, peneliti perlu
mengadakan pendekatan dengan individuͲindividu yang kaya dengan informasi, kekuasaan, dan
dukungan suportif terhadap kebijakanͲkebijakan. Sementara mereka terkadang membenci atau
menghalangiakseskeorangͲorangyangakanmewawancarainya.
Wawancaratidakperludilakukansecaraperorangantetapibisadilakukanmelaluitelepon
atau korespondensi email. Pemikiran harus diberikan untuk memperkenalkan tujuan wawancara
sedemikiansehinggalebihjujur,terbukadanetistetapibisamenghasilkandataͲdatayanglebihbaik.
Demikianpula,penelitiperlumenginformasikankepadarespondententangkegunaaninformasidan
apakahpenelititidakmenyebutkannamaaslirespondensehinggaberadadiluarjangkauanpublik.
Prodankontratentangpenggunaanrekamandigunakanuntukmengumpulkandatatetapiapapun
keputusannya,sangatlahpentinguntukmencatatkembalihasilrekamansegerasetelahwawancara
selesai dilakukan dan tidak boleh ada penekanan yang berlebihan ketika melakukan transkrip
rekaman.
Keterbatasan data wawancara terkait dengan asumsi tentang apa kata orang dan
bagaimana mereka mengatakannya, apakah berlawanan dengan apa sebenarnya dilakukan atau
dipikirkan. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan tanggapanͲtanggapan ”triangulasi” dari
para informan lain atau data yang dikumpulkan melalui cara lain termasuk observasi dalam
pertemuanͲpertemuanataumelaluisumberͲsumberdokumentasi.
Singkatnya,baikdokumenmaupun masyarakatmerupakan sumberͲsumber bukti penting
untuk analisis kebijakan dan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang diperlukan untuk
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mengumpulkan informasi. SumberͲsumber dan metodeͲmetode bisa meningkatkan pemahaman
dan validitas hasilͲhasil penelitian. Sekali Pembaca terlibat dalam analisis kebijakan riil, pembaca
akanmengajukanpertanyaanͲpertanyaantambahantentangpengumpulandataͲdatadanakanlebih
memaklumi bahwa konsultasi tetap diperlukan dengan pedoman metodeͲmetode penelitian sosial
sepertiyangpernahdikatakanBryman(2004).
Analisisdata:menerapkansegitigakebijakan
Segi tiga analisis kebijakan menyediakan pedoman yang sangat berguna untuk membuat
penyelidikan atau pendalaman persoalanͲpersoalan tentang kebijakan kesehatan yang lebih
sistematis.NamunhalinisulitditerapkanketikaPembacamenulisdataͲdatakarenakonsepͲkonsep
berbeda dari para pelaku atau prosesͲproses lain terjalin secara integral. Beberapa peneliti
mempresentasikan analisis kebijakan yang membicarakan tentang muatan/isi, para pengambil
kebijakan,prosesͲprosesdankontekspenelitian.
Trostle dkk (1999) menganalisis kebijakanͲkebijakan tentang AIDS, kolera, keluarga
berencanadan imunisasidiMeksiko sehinggabisamemahamibahwa parapenelitimempengaruhi
parapengambilkebijakan.Adasejumlahfaktoryangbisamemperlancar atau bahkanmenghalangi
interaksidananalisisdataͲdata.Dengandemikian,diperlukanhalͲhalberikutini:
x

AdamuatankebijakandanfaktorͲfaktoryangikutmempengaruhi(misalnya,penelitianyang
berkualitas baik) atau mendesak terealisasinya penekanan khusus (misalnya, kosa kata
akademik,rekomendasiyangtidakriil)
x ParapengambilkebijakanterlibatdalamsetiapkebijakantermasukfaktorͲfaktorpendukung
(misalnya, jaringan yang menyetujui persoalanͲpersoalan prioritas) atau penghalang
(misalnya, kekurangan dalam konteks latar belakang teknis di antara para pengambil
kebijakan)hubungan
x ProsesͲproses yang meliputi saluran komunikasi dan peristiwaͲperistiwa bisa mendukung
ataumenghalangipenggunaanpenelitian
x FaktorͲfaktor kontekstual mendukung (misalnya, kestabilan negara) atau menghalangi
penelitianyangkemudianberpengaruhpadakebijakan(misalnya,sentralisasikekuasaandan
informasi)
Realitas ini hanya satu dari banyak cara untuk mengorganisir pembahasan materi
Pembaca. Tetapi secara keseluruhan tidaklah selalu mudah untuk melakukan pendekatan dalam
setiap analisis Pembaca seperti narasi: suatu kisah yang dibangun dengan memperhatikan tahap
awal,tengahdanakhir.Misalnya,jikaPembacamengaturdataͲdatadananalisissecarakronologis,
terutama tentang tahapͲtahap yang mendorong pembelajaran (heuristic), pembaca akan
memulainya dengan penentuan agenda, melanjutkan formulasi dan implementasi kebijakan, dan
diakhiridenganevaluasitentang apayangtelahterjadidalam”kisah”seputarkebijakanͲkebijakan.
Bagian terakhir ini merupakan diskusi yang membahas tentang proses terjadi persoalanͲpersoalan
tertentu.
Ketika mengumpulkan dataͲdata, pembaca perlu memperhatikan ketepatan waktu:
menulis tanggal terjadinya peristiwaͲperistiwa, pertemuanͲpertemuan atau konferensiͲkonferensi
yang menghasilkan penelitian, kisahͲkisah media, atau perubahan dalam pemerintahan yang
memberikanefekkhususterhadapanalisispembacatermasukbagaimanapersoalandemipersoalan
bersinergidenganagendakebijakan.Pembacabolehmemulainarasidenganmendeskripsikanlatar
belakang persoalan yang Pembaca bahas, kemudian mengacu pada beberapa atau semua faktor
kontekstual ala Leichter yang terkenal dengan sebutan faktor situasional, struktural, kultural atau
eksternal (Pembaca telah mempelajarinya di Bab 1). Setelah melakukan analisis, pembaca dapat
melangkahketahappenetapanagenda,peranapayangdimainkanparapengambilkebijakandalam
menyikapipersoalan,apakahmediaterlibatdanlainsebagainya.
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Setelah membentuk agenda kebijakan, pembaca mendeskripsikan siapa yang terlibat
dalam memformulasikan kebijakan: apakah kebijakan telah disiapkan dalam bidang pemerintahan
yang berhubungan dengan menteriͲmenteri keuangan dan kesejahteraan sosial? Analisis Pembaca
bolehmengacupadaLSMatausektorswastadalamhalkonsultasilanjutanatasdataͲdatapenelitian
pembaca. Jika tidak, bisa dibayangkan mungkin mereka mencoba mempengaruhi formulasi
kebijakanpembaca.Tetapipembacaharusmendeskripsikanisidarisetiapkebijakan(misalnya,siapa
sajayangdisertakandalampenelitian,apakahadaimplikasipembiayaan)tanpamerasatakutakan
intervensiͲintervensi.
Tahap ketiga adalah implementasi. Pada tahap ini pembaca kembali mengacu pada apa
yangpernahterjaditerkaitdenganformulasikebijakanpembaca–bagaimanahalitubisadilakukan?
ApakahadakomunikasiantaraparapengambilkebijakandanpihakͲpihakyangmempraktekkannya?
Atau apakah ada instruksi topͲdown dengan asumsi bahwa para pelaksana kebijakan mampu
melaksanakannya? Pitayarangsarit (2004) mengulas secara khusus tentang analisis hasilͲhasil
kebijakanasuransikesehatanuniversaldiThailand.
BabͲbab awal dalam karya Pitayarangsarit mengulas tentang latar belakang reformasi
kebijakanradikalThailand.Bab3membahastentangprosespenentuanagenda–mendeskripsikan
bagaimanacakupanuniversalsetiapagendayangtelahdibahasselamabertahunͲtahun.Tetapiyang
munculkepermukaanadalahkiprahpartaipolitikyangbaruterbentukkalaituyaknipartaiThaiͲRakͲ
Thai. Tahun 2001 partai ini mulai berkuasa dan memasukkan pelayanankesehatan universal ke
dalam prioritasͲprioritas kebijakan dan agendaͲagenda politiknya. Bab berikutnya berfokus pada
prosesformulasikebijakansetelahberlangsungnyapemilihanumum.Hasilnyamenunjukkanbahwa
para pengambil kebijakan (elit pengambil kebijakan) dan jaringan (masyarakat yang berkebijakan
ketat) menegosiasikan rancangan dan bentuk kebijakan yang diinginkan termasuk ketentuan siapa
sajayangtidakterlibatdalamsetiapformulasikebijakan(konsumen).BabͲbabberikutnyamengulas
tentang implementasi kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan lokal, dan sekali lagi, para
pengambilkebijakanharusmendemonstrasikankompleksitasdanrealisasikebijakansertastrategiͲ
strategiyangdigunakandalammerealisasikannya(misalnya,mengakuifleksibilitasditingkatlokal).
Dalam pendekatan narasi, pembaca mempelajari proses dan para pengambil kebijakan.
Maka pembaca perlu menganalisis dataͲdata Pembaca melalui interpretasi dokumenͲdokumen.
Kemudian pembaca membuat penilaian tentang siapa yang berkuasa atau yang mempunyai
pengaruhdominanpadasetiaptahapprosespengambilankeputusan.Ingatbahwapembacaharus
mendemonstrasikan atau mempresentasikan analisis berdasarkan dataͲdata dan tidak hanya
membuat penilaian berdasarkan keyakinan sendiri. Pembaca harus mendukung analisis dengan
menyebutkan sumberͲsumber analisis: ”Empat belas  (dari enam belas) orang yang diwawancarai
mengusulkan bahwa Perdana Menteri dan komitmennya terhadap kebijakan merupakan faktor
pentingdalammempelajariagendakebijakan.”
Politikdanetikadalamanalisiskebijakan
Dalam buku ini pembaca mempelajari tentang perubahan kebijakan yang bersifat politis
dandalambabinipembacamengetahuianalisiskebijakanyangbermuarapadaeksistensipolitikdan
kekusaan. Para pengambil kebijakan perlu membuat alternatif kebijakan dan konsekuensinya yang
lebiheksplisitdanmemperbaikikemungkinanterjadinyakebijakanpolitikyangtidakbersifatnetral
dan kebal terhadap politik. Oleh karena itu, para analis kebijakan mendasarkan analisisnya pada
kebijakanyanglebihbaik(misalnya,kebijakanuntukmemperbaikiefisiensi,hakataumengemukan
masalah tentang pentingnya kesehatan publik)), atau memperbaiki prosesͲproses kebijakan
(misalnya, prosesͲproses pengambilan kebijakan yang adil dengan melibatkan semua stakeholder
dan mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan yang mempengaruhi kebijakan).
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Substansi dan proses analisis kebijakan dipengaruhi oleh tiga domain: (1) siapa yang memberikan
dana,(2)siapayangmelakukandan(3)menginterpretasikananalisismasalah.
Ketika mempelajari bab ini, hal yang tidak dilewatkan adalah analisis kebijakan
berkelanjutantetapisistematisdalamupayamengedepankansumberdanauntukdukunganintensif
yang diperlukan. Tidak semua pengambil kebijakan didukung oleh sumberͲsumber dana. Maka
analisis kebijakan mendorong distribusi sumber daya kekuasaan dan ekonomi: pihakͲpihak yang
memiliki sumber daya politik kemungkinan besar mendanai analisis kebijakan tetapi pengaruhnya
bisa berimbas pada siapa yang akan menggunakan analisis dan bagaimana hal itu digunakan.
Kelompok yang memiliki sumber daya politik menempati posisi yang lebih baik dalam
mengembangkan strategiͲstrategi politik untuk mengatur posisi, para pengambil kebijakan,
kekuasaan dan persepsi seputar kebijakanͲkebijakan. Dalam konteks ini, analisis kebijakan
mendorongtercapainyastatusquo.
Analisis kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kepentinganͲkepentingan dan kekuasaan
tetapi juga oleh interpretasiͲinterpretasi. PersoalanͲpersoalan ini justru bisa menimbulkan
pertanyaanͲpertanyaan tentang bagaimana peran para analis, atau organisasiͲorganisasi tempat
mereka bekerja, dalam bagaimana pula proses analisis kebijakan dilakukan. Jika analisis bertumpu
padakebijakan,makaparaanalisakanmenghasilkankebijakanͲkebijakanopsional.Tujuankebijakan
mungkin aneh karena lebih mementingkan ”kebijakan yang baik” seperti yang dibahas di atas
(misalnya, profesi kesehatan mengutamakan strategi efektivitas biaya). Mengingat bahwa tidak
semuaanalisnetral,makamungkinsulituntukmencapaihasianalisiskebijakanyangadilatautidak
memihak.Sementaraitu,adacaraͲcaralainyangditempuhuntukmengurangiprasangka,misalnya,
denganmenggunakanmetodetriangulasi,sumberinformasidanhasilͲhasilujicobabersamakolega
sehingga semua pihak belajar menerima fakta sehingga hasilͲhasil analisis kebijakan tidak akan
menimbulkanprasangkalagi.
Analisis kebijakan memunculkan banyak persoalan etis. Misalnya, etiskah untuk
membiarkan kelompok berpartisipasi dalam proses kebijakan demi mengembangkan koalisi yang
lebihkuat?ApakahetisuntukmerongͲronglegitimasilawanatauuntukmenyembunyikaninformasi
daridiskursuspublikuntuktujuanͲtujuantaktiklain?Seberapajauhorangharuskompromidengan
pilihanͲpilihankebijakanuntukmengakomodasikebijakanͲkebijakan?PembacabisamendiktenilaiͲ
nilai yang ada termasuk bagaimana menjawab pertanyaanͲpertanyaan. Ketika memberikan
tanggapan,pembacaperlumengasumsikanbahwaparapengambilkebijkanyanglainmenggunakan
metodeͲmetode yang sama atau teknikͲteknik lain untuk memanipulasi substansi dan proses
pengambilan kebijakan sehingga mereka memperoleh keuntungan. Hal ini mengingatkan pada
keputusan bahwa dengan mengikuti teknikͲteknik tertentu, pembaca dapat mengelola secara
strategis prosespengambilankebijakan untukmencapaitujuanͲtujuanPembaca. Sebagai alternatif
lain, mungkin pembaca merasa tidak nyaman dengan beberapa strategi  dan memutuskan bahwa
akhirnya kelicikan dan kecurangan tidak dibenarkan dalam mengambil keputusan. Sedangkan
metodeͲmetodeatauteknikͲteknikberhubungandengan nilaiͲnilai,etika,waktu,sumberdaya dan
biaya emosional yang membawa kemajuan berarti tetapi terkadang berujung pada kegagalan dan
perubahankebijakanͲkebijakantertentu.TidakadayangsalahdenganupayaͲupayapembacauntuk
meninggalkanataumengadopsistrategipolitik–terutamayangberdasarkanpadapemahamansolid
tentangfaktabahwaperubahankebijakanyangbenarͲbenarsuksestetapmemerlukanpendekatan
politik.
Rangkuman
Di bab ini pembaca telah mempelajari tentang penggunaan konsep retrospektif dan
prospektif dalam analisis kebijakan termasuk pendekatan stakeholder yang juga berguna dalam
melakukan analisis kebijakan. Pembaca menggunakan pendekatan ini untuk mengidentifikasi
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pengambil kebijakan, menilai kekuasaan, kepentingan dan posisi mereka yang terkait dengan
persoalan kebijakan dan mengembangkan peta jabatan atau posisi yang mengadalkan kebijakan
basis analisis. Sejumlah strategi untuk mengelola jabatan atau posisi, kekuasaan, para pengambil
kebijakan dan persepsi mereka berhubungan dengan perubahan kebijakan terutama yang bisa
ditinjau dari sudut pandang sumber informasi bagi realisasi analisis kebijakan. Dengan cara ini,
sebenarnya pembaca sedang dibekali dengan strategiͲstrategi yang bisa digunakan dalam
mengantisipasi perubahanͲperubahan kebijakan. Tetapi untuk mewujudkan ini diperlukan buktiͲ
buktidankreativitasbelumtermasuknilaiͲnilaidanpertanyaanͲpertanyaanaetis.Sedangkananalisis
kebijakanterusmendorongterciptanyastatusquo.Akhirnya,tanpadukungananalisiskebijakanatau
partisipasi aktif kelompokͲkelompok tertentu, kekuasaan akan dihadapkan dengan kerugianͲ
kerugian
yang
terusͲmenerus
menggerogotinya.
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