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Silabus Analisis Kebijakan Kesehatan 
Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Universitas Udayana 
 

Kompetensi Tujuan Instruksional Tujuan Belajar Topik 

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) 

Menjelaskan kerangka 
kebijakan kesehatan 

 Menjelaskan pentingnya dan makna 
kebijakan kesehatan 

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

Kebijakan kesehatan  

Mengunakan berbagai teori 
tentang kekuasaan untuk 
menjelaskan bagaimana 
kebijakan berproses dalam 
sebuah sistem politik 

 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. 

Kekuasaan dan kebijakan 

 Menganalisis peran sektor 
publik dan sektor private 
dalam pengembangan 

 Menjelaskan mengapa negara menjadi 
pusat analisa kebijakan politik. 

Peran sektor publik dan private 
dalam pengambilan kebijakan 
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kebijakan kesehatan  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. 

kesehatan 

Menganalisis proses 
mengagendakan sebuah 
kebijakan kesehatan 

 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 

Agenda kebijakan kesehatan 

Menganalisis berbagai 
lembaga yang terlibat dalam 
proses pengambilan 
kebijakan dan bagaimana 
mereka berhubungan, 
berkoordinasi dan 
diorganisasikan 

 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 

Sistem pemerintahan dan 
proses kebijakan kesehatan 
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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. 

Menganalisis bagaimana 
berbagai kelompok dalam 
masyarakat mampu 
mempengaruhi proses 
sebuah kebijakan dan 
menggambarkan peran 
mereka masing-masing 

 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 

Interest group dan proses 
kebijakan kesehatan 
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kebijakan tertentu 

 Menghitung perkiraan kenaikan civil 
society group dalam kebijakan publik 

 Menganalisis bagaimana 
sebuah kebijakan kesehatan 
diimplementasikan dan 
mengidentifikasi berbagai 
lembaga atau faktor yang 
bisa berpengaruh terhadap 
implementasi sebuah 
kebijakan 

 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. 

Implementasi kebijakan 
kesehatan 

Menganalisis pengaruh 
global terhadap kebijakan 
kesehatan di suatu negara 

 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 kerjasama 
dengan pelaku swasta makin 
meningkat 

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

 Menganalisis peran 
penelitian dalam kebijakan 
kesehatan dan memberikan 
contoh-contoh yang relevan 

 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 

Peran penelitian dalam proses 
kebijakan kesehatan 
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 Melakukan analisis 
kebijakan kesehatan untuk 
menghasilkan rekomendasi 
exit strategi yang tepat bagi 
perbaikan kualitas 
pembuatan, implementasi, 
maupun monev sebuah 
kebijakan kesehatan 

 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 

Proses analisis kebijakan 
kesehatan 

 


