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KATA PENGANTAR 

Dalam beberapa tahun terakhir, media massa gencar memberitakan berbagai kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah, entah itu masih berupa wacana, sudah dibukukan dalam berbagai 

bentuk peraturan atau juga sudah diimplementasikan dan bahkan berakhir. Tak lepas berbagai 

isu seputar kebijakan kesehatan diulas. Tak jarang pula kita melihat berbagai pemberitaan 

tersebut diulas oleh beberapa pakar yang diundang, seringkali pula kita heran karena 

pembahasnya ternyata bukan dokter, bukan pula perawat, bukan petugas kesehatan lainnya, 

tetapi justru seorang politikus, ekonom, dan lainnya.  

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa demikian? Sebuah jawaban yang harus disadari 

praktisi kesehatan bahwa kebijakan dalam bidang kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

di luar kesehatan itu sendiri dan juga setelah dikeluarkan dapat pula berimplikasi terhadap 

sektor lainnya. Yang terkini adalah kebijakan mengenai asuransi kesehatan nasional atau AKN. 

Pembahasannya justru banyak sekali melibatkan berbagai stakeholders dari berbagai bidang, 

khususnya ekonomi bahkan bisnis, ya bisnis......asuransi adalah sebuah bisnis bernilai besar! 

Untuk itulah kemudian mata kuliah analisis kebijakan kesehatan ini diperlukan, setidaknya 

akan menambah pemahaman kita semua akan pentingnya seorang praktisi kesehatan 

mempelajari berbagai bidang keilmuan lainnya, termasuk politik. 

Selamat belajar sesuatu yang baru bagi yang belum pernah atau belajar sesuatu yang benar-

benar baru disadari bagi mereka yang sudah bergelut sehari-hari dalam proses kebijakan 

kesehatan. 

 

Pande Putu Januraga 
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DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mata kuliah ini menggunakan berbagai bidang kajian atau keilmuan dari kedokteran, kesehatan 

masyarakat, ekonomi, bahkan sampai pada budaya untuk mengembangkan apa yang disebut 

sebagai policy analysis dan analysis for policy. Policy analysis berarti bagaimana peserta belajar 

diajak untuk mampu berpikir kritis mengkaji sebuah kebijakan yang sudah ada, sehingga 

kemudian mampu mengembangkan apa yang disebut sebagai kajian untuk sebuah kebijakan 

atau analysis for policy. 

Perkuliahan akan difokuskan pada pengenalan dasar-dasar sebuah kajian kebijakan kesehatan 

yang terbagi dalam dua buah kegiatan besar yaitu kegiatan akademis dan kegiatan politik 

kebijakannya. Pada akhirnya mahasiswa akan belajar dari berbagai kasus yang disajikan atau 

didiskusikan selama perkuliahan berlangsung. 

BEBAN SKS 

Mata kuliah ini berbobot 2 SKS 

MATA KULIAH PRASYARAT 

Tidak ada mata kuliah yang diprasyaratkan untuk mengikuti kelas ini, tetapi mahasiswa 

diharapkan mempelajari berbagai konsep dalam ilmu-ilmu kedokteran, kesmas, ekonomi, 

sosiologi dan politik sebagai dasar berpikir komprehensif dan holistik. 

KOMPETENSI 

Menggunakan berbagai pendekatan ilmu kedokteran, epidemiologi, organisasi, dan ekonomi 

untuk melakukan analisis terhadap sebuah kebijakan kesehatan dan merekomendasikan 

kebijakan kesehatan yang sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang berkembang 

(analysis of policy and analysis for policy) 
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TUJUAN INSTRUKTUSIONAL 

1. Menjelaskan kerangka kebijakan kesehatan 

2. Mengunakan berbagai teori tentang kekuasaan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan 

berproses dalam sebuah sistem politik 

3. Menjelaskan peran sektor publik dan sektor private dalam pengembangan kebijakan 

kesehatan 

4. Menjelaskan proses mengagendakan sebuah kebijakan kesehatan 

5. Menganalisis berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan 

bagaimana mereka berhubungan, berkoordinasi dan diorganisasikan 

6. Menganalisis bagaimana berbagai kelompok dalam masyarakat mampu mempengaruhi 

proses sebuah kebijakan dan menggambarkan peran mereka masing-masing 

7. Menganalisis bagaimana sebuah kebijakan kesehatan diimplementasikan dan 

mengidentifikasi berbagai lembaga atau faktor yang bisa berpengaruh terhadap 

implementasi sebuah kebijakan 

8. Menganalisis pengaruh global terhadap kebijakan kesehatan di suatu negara 

9. Menganalisis peran penelitian dalam kebijakan kesehatan dan memberikan contoh-

contoh yang relevan 

10. Melakukan analisis kebijakan kesehatan untuk menghasilkan rekomendasi exit strategi 

yang tepat bagi perbaikan kualitas pembuatan, implementasi, maupun monev sebuah 

kebijakan kesehatan 

STAF PENGAJAR 

1. DR. Adnyana Sudibya, M.Kes 

2. Made Setiawan, PhD 

3. Dr. Pande Putu Januraga, M.Kes (contact person) 

januraga@sph.unud.ac.id  HP: 081236866659 

4. Dr. Molin Yudiasa, MARS 

SITUASI PEMBELAJARAN 

Situasi pembelajaran akan diselenggarakan dengan cara yang lebih berpusat pada mahasiswa 

(student centered learning). Mahasiswa akan diminta untuk secara aktif belajar mandiri melalui 

berbagai media yang disediakan oleh pengampu mata kuliah. Beberapa metoda perkuliahan 

yang akan digunakan dalam kelas adalah kuliah tatap muka, diskusi kelompok kecil, dan 

mailto:januraga@sph.unud.ac.id
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presentasi mahasiswa. Pedoman belajar ini akan berfungsi sebagai guide yang menuntun 

mahasiswa belajar menemukan apa harus dicapai setelah mengikuti mata kuliah ini. 

PENILAIAN 

Mata kuliah ini dievaluasi melalui penugasan berikut: 

1. Proses yang terdiri dari penilaian atas absensi, keaktifan dalam kelas, diskusi kelompok 

dan karya tulis.Proporsi penilaian proses akan terdiri dari 20% kehadiran dalam 

seluruh kegiatan perkuliahan, 40% dari hasil tugas-tugas kelompok baik dalam diskusi 

kelompok kecil, presentasi mahasiswa dan debat mahasiswa serta 50% dari penilaian 

terhadap tugas essay. Tugas essay berbentuk tulisan ilmiah yang membahas topik-topik 

tertentu dalam kebijakan kesehatan. Topik akan diberikan selama perkuliahan 

berlangsung dan mahasiswa dibebaskan mengembangkan topik yang sesuai dengan 

minat dan kemampuannya. Tulisan harus diketik dalam kertas A4, dengan jenis huruf 

arial berukuran 11 dan berspasi 1,5. Tulisan harus terdiri dari minimal 3000 kata atau 

sesuai perintah, tidak termasuk judul halaman depan dan daftar rujukan. Penggunaan 

sistem rujukan harus mengikuti dua metoda yang lazim digunakan di Unud yaitu model 

Harvard dan Vancouver. Sangat disarankan menggunakan software referensi seperti 

EndNote (berbayar) dan Bibus (freeware). Tugas akhir harus sudah dikumpulkan sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang ditetapkan. 

 

Standar Penilaian 

Standar penilaian mengikuti pedoman Universitas Udayana yang membagi nilai menjadi 5 

tingkat kelulusan yaitu: 

A: total score ≥85 

B: total score 75-84 

C: total score 65-74 

D: total score 55-64 (Tidak lulus) 

E: total score <55 (gagal, harus mengulang perkuliahan) 

Perlu diingat oleh mahasiswa, bahwa IPK terendah yang diinginkan PS adalah 2,75 sehingga 

nilai yang dapat dikatakan baik adalah minimal B 
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MATERI PERKULIAHAN 

Terdapat beberapa jenis bahan kepustakaan yang bisa dipergunakan mahasiswa untuk 

memperdalam materi kebijakan kesehatan. Beberapa diantaranya bahkan menyediakan 

berbagai macam literatur yang sangat kompleks, mahasiswa dapat menemukan beberapa 

diantaranya dalam CD dan handout yang akan dibagikan. Berikut ini adalah beberapa bahan 

kepustakaan yang sangat dianjurkan untuk dibaca atau diakses oleh mahasiswa. 

Buku teks: 

1. Buse K et al, Making Health Policy 

2. Dunn, Policy Analysis 

Jurnal: 

1. http://jmpk-online.net (gratis) 

2. http://www.who.int/buletin/en (gratis) 

3. http://highwire.stanford.edu/lists/devecon.dtl (gratis untuk artikel tertentu bagi 

pengakses di negara berkembang) 

4. http://bmj.bmjjournals.com (gratis untuk artikel tertentu bagi pengakses di negara 

berkembang) 

Penelusuran data: 

1. http://scholar.google.com 

2. http://www.eldis.org 

3. http://id21.org 

Badan-badan internasional: 

1. http://www.who.int 

2. http://www.worldbank.org 

3. http://www.globalhealth.org 

Lembaga pemerintahan dan badan-badan nasional 

1. http://depkes.go.id 

2. http://sjsn.menkokesra.go.id 

3. http://www.kebijakankesehatanindonesia.net 

 

http://jmpk-online.net/
http://www.who.int/buletin/en
http://highwire.stanford.edu/lists/devecon.dtl
http://bmj.bmjjournals.com/
http://scholar.google.com/
http://www.eldis.org/
http://id21.org/
http://www.who.int/
http://www.worldbank.org/
http://www.globalhealth.org/
http://depkes.go.id/
http://sjsn.menkokesra.go.id/
http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/
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JADWAL PERKULIAHAN (setiap Sabtu 10.45-12.25) 

Kuliah Materi PBM Penanggung jawab 
kelas 

1 
12/2/11 

Kebijakan kesehatan  Kuliah 
Diskusi  

Pande Putu Januraga 

2 
19/2/11 

Kekuasaan dan Kebijakan Kuliah 
Diskusi 

Pande Putu Januraga 

3  
26/2/11 

Peran sektor publik dan 
private dalam pengambilan 
kebijakan kesehatan 

Kuliah 
Diskusi  
Presentasi 

Pande Putu Januraga 

4 
12/3/11 

Agenda kebijakan kesehatan Kuliah 
Diskusi  

Pande Putu Januraga 

5 
19/3/11 

Sistem pemerintahan dan 
proses kebijakan kesehatan 

Kuliah 
Diskusi  

Dr. Molin Yudiasa, 
MARS 

6 
26/3/11 

Interest group dan proses 
kebijakan kesehatan 

Kuliah 
Diskusi  

Made Setiawan, PhD 

7 
16/4/11 

Implementasi kebijakan 
kesehatan 

Kuliah 
Diskusi  

Pande Putu Januraga 

8 
30/4/11 

Pengaruh globalisasi dalam 
proses kebijakan 

Kuliah 
Diskusi  

Made Setiawan, PhD 

9 
7/5/11 

Peran penelitian dalam 
proses kebijakan kesehatan 

Kuliah 
Presentasi 
Diskusi 

DR. Adnyana sudibya 

10,11,12 
 
14/5/11 
21/5/11 
28/5/11 

Proses analisis kebijakan Kuliah 
Diskusi  
Presentasi  

Pande Putu Januraga 
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SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

Sesi 1 

Tanggal : 12 Februari 2011 

Pengampu : Pande 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Menjelaskan struktur perkuliahan 

 Menjelaskan pentingnya dan makna kebijakan kesehatan 

 Menjelaskan segitiga kebijakan kesehatan dan bagaimana segitiga 
tesebut dapat digunakan untuk melakukan analisis sebuah 
kebijakan 

Topik : Kebijakan kesehatan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Mahasiswa sebelum perkuliahan diharapkan membaca dari berbagai 
sumber tentang definisi kebijakan kesehatan dan bagaimana segitiga 
kebijakan berperan 

Strategi 
Pembelajaran 

: Tatap muka  Handout  
diskusi   

 

Sesi 2 

Tanggal : 19 Februari 2011 

Pengampu : Pande 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Membedakan tiga dimensi kekuasaan dan menerapkannya pada 
penyusunan kebijakan kesehatan 

 Membandingkan teori-teori yang membahas pembagian 
kekuasaan di masyarakat dan memahami terhadap yang 
menentukan kebijakan kesehatan 

 Mendefinisikan sistem politik, membedakan jenis-jenis kekuasaan 
yang berbeda, serta memahami implikasi keikutsertaan dalam 
penyusunan kebijakan 

 Membandingkan teori-teori pembuatan keputusan yang 
didasarkan pada peran kekuasaan dalam proses kebijakan. 

Topik : Kekuasaan dan kebijakan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Sebelum kuliah mahasiswa diharapkan sudah membaca berbagai 
artikel tentang kekuasaan dan kaitannya dengan kebijakan 

Strategi 
Pembelajaran 

: Tatap muka   Handout presentasi 
Diskusi   
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Sesi 3 

Tanggal : 26 Februari 2011 

Pengampu : Dr. Pande Putu Januraga 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Menjelaskan mengapa negara menjadi pusat analisa kebijakan 
politik. 

 Menggambarkan dan menjelaskan perubahan peran negara dalam 
beberapa dekade terakhir, dan apa ini berpengaruh pada peran 
negara dibidang kesehatan. 

 Mengidentifikasi organisasi-organisasi sektor swasta yang 
berkepentingan dalam kebijakan kesehatan. 

Topik : Peran sektor publik dan privat dalam kebijakan kesehatan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

:  Sebelum sesi ini (3) mahasiswa sudah membaca berbagai artikel 
tentang peran sektor publik dan privat dalam kebijakan 
kesehatan. 

 Saat sesi 3, mahasiswa membentuk kelompok-kelompok kecil 
yang terdiri dari 3-4 orang mahasiswa, kemudian setiap kelompok 
dipersilahkan mengidentifikasi sebuah lembaga publik dan privat 
di Indonesia. Setiap kelompok bertugas membuat materi 
presentasi dalam flip chart untuk membahas bagaimana lembaga 
tersebut berperan dalam pengambilan kebijakan kesehatan di 
Indonesia.  

Strategi 
Pembelajaran 

: Kuliah tatap muka  Handout  
Presentasi 
mahasiswa 
Diskusi  

 Ppt mahasiswa 

 

Sesi 4 

Tanggal : 12 Maret 2011 

Pengampu : Pande 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan agenda kebijakan 

 Menjelaskan bagaimana pokok persoalan dapat dimasukkan dalam 
agenda kebijakan dan bagaimana pokok-pokok persoalan tertentu 
memperoleh prioritas dalam pengembangan kebijakan 
dibandingkan dengan pokok-pokok persoalan lain 

 Membandingkan peran masing-masing kelompok kepentingan 
dalam menentukan agenda kebijakan 

Topik : Agenda kebijakan kesehatan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Mahasiswa membaca bagaimana sebuah issue bisa menjadi agenda 
yang kemudian menghasilkan kebijakan kesehatan 

Strategi 
Pembelajaran 

: Kuliah tatap muka  Handout  
diskusi   
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Sesi 5 

Tanggal : 19 Maret 2011 

Pengampu : Dr. Molin Yudiasa 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Mendeskripsikan badan-badan utama yang terlibat dalam 
pembuatan kebijakan pemerintah: badan legislatif, eksekutif, 
birokrasi dan badan yudikatif, serta peran mereka masing-masing 

 Menjelaskan bagaimana badan-badan tersebut saling berhubungan 
satu sama lain secara berlainan dalam sistem pemerintahan yang 
berlainan pula 

 Menjelaskan ciri-ciri khusus pembuatan kebijakan pemerintah 
dalam bidang kesehatan 

 Menjelaskan bagaimana bagian-bagian pemerintah yang berbeda 
(misalnya, departemen yang berbeda-beda) dan tingkat 
pemerintahan yang berbeda (misalnya, nasional, regional dan 
lokal) memerlukan koordinasi yang aktif agar kebijakan dapat 
dilaksanakan dengan baik 

 Mendeskripsikan pengorganisasian Sistem kesehatan dan 
menyadari bahwa bagan resmi pengorganisasian tersebut 
mungkin tidak akan menggambarkan pola kekuatan dan pengaruh 
dalam sistem yang sebenarnya. 

Topik : Sistem pemerintahan dan proses kebijakan kesehatan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Mahasiswa sudah mencari dan membaca bagaimana sistem 
pemerintahan di Indonesia dan membandingkannya dengan beberapa 
negara tetangga untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap 
pengambilan kebijakan kesehatan. 

Strategi 
Pembelajaran 

: Kuliah tatap muka  Handout  
Diskusi    

 

Sesi 6 

Tanggal : 26 Maret 2011 

Pengampu : Made Setiawan 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Menjelaskan apakah yang dimaksud dengan interest group atau 
pressure group 

 Mengklasifikasikan jenis interest group atau pressure group yang 
berbeda-beda 

 Menjelaskan taktik yang digunakan oleh interest group yang 
berbeda-beda agar suara mereka didengar 

 Mengidentifikasi sumber daya berbeda-beda yang tersedia untuk 
berbagai interest group yang berbeda-beda 

 Menjelaskan bagaimana interest group dan pemerintah 
membentuk bidang kebijakan tertentu 

 Menghitung perkiraan kenaikan civil society group dalam kebijakan 
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publik 

Topik : Interest group dan kebijakan kesehatan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Sebelum kuliah mahasiswa diharapkan sudah mengidentifikasi 
berbagai interest group dan pressure groups yang berpengaruh dalam 
pengambilan kebijakan kesehatan  

Strategi 
Pembelajaran 

: Kuliah tatap muka  Handout 
diskusi   

 

Sesi 7 

Tanggal : 16 April 2011 

Pengampu : Pande 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Membandingkan teori implementasi kebijakan “top-down” dan 
“bottom-up” 

 Memahami pendekatan yang lain untuk implementasi kebijakan 
termasuk pendekatan-pendekatan yang berusaha untuk 
mensintesis pengetahuan dari kedua perspektif “top-down” dan 
“bottom-up” 

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

Implementasi 

 Menggambarkan beberapa faktor yang memfasilitasi atau 
menghambat implementasi kebijakan yang  ditentukan secara 
terpusat. 

Topik : Implementasi kebijakan kesehatan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Mencari literatur tentang pengambilan kebijakan top down dan 
sebaliknya 

Strategi 
Pembelajaran 

: Kuliah tatap muka  Handout 
Diskusi   

 

Sesi 8 

Tanggal : 30 April 2011 

Pengampu : Made Setiawan, PhD 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Menjelaskan arti globalisasi 

 Mengapresiasi pengaruh globalisasi terhadap kebijakan bidang 
kesehatan 

 Menjelaskan alasan mengapa berbagai negara saling bekerja sama 
untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan dan mengapa 
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kerjasama dengan pelaku swasta makin meningkat 

 Menentukan pelaku-pelaku yang bertindak secara global dalam 
pembuatan kebijakan bidang kesehatan 

Topik : Peran globalisasi dalam kebijakan kesehatan nasional 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Mengidentifikasi beberapa lembaga internasional yang berperan 
besar dalam pengambilan kebijakan di Indonesia untuk didiskusikan 
di kelas. 

Strategi 
Pembelajaran 

: Kuliah tatap muka  Handout  
Diskusi   

 

Sesi 9 

Tanggal : 7 Mei 2011 

Pengampu : DR. Adnyana Sudibya 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Mendefinisikan “bukti” penelitian, “evaluasi” dan cara-cara yang 
bisa digunakan dalam proses pengambilan kebijakan 

 Mengetahui perbedaan antara penelitian dan kebijakan, dan 

hubungan antara keduanya dalam perspektif proses pengambilan 

kebijakan 

 Mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penelitian 
dan pengambilan kebijakan, alasan-alasan mengapa temuan 
penelitian dan keputusan atau kebijakan jarang 

mempunyai hubungan langsung dan linear 

 Mengemukakan beberapa strategi yang digunakan para peneliti 
dan pengambil kebijakan dalam upaya menutup-nutupi 
”kepincangan” antara temuan penelitian dan kebijakan dan 

menilai bahwa kemungkinan untuk suskes selalu ada 

 Mengkritisi konsep ”dua masyarakat” dalam konteks para peneliti 
dan pengambil kebijakan 

Topik : Peran penelitian dalam kebijakan kesehatan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Mencari hasil penelitian yang telah dipublikasikan dan kemudian 
melakukan semacam analisis singkat bagaimana hasil penelitian 
tersebut dapat dijadikan sebuah kebijakan atau memperbaiki 
kebijakan yang sudah ada. Tugas ini dibuat dalam dua halaman A4, 
Arial 11, spasi 1,5 dan margin standar. Tugas dikumpul saat sesi 12 

Strategi 
Pembelajaran 

: Kuliah tatap muka   
Presentasi dan 
diskusi 

  

 

 

Sesi 10, 11 dan 12 
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Tanggal : 14,21,28 Mei 2011 

Pengampu : Pande 

Tujuan 
Pembelajaran 

:  Melakukan analisis kebijakan retrospektif dan prospektif 
 Mengidentifikasi sektor-sektor kebijakan, menilai sumberdaya 

politisnya, dan posisinya sekarang dalam kebijakan 
 Mengembangkan strategi-strategi politis yang sukses untuk 

mengelola perubahan kebijakan 
 Mengumpulkan dan mempresentasikan data-data untuk analisis 

kebijakan 
Topik : Analisis kebijakan 

Bahan Kuliah dan 
tugas mahasiswa 

: Pada sesi 12, mahasiswa mengumpulkan tugas pada sesi 9 dan 
melakukan debat terbuka dengan topik yang sudah ditentukan oleh 
pengampu mata kuliah. Mahasiswa akan diberikan kesempatan 30 
menit diskusi dengan kelompoknya untuk mempersiapkan debat 
kebijakan yang berlangsung selama 1 jam 

Strategi 
Pembelajaran 

: Kuliah tatap muka  Handout  
Debat 
Diskusi  

  

 


