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Contoh sistem 
politik suatu 

negara 

Cuba 

Kesehatan merupakan 
hak semua warga negara 

Seluruh rakyat 
memiliki akses ke 

pelayanan kesehatan 

Afrika Selatan 

Pelayanan kesehatan 
digunakan oleh 

kelompok Apartheid 
untuk mendapatkan 

persamaan di institusi 
sosial, ekonomi, dan 

politik 



Peran Pemerintah di 

Bidang Kesehatan 

Lembaga pusat sebagai pengatur 
kesehatan masyarakat di negara 

maju dan berkembang 

Pemerintah terlibat dalam 
pelatihan untuk pekerja di bidang 

kesehatan, dimulai dari dokter-
dokter di universitas hingga para 
profesional di sekolah kesehatan 

Pemerintah membuat kebijakan 
agar lulusan profesional mau dan 
mampu ditempatkan di wilayah 

pedesaan 



Peran Pemerintah di Bidang Kesehatan 

Penyediaan air bersih dan aman 
Pengamanan makanan, pengendalian 

dan pemberantasan penyakit 
menular 

Bahaya dan pencegahan kecelakaan 
(sabuk pengaman, helm, membatasi 

kecepatan) dan keselamatan di 
tempat kerja 

Industri yang berhubungan dengan 
farmasi, penyalur lisensi, produksi, 

pemberian label, pengujian, hak 
paten produksi 

Lembaga pusat sebagai pengatur 
kesehatan masyarakat di negara 

maju dan berkembang 



Sistem Politik 

Satu kesatuan 
tentang institusi dan 
proses yang terlibat 

yang disebut 
wewenang alokasi 
nilai masyarakat 

(Easton dalam Walt, 
1994)  

Nilai merupakan suatu hal 
yang signifikan dan 

penting bagi masyarakat, 
dapat berupa material 

ataupun jasa 

Alokasi nilai adalah proses 
dimana pemerintah 

memilih nilai mana yang 
diwariskan atau disangkal 
serta proses bagaimana 

membuat atau mengubah 
suatu kebijakan 



Sistem 
Politik 

Negara 
Sebagai 
institusi  
memiliki 

Perangkat legislatif (parlemen) 

Departemen atau kementerian 
nasional, termasuk penguasa lokal 

atau regional 

Angkatan bersenjata 

Lembaga hukum atau pengadilan 

Memiliki 
fungsi 

penyediaan pelayanan (kesehatan 
& pendidikan), jalan dan 

pembuangan sampah 

peningkatan pendapatan 

penciptaan dan penegakan 
hukum 

Swasta 

kelompok 
kesehatan 

asuransi kesehatan 

perusahaan jaminan sosial 

organisasi 
profesional 

rumah sakit swasta 

industri farmasi 

Partai 
politik 

Individu 
pemberi 

suara 



 
 
 

Model Sistem Politik Easton's  

Input 

• Kebutuhan 
Dukungan 
Sumber 
Daya 

• Institusi 
Pemerintah 

Output 

• Barang 
Jasa/ 
Pelayanan 



Partisipasi 
Masyarakat 

dalam 
Pembuatan 
Kebijakan 

Partisipasi masyarakat 
untuk mempengaruhi 

kebijakan publik 
tergantung pada: 

Sejarah negeri 

Kedaulatan nasional 

Sistem politik 

Sistem stabilitas 

Bentuk partisipasi 
masyarakat 

Partisipasi langsung 

- Masyarakat dapat langsung 
mempengaruhi kebijakan pemerintah 

- Saling berinteraksi dengan pembuat 
kebijakan pemerintah atau pejabat 

secara langsung 

Partisipasi tidak langsung 

Melalui kegiatan politik, 
yang ditujukan untuk 

mempengaruhi 
pemilihan/pembentukan 
perwakilan pemerintahan 

dan kebijakan 



3 pertanyaan mendasar 
untuk membedakan sistem 

politik menurut Blondel 
(Walt, 1994) 

Siapa yang dilibatkan dalam sistem 
politik?  
Siapa yang membuat keputusan ?  
Bagaimana demokrasi sebagai sistem? 

Bagaimana keputusan diambil dan 
dideseminasikan?  
Apakah melalui banyak alternatif 
diskusi?  
Apakah termasuk sistem liberal atau 
otoriter? 

Apa substansi tujuan dari kebijakan 
tersebut?  
Untuk mendistribusikan barang-barang 
dan persamaan atau ketidaksamaan 
memperoleh jasa/pelayanan?   
Termasuk sistem egalitarian atau 
inegalitarian? 



 
 
 

 

Pembagian sistem 
politik menurut Blondel 

( 1990: 28) 

liberal-
democratic 

egalitarian-
authoritarian 

traditional-
inegalitarian 

populist 

authoritarian
-inegalitarian 



Sistem 

Demokrasi 

Liberal 

Jumlah kelompok yang mengambil bagian dalam 
kebijakan publik terbilang banyak  

Keanekaragaman persaingan sektor swasta dan publik 

Tersedianya banyak saluran untuk keikutsertaan 
masyarakat, dapat melalui partai politik, pemilu, 

interest group, dan media massa yang ’bebas’ 

Kebijakan kesehatan dalam demokrasi liheral ditandai 
dengan keaneka ragaman persaingan dari sektor swasta 

dan publik 

Model ini dianut negara-negara Eropa Barat dan 
Amerika Utara, Jepang dan India dan excommunist 

negara Eropa Timur dan Afrika 

Negara-negara federal seperti Amerika Serikat 
mempercayakan hampir seluruhnya pada pasar untuk 

penyediaan pelayanan kesehatan. 



Sistem 

Egalitarian - 

Authoritarian 

Banyak dianut oleh negara-negara komunis seperti Uni Soviet, 
China, Vietnam, Cuba, Angola, Mozambiq. 

Masyarakat menuntut untuk lebih diikutsertakan dalam 
kebijakan pemerintah  mendorong terjadinya revolusi di 

negara-negara ini di akhir 1980an dan awal 1990an 

Partisipasi masyarakat yang lebih besar mengakibatkan 
ketidakstabilan dan mempengaruhi kebijakan 

Negara menganut paham persamaan 

Kebijakan ketenagakerjaan dikembangkan melalui sistem 
jaminan sosial yang menjamin pendidikan, kesehatan, 

perawatan anak dan jaminan hari tua  

Struktur masyarakat menjadi lebih birokratis dibanding 
demokrasi liberal  

Pelayanan kesehatan dibiayai dan disediakan oleh sektor 
publik/pemerintah karena diangap sebagai hak asasi manusia 



Sistem 

Traditional-

Inegalitarian 

Hanya beberapa negara saja yg menganut saat ini, 
contohnya Saudi Arabia dan Nepal  

Merupakan sistem yang bersifat oligarchi atau 
kerajaan dan menganut ketidaksamaan/inequality  

Raja sebagai penentu kebijakan tunggal  

Tidak ada pemilihan kepemimpinan, hanya sedikit 
peluang untuk partisipasi massa  

Kebijakan kesehatan tergantung pada sektor 
swasta  

Jasa pelayanan kesehatan sebagian besar berada 
di kota dan relatif kurang berkembang 



Rezim 

Populist 

Sistem politik didasarkan di atas pihak yang 
dominan/tunggal yang sebagian besar merupakan 

nasionalis 

Kepemimpinan cenderung diselaraskan sesuai dengan 
keinginan penguasa dan peluang untuk partisipasi 

masyarakat diatur melalui gerakan massa 

berhubungan dengan partai politik tunggal  

Banyak dianut di negara di Afrika dan Amerika Selatan, 
untuk membuktikan perlawanan ke kolonial atau 

penguasa tunggal 

Pada 1990an kebijakan kesehatan didominasi oleh 
sektor swasta dan peningkatan sistem pembiayaan 

pengobatan 



Sistem 

Authoritarian-

Inegalitarian 

Dibentuk sebagai reaksi atas rezim demokratis liberal, 
seperti terjadinya kenaikan fasisme di Eropa di 

1930an, atau di Amerika Latin tahun 1945 

Rezim ini sangat otoriter; hak hidup politis dikurangi 
menjadi minimum bahkan kepercayaan yang tersebar 
luas di antara penguasa yang politik dapat dihapuskan 

dan digantikan oleh administrasi dan manajemen 
(Blondel, 1990: 32) 

Banyak negara berkembang mengalami rezim militer 
dengan dimensi authoritarianism dengan bermacam-

macam penindasan 

Tahun 1980an pemerintah militer digantikan dengan 
pemerintah sipil, seperti yang terjadi di Peru, Bolivia, 

Argentina, Uruguay, Brazil, Guatemala dan El Salvador, 
tetapi elit militer, dengan para pemimpin bisnis skala 
besar dan tuan tanah, tetap memegang permainan 

politik (dengan  dukungan dan keuangan dari Amerika 
Serikat) 



Kebijakan Publik 
dipengaruhi 

Tekanan internasional 

Iklim dalam negeri 

Kekayaan ekonomi 

Tingkat  konflik kesukuan 

Tradisi sejarah 

Tingkat melek huruf penduduk 



4 faktor yg mempengaruhi 
kebijakan menurut Leichter 

(1979) 

Faktor 
situasi 

Faktor 
struktural 

Faktor 
kultural 

Faktor 
lingkungan 



Faktor 
Situasi 

Suatu peristiwa / 
kejadian yang 

dapat 
mempengaruhi 
suatu kebijakan 

kebijakan 
pemerintah 

dalam 
menghadapi 

situasi 
peperangan, atau 
kebijakan akibat 
suatu perubahan 
radikal di dalam 
kepemimpinan 

politis 

Faktor 
Struktural 

Tingkat ekonomi dasar 
dari suatu negara akan 

mempengaruhi 
kebijakannya 

tingkat urbanisasi 
mempengaruhi 

kelayakan dalam 
menyediakan jasa 

angka kelahiran dan 
struktur umur dari  

populasi mempunyai 
konsekuensi jangka 

panjang untuk kebijakan 
kesehatan 

migrasi dapat 
mempengaruhi 

transmisi penyakit 
seperti malaria dan HIV, 

dan banyak aspek 
kesehatan lain 

Faktor 
Kultural 

partisipasi dan 
kepercayaan 
masyarakat 

kepada 
pemerintah 

untuk melakukan 
perubahan. 

Faktor kultur lain 
adalah bahasa, 
agama dan nilai 

sosial 

Faktor 
Lingkungan 

Faktor lingkungan 
yang 

mempengaruhi 
kebijakan yaitu 
faktor eksternal 

dan faktor 
internasional  

Faktor lingkungan 
yang memiliki 
efek terhadap 

kebijakan 
nasional, seperti 

perjanjian 
dagang (General 
Agreement on 

Tariffs and Trade 
(GATT)) 
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