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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya semua dapat bermula, berlangsung, dan berakhir. 

Penulis tidak akan mampu menyelesaikan buku terjemahan ini 

kecuali dengan limpahan pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT. 

Tiada daya dan upaya yang bersumber melainkan dari-Nya. 

Berawal dari kompleksitas masalah kesehatan yang terjadi di 

Indonesia, pendekatan berpikir sistem menjadi suatu yang tidak 

dapat terelakkan bagi pemangku kebijakan. Hal ini mendorong 

tingginya tuntutan untuk menggunakan pendekatan berpikir sistem 

yang dilakukan tidak hanya di salah satu melainkan di seluruh 

pemangku kebijakan yang terlibat. Selain itu, sistem kesehatan 

yang kuat sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dan mempercepat kemajuan untuk mencapai 

Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan berpikir 

sistem ini juga diakui di dunia internasional memiliki peran dalam 

mendesain intervensi kesehatan yang lebih baik untuk mendukung 

penguatan sistem kesehatan. 

Buku ini merupakan terjemahan buku Systems Thinking for Health 

System Strengthening dari World Health Organization (WHO) yang 

terbit pada tahun 2009. Buku ini diterjemahkan penulis dengan 

tujuan untuk menjelaskan teori dan aplikasi pendekatan berpikir 

sistem yang dibutuhkan mahasiswa S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 

terutama untuk bahan ajar mata kuliah kepemimpinan dan berpikir 

sistem kesehatan masyarakat. Tidak hanya menyajikan konsep 

dalam melakukan berpikir sistem, buku ini juga dilengkapi 

gambaran berpikir sistem dalam level praktis dengan adanya studi-

studi kasus pengalaman dari berbagai negara berkembang yang 

konteksnya hampir mirip dengan Indonesia. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

untuk menyelesaikan buku ini, kepada pimpinan Fakultas Ilmu 
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Keolahragaan Universitas Negeri Malang, Dr. Sapto Adi, M.Kes. 

selaku Dekan, Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes. selaku Wakil Dekan 

I, dan Dr. Supriyadi M.Kes selaku Wakil Dekan II, kepada pimpinan 

jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri 

Malang  drg. Rara Warih Gayatri, M.P.H., selaku ketua jurusan dan 

Septa Katmawanti, S.Gz., M.Kes. selaku sekretaris jurusan, kepada 

seluruh dosen di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta teman-

teman angkatan CPNS IKM FIK UM 2019.  

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan buku ini. Kritik, saran, dan sumbangan pemikiran 

sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas dan 

memperkaya buku ini. Besar harapan penulis agar buku ini dapat 

bermanfaat bagi yang membaca, khususnya dapat berkontribusi 

dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia pada umumnya. 

 

Malang, 2 Oktober 2019 
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BAB BERPIKIR SISTEM UNTUK  

PENGUATAN SISTEM KESEHATAN: 

SEBUAH PENGANTAR 
I 

 

 

 

Pengantar Laporan 

Tantangan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan 

Milenium (MDGs) untuk kesehatan tetap tangguh. Sementara 

dekade saat ini telah melihat kemajuan yang signifikan di sektor 

kesehatan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, 

kemajuan ini lebih lambat dari yang diharapkan (1). Meskipun 

terdapat berbagai intervensi kesehatan yang kuat yang dapat 

mencegah sebagian besar beban penyakit di negara-negara 

termiskin - dengan intervensi yang terus meningkat dalam pipa - 

cakupan yang efektif dari intervensi ini berkembang terlalu lambat 

(2; 3) dan ketidakadilan kesehatan semakin melebar (4). Intervensi 

hemat biaya - bila tersedia - keduanya tidak memadai dan kurang 

dimanfaatkan (1). 

Dalam banyak kasus, masalah mendasar terletak pada 

sistem kesehatan yang lebih luas dan kemampuannya untuk 

memberikan intervensi kepada mereka yang membutuhkannya. 

Kelemahan dan hambatan ada di seluruh sistem, termasuk 

masalah pengelolaan dan manajemen secara keseluruhan; 

masalah sisi penawaran yang kritis seperti sumber daya manusia, 

infrastruktur, informasi, dan penyediaan pelayanan; dan menuntut 

masalah-masalah sampingan seperti partisipasi, pengetahuan, 

dan perilaku orang (5; 6). Terlebih lagi, kehilangan spesifik dalam 

kemanjuran intervensi kesehatan karena masalah pengiriman 

sistem kesehatan sering terlalu diremehkan (7). 
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Kotak 1.1 Tujuan Laporan Ini 

Selama 2008, konsultasi global yang luas mengungkapkan minat 

dan frustrasi yang besar di antara peneliti, pemberi dana dan pembuat 

kebijakan di sekitar pemahaman kita yang terbatas tentang apa yang 

berhasil dilakukan dalam penguatan sistem kesehatan. Dalam Laporan 

Unggulan saat ini, kami memperkenalkan dan mendiskusikan manfaat 

menggunakan pendekatan berpikir sistem untuk mengkatalisasi 

pemikiran konseptual mengenai sistem kesehatan, intervensi tingkat 

sistem, dan evaluasi penguatan sistem kesehatan. Laporan ini dibuat 

untuk menjawab pertanyaan umum berikut: 

❏ Apa itu berpikir sistem dan bagaimana peneliti dan pembuat 

kebijakan dapat menerapkannya? 

❏ Bagaimana kita bisa menggunakan perspektif ini untuk lebih 

memahami dan mengeksploitasi sinergi di antara intervensi 

untuk memperkuat sistem kesehatan? 

❏ Bagaimana berpikir sistem dapat berkontribusi pada evaluasi 

yang lebih baik dari intervensi di tingkat sistem ini? 

Laporan ini berpendapat bahwa perspektif sistem yang lebih kuat antara 

desainer, pelaksana, pengelola, dan pemberi dana adalah komponen 

penting dalam memperkuat keseluruhan pembangunan sektor kesehatan 

di sektor rendah dan negara-negara berpenghasilan menengah. 

 

Faktor sistemik dan pengaruhnya kurang dipelajari dan 

dievaluasi. Beberapa sistem kesehatan memiliki kapasitas untuk 

mengukur atau memahami kekuatan dan kelemahan mereka, 

terutama dalam hal kesetaraan, efektivitas, dan faktor penentu 

masing-masing. Tanpa pemahaman yang lebih luas tentang 

kapasitas sistem, komunitas penelitian dan pengembangan 

berjuang untuk merancang intervensi spesifik yang 

mengoptimalkan kemampuan sistem kesehatan untuk 

memberikan intervensi kesehatan yang penting. Dan - yang 

terpenting - terlalu sering ada fenomena lain yang kurang dihargai: 

setiap intervensi kesehatan, dari yang paling sederhana sampai 

yang paling kompleks, memiliki efek pada keseluruhan sistem. 
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Intervensi yang mungkin sederhana yang menargetkan satu titik 

masuk sistem kesehatan memiliki banyak dan kadang-kadang 

melawan efek intuitif di tempat lain dalam sistem. Bahkan ketika 

kita mengantisipasi efek sistem yang luas dari intervensi multi-segi 

dan kompleks, pendekatan kita untuk memetakan, mengevaluasi 

dan memahaminya seringkali lemah dan kadang-kadang sama 

sekali tidak ada. Semakin jelas bahwa tidak ada intervensi - 

dengan penekanan khusus pada level sistem atau intervensi 

seluruh sistem - harus dianggap "sederhana". 

Sangat penting bahwa kita memahami efek kompleks, 

sinergi dan perilaku yang muncul dari intervensi sistem untuk 

memanfaatkan momentum saat ini membangun sistem kesehatan 

yang lebih kuat (8). Ketika investasi dalam bidang kesehatan 

diperluas dan ketika penyandang dana semakin banyak 

mendukung inisiatif yang lebih luas untuk penguatan sistem 

kesehatan, kita perlu tahu tidak hanya apa yang berhasil tetapi 

untuk siapa, dan dalam keadaan apa (9-17). 

Bagaimana kami merancang intervensi dan mengevaluasi 

efek, untuk intervensi penguatan sistem kesehatan dan untuk 

intervensi yang menargetkan penyakit atau kondisi kesehatan 

tertentu merupakan tantangan di jantung Laporan ini. Kami 

berpendapat bahwa pendekatan sistem dapat sangat bermanfaat 

bagi pengembangan sektor kesehatan secara keseluruhan. 

Ini memiliki potensi yang sangat besar, pertama dalam 

memecahkan kompleksitas sistem kesehatan, dan kemudian 

menggunakan pemahaman ini untuk merancang dan 

mengevaluasi intervensi yang memaksimalkan keadilan kesehatan 

dan kesehatan. berpikir sistem dapat memberikan jalan ke depan 

untuk beroperasi dengan lebih sukses dan efektif dalam 

pengaturan dunia nyata yang kompleks. Ini dapat membuka jalur 

yang kuat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan 
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sistem kesehatan, dan dengan demikian merupakan unsur penting 

untuk setiap upaya penguatan sistem kesehatan. 

 

Kata Kunci dan Terminologi 

Pembahasan pertama kali pada serangkaian konsep dan 

terminologi yang jelas adalah hal yang penting, dan untuk itu kami 

membahas di bawah istilah-istilah kunci yang digunakan di seluruh 

Laporan ini: sistem kesehatan, blok bangunan sistem kesehatan, 

"orang," berpikir sistem, intervensi tingkat sistem, dan evaluasi. 

Sistem kesehatan. Mengacu definisi dari World Health 

Organization (WHO), suatu sistem kesehatan “terdiri dari semua 

organisasi, orang, dan tindakan yang niat utamanya untuk 

mempromosikan, memperbaiki atau memelihara kesehatan (5). 

Tujuan nya adalah “meningkatkan kesehatan dan pemerataan 

kesehatan dengan cara-cara yang responsif, adil secara finansial, 

dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-

baiknya, atau efisien”  (5). 

Mengacu pada komponen individu dari sistem kesehatan, 

laporan ini menggunakan “Kerangka Aksi” WHO saat ini pada 

sistem kesehatan, yang menggambarkan enam Blok secara jelas, 

yang didefinisikan sebagai Blok-Blok Bangunan Sistem 

Kesehatan yang bersama-sama membentuk sistem yang lengkap 

(5). Sepanjang laporan ini, blok-blok bangunan ini berfungsi 

sebagai perangkat yang nyaman untuk menjelajahi sistem 

kesehatan dan memahami efek dari intervensi terhadapnya. Blok 

bangunan ini adalah: 

❏ Penyediaan pelayanan: meliputi termasuk intervensi 

kesehatan individu dan non-individu (komunitas) yang 

efektif, aman, dan berkualitas yang diberikan kepada 

mereka yang membutuhkan, kapan dan dimana pelayanan 

itu dibutuhkan (termasuk infrastruktur), dengan 

pemborosan sumber daya minimal; 
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❏ Tenaga kesehatan: responsif, adil dan efisien mengingat 

ketersediaan sumber daya dan ketersediaan dalam jumlah 

yang memadai; 

❏ Informasi kesehatan: memastikan produksi, analisis, 

penyebaran, dan penggunaan informasi yang handal dan 

tepat waktu pada faktor-faktor penentu (determinan) 

kesehatan, kinerja sistem kesehatan, dan status 

kesehatan; 

❏ Teknologi medis: termasuk produk medis, vaksin dan 

teknologi lain dengan kualitas terjamin, keamanan, 

kemanjuran (efikasi), efektivitas biaya, dan penggunaannya 

yang ilmiah dan hemat biaya; 

❏ Pembiayaan kesehatan: mengumpulkan dana yang 

memadai untuk kesehatan dengan cara memastikan orang 

dapat menggunakan pelayanan yang diperlukan, dan 

dilindungi dari malapetaka keuangan atau kemiskinan yang 

terkait dengan keharusan membayar bagi mereka; 

❏ Kepemimpinan dan tata kelola: memastikan kerangka kerja 

kebijakan strategis yang dikombinasikan dengan 

pengawasan yang efektif, pembangunan koalisi, 

akuntabilitas, regulasi, insentif dan perhatian terhadap 

desain sistem. 

 

Blok-blok bangunan saja bukan merupakan suatu sistem, 

tidak lebih dari tumpukan batu bata yang merupakan bangunan 

yang berfungsi (Gambar 1.1). Hubungan ganda dan interaksi di 

antara blok - bagaimana satu blok berpengaruh dan 

mempengaruhi yang lain, dan pada gilirannya dipengaruhi oleh 

blok-blok lain - yang mengubah blok ini menjadi suatu sistem 

(Gambar 1.2). Dengan demikian, sistem kesehatan dapat 

dipahami melalui pengaturan dan interaksi bagian-bagiannya, dan 
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bagaimana mereka memungkinkan sistem untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka sistem kesehatan WHO (5) 

 

Sistem kesehatan sering dipandang sebagai monolitik, 

sebagai sistem makro dengan sedikit perhatian terhadap interaksi 

antara bagian-bagian komponennya, padahal sebenarnya mereka 

adalah penggerak (dinamo) interaksi, sinergi, dan sub-sistem yang 

bergeser. Jika kita melihat blok bangunan sebagai sub-sistem dari 

sistem kesehatan, kita melihat bahwa di dalam setiap sub-sistem 

adalah susunan dari sistem lain. Semua sistem terkandung atau 

"bersarang" dalam sistem yang lebih besar (18;19). Dalam sistem 

kesehatan adalah sub-sistem untuk penyediaan pelayanan; dalam 

sistem itu mungkin sistem rumah sakit, dan dalam sistem 

laboratorium itu; dan di antara semua sub-sistem ini terdapat 

reaksi, sinergi, dan interaksi dengan tingkat yang berbeda-beda 

dengan semua blok bangunan sistem kesehatan lainnya. 

Orang. Sangat penting bahwa peran pelaku yang ditekankan, 

tidak hanya di pusat sistem sebagai mediator dan penerima 

manfaat tetapi sebagai pelaku dalam menggerakkan sistem itu 

sendiri. Ini termasuk partisipasi mereka sebagai individu, 

organisasi masyarakat sipil, dan jaringan pemangku kepentingan, 
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dan juga sebagai pelaku kunci yang mempengaruhi masing-

masing blok bangunan, sebagai pelaksana kesehatan, manajer 

dan pembuat kebijakan. Penempatan orang dan lembaga mereka 

di tengah kerangka kerja ini yang menekankan komitmen baru 

WHO terhadap prinsip dan nilai pelayanan kesehatan primer, 

kejujuran, keadilan sosial, partisipasi dan kolaborasi lintas sektoral 

(20;21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Arsitektur dinamis dan keterkaitan blok-blok bangunan 

sistem kesehatan 

 

Kotak 1.2 Empat revolusi yang akan mentransformasi kesehatan 

dan sistem kesehatan 

Ada empat revolusi yang sedang berjalan yang akan mengubah sistem 

kesehatan dan kesehatan. 

Ini adalah revolusi dalam: a) ilmu kehidupan; b) teknologi informasi dan 

komunikasi; c) keadilan dan keadilan sosial; dan d) berpikir sistem 

untuk melampaui kompleksitas. 

 

Berpikir sistem merupakan pendekatan untuk 

penyelesaian masalah yang memandang "masalah" sebagai 

bagian dari sistem yang luas dan dinamis. Berpikir sistem 

melibatkan lebih dari sekedar reaksi untuk menyajikan hasil atau 
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peristiwa. Ini menuntut pemahaman yang lebih dalam tentang 

keterkaitan, hubungan, interaksi, dan perilaku di antara elemen-

elemen yang menjadi ciri seluruh sistem. Umumnya digunakan di 

sektor lain di mana intervensi dan sistem kompleks, berpikir sistem 

di sektor kesehatan mengalihkan fokus ke: 

❏ Sifat hubungan di antara blok-blok bangunan 

❏ Ruang antar blok-blok (dan memahami apa yang terjadi di 

sana) 

❏ Sinergi yang muncul dari interaksi di antara blok 

Penerapan berpikir sistem di sektor kesehatan 

mempercepat pemahaman yang lebih realistis tentang apa yang 

berhasil, untuk siapa, dan dalam situasi apa (22-24). 

Intervensi dengan efek seluruh sistem dan intervensi 

tingkat sistem. Semua intervensi kesehatan memiliki efek tingkat 

sistem yang lebih besar atau lebih kecil pada satu atau lebih blok-

blok bangunan sistem. Mungkin ada banyak intervensi yang relatif 

sederhana atau perubahan incremental untuk intervensi yang ada, 

misalnya menambahkan suplemen vitamin A ke vaksinasi rutin, 

dan tidak semua intervensi akan bermanfaat dari atau kebutuhan 

pendekatan berpikir sistem. Namun, intervensi yang lebih 

kompleks, misalnya peningkatan terapi antiretroviral yang dapat 

diharapkan memiliki efek mendalam di seluruh sistem, terutama 

dalam sistem kesehatan yang lebih lemah (Gambar 1.3) (25-26). 

Karena itu mereka membutuhkan pendekatan berpikir sistem 

untuk menjelaskan berbagai efek dan sinergi potensial. Laporan ini 

menyebut ini sebagai "intervensi dengan efek seluruh sistem". 

“Intervensi tingkat sistem” menargetkan satu atau beberapa blok 

bangunan sistem secara langsung atau umum (misalnya sumber 

daya manusia untuk kesehatan), daripada masalah kesehatan 

secara khusus. Mengingat efeknya pada blok bangunan lain, 

"intervensi tingkat sistem" sangat diuntungkan dari pendekatan 

berpikir sistem. Sebagaimana dieksplorasi secara rinci dalam Bab 
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3 Di laporan ini, instrumen pembiayaan seperti pembayaran untuk 

kinerja termasuk "intervensi tingkat sistem" karena akan 

mempengaruhi hampir semua blok bangunan lain dari sistem 

kesehatan. Misalnya akan menghadirkan tantangan tata kelola 

pada akuntabilitas dan transparansi terkait pembayaran bonus 

kepada staf di fasilitas kesehatan; mempengaruhi sistem 

informasi dalam penyelidikan dan rekonsiliasi kondisi yang 

memicu pembayaran tunai; sangat mempengaruhi penyediaan 

pelayanan dengan mengubah perilaku staf, meningkatkan 

pemanfaatan, atau mungkin menghentikan pelayanan lain; 

mungkin bertentangan dengan modalitas pembiayaan lainnya, 

yang berpotensi berlawanan dengan pendekatan sektoral dan 

dukungan anggaran; dan itu juga dapat membentuk sumber daya 

manusia dengan meningkatkan (atau mengikis) motivasi provider. 

Pendekatan berpikir sistem akan membantu 

mengantisipasi dan mengurangi efek seperti ketika 

mengembangkan intervensi, serta memanfaatkan sinergi yang 

tidak terduga dengan memodifikasi intervensi. Ini kemudian 

memberikan dasar untuk memahami bagaimana mengukurnya 

dalam evaluasi yang dirancang lebih baik dan lebih komprehensif. 

Evaluasi. Evaluasi konvensional atas input, outcome, dan 

dampak hanya dapat membawa kita sejauh ini, sering gagal untuk 

menjelaskan penentu utama dan konteks yang menjelaskan 

keberhasilan secara keseluruhan atau menciptakan kesulitan 

tertentu. Pemberi dana dan perancang program yang berusaha 

memahami dan mengevaluasi investasi dan input mereka 

cenderung fokus pada dampak penyakit dan kematian di hilir. 

Akibatnya, mereka sering mengabaikan sinergi sistem kesehatan 

yang lebih luas dan perilaku yang muncul di akhirnya, mungkin 

lebih bersifat instruktif dalam hal penguatan sistem yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan kesehatan. Pendekatan 

evaluasi seperti itu sering menghambat perspektif sistem yang 
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lebih luas dan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana 

intervensi itu dapat bekerja atau tidak, untuk siapa, dan dalam 

kondisi apa. 

Pendekatan berpikir sistem melampaui paradigma "input-

kotak hitam (black box)-output" ini dengan paradigma yang 

mempertimbangkan input, output, hasil awal, menengah dan 

akhirnya, umpan balik, proses, aliran, kontrol, dan konteks (22). 

Mengingat bahwa semua evaluasi adalah penyederhanaan yang 

diperlukan dari kompleksitas secara nyata, berpikir sistem 

membantu menentukan seberapa banyak dan di mana untuk 

disederhanakan. Pendekatan berpikir sistem dapat 

menghubungkan desain intervensi dan evaluasi secara lebih 

eksplisit, baik satu sama lain maupun dengan kerangka sistem 

kesehatan, meskipun harus ditambahkan bahwa tidak semua 

intervensi membutuhkan evaluasi atau evaluasi dengan lensa 

berpikir sistem (lihat Gambar 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Spektrum intervensi dan potensinya untuk efek 

seluruh sistem 

Kotak 1.3 Indikator dan alat untuk perubahan-perubahan dalam 

sistem kesehatan 

Intervensi yang dirancang untuk memperkuat sistem - dan evaluasinya - 

seringkali dinilai terlalu rendah kebutuhan nya untuk memahami, 

memperkuat dan mengevaluasi hubungan antar sistem blok bangunan. 

Berusahalah mengembangkan indikator yang sensitif dan mudah diukur 

untuk pemantauan perubahan dalam setiap blok bangunan sistem 
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kesehatan sedang berlangsung. Alat-alat seperti itu diperlukan jika 

sistem ingin mencapai cakupan yang efektif dan universal - dengan 

kualitas dan keamanan yang memadai - diperlukan untuk meningkatkan 

kesehatan dan kesetaraan kesehatan, responsif, perlindungan risiko dan 

efisiensi. 

 

Ringkasan Laporan 

Kami mengejar beberapa tujuan dalam Laporan ini. Tujuan 

utamanya adalah untuk mengkatalisasi pemikiran konseptual baru 

tentang sistem kesehatan, intervensi tingkat sistem, dan 

penguatan sistem kesehatan. Untuk ini kami memperkenalkan 

berpikir sistem dan menunjukkan bagaimana hal itu dapat 

meningkatkan desain intervensi dan evaluasi dengan 

pertimbangan efek sistem-lebar yang lebih hati-hati. Kami 

mengeksplorasi dasar ilmiah untuk ini, memberikan pendekatan 

konseptual dan operasional untuk merancang dan mengevaluasi 

intervensi dengan perspektif sistem. Ini termasuk menggambarkan 

tantangan penting yang sedang berlangsung dan mengusulkan 

langkah-langkah praktis, sementara juga memperkuat advokasi 

untuk pendanaan dan melakukan evaluasi intervensi penguatan 

sistem kesehatan. 

Dalam Bab 2, kami memperkenalkan dan mengeksplorasi 

berpikir sistem dan apa artinya bagi sistem kesehatan sebagai 

primer keseluruhan untuk masalah dan literatur yang relevan. Bab 

ini ditargetkan untuk semua audiens (termasuk pelayan sistem, 

perancang intervensi, peneliti, evaluator, dan mitra pendanaan). 

Sambil mempertahankan basis ilmiah yang ketat, berpikir 

sistem mengharuskan kita melampaui pendekatan sebab-akibat. 

Terutama ditujukan pada perancang intervensi dan evaluator, Bab 

3 memperkenalkan dasar pemikiran ilmiah untuk evaluasi yang 

mengambil perspektif sistem dan menggambarkan - dalam 

sepuluh langkah - bagaimana intervensi dengan dampak seluruh 

sistem dapat dirancang dan dievaluasi dengan lebih baik. Ini 
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termasuk panduan untuk mengembangkan kerangka kerja 

konseptual dan memahami implikasi seluruh sistem, dan tinjauan 

umum desain intervensi yang relevan dan pertanyaan evaluasi, 

pilihan indikator, dan bagaimana mencocokkan desain evaluasi 

dengan desain intervensi. Bab ini selanjutnya diinformasikan oleh 

sifat dan kesenjangan dalam evaluasi intervensi tingkat sistem 

baru-baru ini (ditinjau sebagai latar belakang Laporan ini, dengan 

ringkasan temuan yang tersedia di Web Annex di 

http://who.int/alliancehpsr/resources/en/). 

Tentu saja, menerapkan perspektif berpikir sistem jauh dari 

mudah, ditandai dengan banyak tantangan seperti peluang. Hal ini 

dapat, misalnya, meningkatkan pendekatan partisipatif yang lebih 

inklusif yang mendorong hubungan langsung dengan pembuatan 

kebijakan, dan kepemilikan proses dan hasil yang lebih baik. Ini 

dapat membangun kapasitas nasional dalam menyelesaikan 

masalah sistem kesehatan dan memfasilitasi penggunaan bukti 

penelitian untuk menginformasikan pembuatan kebijakan. 

Tapi itu juga bisa bertentangan dengan paradigma dan 

hubungan dominan. Dinamika yang kompleks di antara 

masyarakat, peneliti, pelaksana program, penyandang dana dan 

agen politik menimbulkan banyak tantangan bagi perspektif 

sistem. Kami mengeksplorasi beberapa implikasi ini dan 

memberikan contoh bagaimana mereka telah dialami atau dikelola 

di Bab 4. Bab ini terutama menargetkan penatalayan sistem, 

evaluator, dan mitra pendanaan. 

Akhirnya, Bab 5 merefleksikan jalan ke depan untuk 

berpikir sistem untuk penguatan sistem kesehatan dan 

menyediakan serangkaian ide untuk berbagai pemangku 

kepentingan. Seperti semua masalah yang berorientasi pada 

sistem, masalah dan pendekatan yang dibahas di sini pada 

dasarnya rumit dan tidak selalu intuitif. Laporan kami berupaya 

menjelaskan pendekatan berpikir sistem yang lebih luas dalam 

http://who.int/alliancehpsr/resources/en/


Berpikir Sistem Untuk Penguatan Sistem Kesehatan    13 

 

bentuk yang mudah diakses oleh audiens lintas disiplin ilmu yang 

luas, termasuk pengelola sistem kesehatan, pelaksana program, 

peneliti, evaluator, dan mitra pendanaan. Diharapkan bahwa 

Laporan ini akan merangsang dan melegitimasi pendanaan yang 

dipertimbangkan dengan lebih hati-hati untuk intervensi yang lebih 

baik untuk penguatan sistem kesehatan dan evaluasinya serta 

pemikiran baru, pendekatan yang lebih luas, dan penelitian yang 

menghormati dan menginformasikan pendekatan sistem. 
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BAB BERPIKIR SISTEM: APA ITU  

DAN APA MAKNANYA BAGI 

SISTEM KESEHATAN 
II 

 

 

 

Tujuan Bab 

Berpikir sistem adalah pendekatan penting untuk 

memperkuat sistem kesehatan, khususnya dalam merancang dan 

mengevaluasi intervensi. Bab 1 menjelaskan kerangka kerja WHO 

saat ini untuk tindakan dalam memperkuat sistem kesehatan, 

kerangka kerja berpusat pada orang yang menggabungkan enam 

blok bangunan atau sub-sistem yang didefinisikan dengan jelas 

(5). Namun, terlepas dari meningkatnya menonjol (dan kadang-

kadang retorika) penguatan sistem kesehatan antara pemerintah 

dan penyandang dana, ada sedikit panduan tentang bagaimana 

melakukannya. Banyak program dan evaluasi selanjutnya masih 

mengabaikan karakteristik mendasar dari sistem, sering 

mempertimbangkan blok bangunan individu dalam isolasi daripada 

sebagai bagian dari keseluruhan yang dinamis. Konseptualisasi 

sinergi, yang dimaksudkan atau tidak, campur tangan dalam 

sistem kesehatan tergantung pada pemahaman yang lebih 

lengkap tentang "sistem," dan bagaimana komponen-

komponennya bertindak, bereaksi dan berinteraksi satu sama lain 

dalam proses konektivitas dan perubahan yang seringkali kontra-

intuitif. Sebagai primer untuk masalah dan literatur yang relevan, 

bab ini membahas karakteristik sistem dan perubahan paradigma 

sistem untuk memperkuat sistem kesehatan. 

 

Berpikir Sistem 

Berpikir sistem berawal pada awal abad ke-20 dalam 

bidang yang beragam seperti teknik, ekonomi, dan ekologi. 
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Dengan semakin meningkatnya kompleksitas, ini dan disiplin non 

kesehatan lainnya mengembangkan berpikir sistem untuk 

memahami dan menghargai hubungan dalam setiap sistem yang 

diberikan, dan dalam merancang dan mengevaluasi intervensi 

tingkat sistem (18; 27-33). Dalam beberapa tahun terakhir, sektor 

kesehatan telah mulai mengadopsi berpikir sistem untuk 

mengatasi masalah sektoral yang kompleks seperti pengendalian 

tembakau (22), obesitas (34-36), dan tuberkulosis (37). Namun, 

hanya sedikit yang mencoba menerapkan konsep-konsep ini di 

luar masalah tunggal ke sistem kesehatan itu sendiri, atau 

menggambarkan bagaimana beralih dari teori ke praktik (18; 27) - 

mungkin karena kompleksitas yang tampaknya luar biasa dari 

setiap sistem kesehatan tertentu (29; 38- 40). 

Baru-baru ini, saran untuk menerapkan berpikir sistem 

pada sistem kesehatan telah muncul (41), dibantu dalam beberapa 

hal oleh artikulasi WHO 2007 tentang blok-blok pembangun sistem 

kesehatan (lihat Bab 1 untuk pengantar tentang ini). Meskipun 

kerangka kerja itu mungkin ditantang karena dimiringkan ke arah 

input sisi penawaran, ia memberikan perangkat yang berharga 

untuk membuat konsep sistem kesehatan dan menghargai 

kegunaan berpikir sistem. 

 

Kotak 2.1 Karakteristik sistem secara umum 

Sebagian besar sistem, termasuk sistem kesehatan, adalah: 

❏ Pengorganisasian diri 

❏ Berubah secara konstan 

❏ Berkaitan erat 

❏ Diatur umpan balik 

❏ Non-linear 

❏ Melawan intuitif 

❏ Kebal terhadap perubahan 
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Membawa sistem menjadi fokus dengan lensa berpikir sistem 

Memahami karakteristik dasar sistem sangat penting untuk 

melihat bagaimana sistem bekerja. Karakteristik yang 

dideskripsikan di Kotak 2.1 dapat mempengaruhi, terutama ketika 

bersatu, bagaimana sistem, termasuk sistem kesehatan, 

merespons faktor-faktor eksternal atau terhadap suatu intervensi. 

Pengorganisasian diri, dinamika sistem muncul secara spontan 

dari struktur internal. Tidak ada agen atau unsur individu yang 

menentukan sifat sistem, organisasi dari sebuah sistem muncul 

melalui interaksi dinamis antara agen-agen sistem, dan melalui 

interaksi sistem dengan sistem lain (Kotak 2.2). Kerangka blok-

blok bangunan menunjukkan bagaimana sifat, dinamika dan 

perilaku sistem kesehatan yang dibentuk oleh interaksi berganda 

dan kompleks di antara blok-blok dan bukan oleh perilaku satu 

blok saja. Misalnya, struktur kepengurusan yang lemah (blok 

kepemimpinan dan tata kelola) sering membiarkan atau 

mengabaikan komunikasi dan umpan balik yang berharga (blok 

bangunan informasi kesehatan), yang mengarah pada kebijakan 

dan praktik yang tidak cukup menanggapi informasi atau bukti 

terbaru. Struktur dan organisasi internal, ditandai dalam kasus ini 

dengan hubungan yang lemah atau tidak berfungsi antara tata 

kelola dan blok informasi, mempengaruhi fungsi sistem itu sendiri. 

 

Kotak 2.2 Perilaku sistem 

“Suatu sistem sebagian besar menyebabkan perilakunya sendiri. Begitu 

kita melihat hubungan antara struktur dan perilaku, kita dapat mulai 

memahami bagaimana sistem bekerja, apa yang membuatnya 

menghasilkan hasil yang buruk, dan bagaimana mengubahnya menjadi 

pola perilaku yang lebih baik. Struktur sistem adalah sumber perilaku 

sistem. Perilaku sistem mengungkapkan dirinya sebagai serangkaian 

peristiwa dari waktu ke waktu ”(43). 
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Berubah secara konstan, sistem menyesuaikan dan 

menyesuaikan kembali pada banyak skala waktu interaktif. 

Perubahan adalah sesuatu yang konstan dalam semua sistem 

berkelanjutan. Memang, sistem yang tidak berubah pada akhirnya 

runtuh karena mereka adalah bagian dari sistem yang lebih luas. 

Sebagai sistem yang bersifat adaptif dan bukan statis, mereka 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan perilaku mereka sendiri; 

untuk bereaksi secara berbeda terhadap input yang sama dengan 

cara yang tidak terduga; dan untuk berkembang dalam berbagai 

cara melalui interkoneksi dengan bagian lain dari sistem (yang 

pada gilirannya terus berubah). Unsur perubahan dan adaptasi ini 

menimbulkan tantangan khusus dan seringkali tersembunyi dalam 

mengevaluasi atau memahami intervensi sistem kesehatan yang 

berbeda. Mengingat interaksi konstan dan ketidakmungkinan 

untuk membekukan dinamika individu, intervensi dan efeknya 

hampir tidak dapat sepenuhnya dipahami atau diukur secara 

efektif dalam isolasi dari blok-blok bangunan sistem lainnya. 

Misalnya, di rumah sakit (sub-sistem dari blok penyediaan 

pelayanan), mengurangi lama tinggal di satu bangsal dapat 

mengakibatkan peningkatan tingkat penerimaan kembali di bagian 

lain, mengurangi kualitas dan biaya (41). 

Berkaitan erat, tingkat konektivitas yang tinggi berarti bahwa 

perubahan dalam satu sub-sistem mempengaruhi yang lain. 

Berkaitan dengan karakteristik perubahan dan adaptasi adalah 

gagasan bahwa setiap intervensi yang menargetkan satu blok 

bangunan akan memiliki efek tertentu (positif dan negatif) pada 

blok bangunan lainnya. Misalnya, perkenalan skema asuransi 

kesehatan universal untuk melindungi rumah tangga dari 

pengeluaran kesehatan yang tinggi atau tidak terduga dapat 

menyebabkan peningkatan pemanfaatan pelayanan yang mungkin 

tidak akan digunakan oleh pasien jika mereka harus 

membayarnya. Antisipasi efek positif dan negatif ini dalam konteks 
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interkoneksi adalah kunci untuk merancang dan mengevaluasi 

intervensi dari waktu ke waktu. Tanpa kerangka sistematis untuk 

mempertimbangkan kemungkinan sinergi utama (atau perilaku 

muncul negatif), efek intervensi yang kurang jelas mungkin 

terlewatkan, baik pada tahap perencanaan atau evaluasi (44). 

Diatur umpan balik, respons positif atau negatif yang dapat 

mengubah intervensi atau efek yang diharapkan. Sistem 

dikendalikan oleh "putaran umpan balik" yang memberikan arus 

informasi pada kondisi sistem, perilaku moderat sebagai elemen 

bereaksi dan "bereaksi balik" satu sama lain. Salah satu 

contohnya adalah perubahan pola praktik penyedia (44). Adaptasi 

dan perubahan perilaku ini di antara penyedia membutuhkan 

pemantauan, evaluasi dan rancangan mekanisme baru (dalam 

blok informasi, mengurangi lamanya tinggal di satu bangsal dapat 

menghalangi, misalnya) untuk menangkal efek negatif potensial 

dari waktu ke waktu. 

Non-linearitas, hubungan dalam suatu sistem tidak dapat diatur 

sepanjang jalur input-output sederhana. Intervensi tingkat sistem 

biasanya tidak linier dan tidak dapat diprediksi, dengan efeknya 

sering tidak proporsional atau jauh berkaitan dengan tindakan dan 

niat awal. Misalnya, intervensi untuk meningkatkan kualitas 

perawatan mungkin berhasil pada awalnya, tetapi karena 

keterampilan mencapai tingkat tertentu atau beban kasus 

meningkat melebihi apa yang akan diterima oleh petugas 

kesehatan, efek peningkatan kualitas dari intervensi dapat merata 

atau sebenarnya menurun seiring waktu (45). 

Bergantung sejarah, efek jangka pendek dari intervensi mungkin 

berbeda dari efek jangka panjang. Keterlambatan waktu adalah 

kekuatan yang mempengaruhi sistem dan seringkali kurang 

dihargai. Misalnya, skema asuransi kesehatan masyarakat yang 

bermaksud menghasilkan sumber daya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan primer mungkin gagal menghasilkan 
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sumber daya awal yang memadai untuk mendorong perubahan 

kualitas. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi 

kegagalan intervensi sebelum cakupan dapat mencapai ambang 

kritis untuk benar-benar meningkatkan pelayanan (46). Intervensi 

yang dirancang untuk mengubah perilaku orang membutuhkan 

pengukuran efek intervensi dalam periode waktu yang lebih lama 

untuk menghindari penarikan kesimpulan yang salah tentang 

ketiadaan atau keterbatasan efek. 

Melawan intuitif, sebab dan akibat seringkali jauh dalam ruang 

dan waktu, menentang solusi yang menyebabkan lubang dekat 

dengan efek yang ingin mereka atasi. Beberapa intervensi yang 

tampaknya sederhana dan efektif mungkin tidak berfungsi di 

beberapa pengaturan, sementara berfungsi dengan sangat baik di 

tempat lain. Sebagai contoh, menyediakan transfer tunai bersyarat 

kepada masyarakat untuk mendorong mereka mencari perawatan 

hanya dapat bekerja secara efektif dalam pengaturan di mana 

transportasi dan akses ke pelayanan tersebut terjangkau, tetapi 

tidak di tempat lain. Lebih jauh, intervensi semacam itu dapat 

secara dramatis meningkatkan pemanfaatan dengan risiko 

pelayanan luar biasa yang tidak diperkuat secara paralel. 

Kebal terhadap perubahan, solusi yang tampak jelas mungkin 

gagal atau memperburuk situasi. Mengingat karakteristik sistem di 

atas, dan kompleksitas interaksi mereka, terkadang sulit dan rumit 

untuk mengembangkan apriori kebijakan yang efektif tanpa 

pemahaman yang sangat cerdik tentang sistem. Karakteristik 

sistem dapat membuat sistem "kebal terhadap kebijakan," 

terutama ketika semua pelaku dalam sistem memiliki tujuan 

mereka sendiri, dan seringkali bersaing (43). Misalnya, transfer 

tunai bersyarat yang dirancang untuk mengubah atau 

meningkatkan perilaku pencarian kesehatan dapat memperburuk 

situasi yang ada saat ini dengan munculnya perilaku yang tidak 
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diinginkan (misalnya ibu menjaga anak-anak kekurangan gizi demi 

memenuhi kelayakan dalam memperoleh transfer tunai bersyarat). 

 

Kotak 2.3 Keterkaitan dan konsekuensi berpikir sistem 

Berpikir sistem menempatkan nilai tinggi pada konteks pemahaman dan 

mencari koneksi antara bagian, pelaku dan proses sistem (Lucy Gilson, 

komunikasi pribadi) (48). Mereka melakukan upaya yang disengaja untuk 

mengantisipasi, bukannya bereaksi terhadap, konsekuensi hilir dari 

perubahan dalam sistem, dan untuk mengidentifikasi poin-poin leverage 

dari hulu (David Peters, komunikasi pribadi) (35; 49-51). Semua ini tidak 

asing bagi mereka yang bekerja dalam sistem kesehatan, tetapi apa 

yang berbeda dalam berpikir sistem  yang disengaja, cara berkelanjutan 

dan komprehensif di mana pendekatan diterapkan (22). 

 

Berpikir sistem: pergeseran paradigma 

Melihat hubungan yang kompleks dan karakteristik sistem 

kesehatan ini, penerapan pendekatan konvensional yang 

umumnya digunakan untuk merancang dan mengevaluasi 

intervensi tidak akan membawa kita cukup jauh. Pendekatan-

pendekatan ini biasanya diuraikan dalam rantai linear input-output-

outcome-dampak yang menggerakkan kerangka (log-frame) yang 

secara khas mendukung pemantauan dan evaluasi program dan 

investasi (47). Kami membutuhkan perubahan yang radikal dalam 

intervensi rancangan dan pendekatan evaluasi untuk sistem 

kesehatan (37;48), bersama dengan perubahan pola pikir di antara 

perancang, pelaksana, pemangku kebijakan, dan pemberi dana. 

Jenis keterampilan yang dibutuhkan untuk berpikir sistem 

dan perubahan yang diperlukan dalam cara berpikir, disajikan 

dalam Tabel 2.1, membandingkan sistem yang lebih umum 

dengan pendekatan berpikir sistem. 
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Tabel 2.1 Keterampilan dari berpikir sistem 

Pendekatan yang umum 
digunakan 

Pendekatan berpikir sistem 

Berpikir statis Berpikir dinamis 

Berfokus pada acara-acara tertentu Membingkai masalah dalam pola 
perilaku seiring waktu 

Sistem untuk memikirkan 
dampak 

Sistem untuk memikirkan 
penyebab 

Melihat perilaku sebagai hasil dari 
suatu sistem yang digerakkan oleh 
kekuatan eksternal 

Menempatkan tanggung jawab 
atas perilaku pelaku internal yang 
mengelola kebijakan dan saluran 
sistem 

Berpikir pohon per pohon Berpikir hutan 

Percaya bahwa benar-benar 
mengetahui sesuatu berarti 
berfokus pada detail 

Percaya bahwa untuk mengetahui 
sesuatu membutuhkan 
pemahaman konteks hubungan 

Berpikir faktor Berpikir operasional 

Daftar faktor-faktor yang 
mempengaruhi atau berkorelasi 
dengan beberapa hasil 

Berkonsentrasi pada kausalitas 
dan memahami bagaimana suatu 
perilaku dihasilkan 

Berpikir garis lurus Berpikir melingkar 

Melihat hubungan sebab akibat 
sebagai perjalanan satu arah, 
mengabaikan (baik sengaja atau 
tidak) interdependensi dan interaksi 
antara dan di antara penyebabnya 

Melihat hubungan sebab akibat 
sebagai proses yang sedang 
berlangsung, bukan peristiwa satu 
kali, dengan pemberian efek 
kembali untuk mempengaruhi 
penyebab dan penyebabnya 
saling mempengaruhi 

Dimodifikasi dari Richmond, 2000 

 

Jaringan pemangku kebijakan sistem 

Aspek vital lain dari berpikir sistem terletak pada 

bagaimana jaringan pemangku kepentingan sistem dimasukkan, 
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disusun dan dikelola, dan bagaimana konteks yang membentuk 

perilaku pemangku kepentingan ini. Para pemangku kepentingan 

tidak hanya berada di pusat sistem sebagai mediator dan 

penerima manfaat, tetapi juga pelaku yang mendorong sistem itu 

sendiri. Ini termasuk partisipasi mereka sebagai individu, 

organisasi masyarakat sipil, dan jaringan pemangku kepentingan, 

dan juga sebagai pelaku kunci yang mempengaruhi masing-

masing blok bangunan sistem, sebagai pekerja kesehatan, 

manajer dan pembuat kebijakan. 

Para pemangku kepentingan yang berbeda masing-masing 

dapat melihat tujuan sistem secara berbeda (dalam Kotak 2.4), 

serangkaian perspektif yang dapat menawarkan wawasan baru 

tentang cara kerja sistem kesehatan, mengapa sistem tersebut 

memiliki masalah, bagaimana hal itu dapat ditingkatkan, dan 

bagaimana perubahan dilakukan untuk satu komponen sistem 

mempengaruhi komponen lainnya (52). 

 

Kotak 2.4 Jaringan pemangku kepentingan sistem 

Konsep "multi-finalitas" menunjukkan bagaimana perspektif pemangku 

kepentingan tentang sistem kesehatan dapat bervariasi. Sistem 

kesehatan dapat dipertimbangkan: 

❏ Suatu “sistem yang menghasilkan keuntungan” dari perspektif 

penyedia swasta 

❏ Suatu "sistem distribusi" dari perspektif industri farmasi 

❏ Suatu “sistem ketenagakerjaan” dari sudut pandang petugas 

kesehatan 

❏ Suatu “sistem pasar” dari perspektif konsumen rumah tangga 

dan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan 

kesehatan 

❏ Suatu "sistem sumber daya kesehatan" dari perspektif klien 

❏ Suatu "sistem dukungan sosial" dari perspektif komunitas lokal 

❏ Suatu "sistem yang kompleks" dari perspektif 

peneliti/evaluator 

❏ Seperangkat "sistem kebijakan" dari perspektif pemerintah 
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❏ Seperangkat "sub-sistem" dari perspektif Departemen Kesehatan 

Sistem kesehatan juga dapat dianggap oleh beberapa donor bantuan 

pembangunan sebagai "kotak hitam" dengan prediktabilitas yang sangat 

rendah atau "lubang hitam" di mana dana masuk, tapi sedikit yang 

keluar. 

 

Kotak 2.5 Elemen berpikir sistem 

Organisasi 

sistem 

Mengelola dan memimpin suatu sistem; jenis-

jenis aturan yang mengatur sistem dan 

menetapkan arah melalui visi dan 

kepemimpinan, menetapkan larangan melalui 

peraturan dan pengaturan batas, dan 

memberikan izin melalui pengaturan 

insentif atau menyediakan sumber daya 

Jaringan sistem Memahami dan mengelola pemangku 

kepentingan sistem; web semua pemangku 

kepentingan dan aktor, individu dan institusi, 

dalam sistem, melalui memahami, termasuk, 

dan mengelola jaringan 

Dinamika sistem Pemodelan konseptual dan memahami 

perubahan dinamis; berusaha untuk membuat 

konsep, memodelkan dan memahami 

perubahan dinamis melalui menganalisis 

struktur organisasi dan bagaimana hal itu 

mempengaruhi perilaku dari sistem 

Pengetahuan 

sistem 

Mengelola konten dan infrastruktur untuk 

pengetahuan eksplisit dan diam-diam; peran 

penting arus informasi dalam mendorong 

sistem menuju mengubah, dan menggunakan 
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rantai umpan balik data, informasi, dan bukti 

untuk memandu keputusan 

Dimodifikasi dari Best et al, 2007 

 

Pandangan lain intervensi 

Intervensi kesehatan dapat ditujukan pada individu (melalui 

intervensi klinis atau teknis seperti obat baru, vaksin, dan 

diagnostik) atau pada populasi (melalui intervensi kesehatan 

masyarakat seperti pendidikan kesehatan atau upaya legislatif). 

Intervensi ini sering memiliki implikasi untuk sistem kesehatan 

yang lebih rumit daripada yang dihargai sebelumnya. Ketika 

intervensi terutama bertujuan untuk mengubah atau memperkuat 

sistem kesehatan itu sendiri, masalah menjadi lebih rumit 

sehubungan dengan bagaimana sistem merespons. Intervensi 

semacam itu secara inheren lebih kompleks untuk merancang dan 

mengevaluasi secara tepat. berpikir sistem memandang intervensi 

yang kompleks sebagai sistem itu sendiri, berinteraksi dengan blok 

bangunan lain dari sistem dan memicu reaksi yang mungkin tidak 

terduga atau tidak dapat diprediksi. Terlepas dari sejumlah kecil 

studi, interaksi antara sistem kesehatan dan intervensi kesehatan 

tidak dipahami atau dieksplorasi dengan baik (37). Tabel 2.2 

menggambarkan beberapa intervensi tingkat sistem yang khas. 

 

Tabel 2.2 Tipe intervensi berbasis sistem yang menargetkan satu 

atau beberapa blok bangunan 

Blok Bangunan Tipe Intervensi 

Tata kelola - Desentralisasi 
- Partisipasi masyarakat sipil 
- Izin, akreditasi, registrasi 

Pembiayaan - Biaya pengguna 
- Transfer tunai bersyarat (sisi 

permintaan) 
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Blok Bangunan Tipe Intervensi 

- Membayar untuk kinerja (sisi 
penawaran) 

- Asuransi kesehatan 
- Modalitas penyedia pembiayaan 
- Sector Wide Approaches (SWAps) 

dan pendanaan keranjang 

Sumber daya manusia - Pelatihan terpadu 
- Peningkatan kualitas, manajemen 

kinerja 
- Insentif untuk retensi atau 

penyebaran di daerah terpencil 

Informasi - Perubahan rekam medis dari 
manual ke elektronik 

- Sistem data terintegrasi dan 
arsitektur perusahaan untuk desain 
HIS 

- Koordinasi survei rumah tangga 
nasional (misalnya waktu data 
dikumpulkan) 

Produk medis, vaksin, dan 
teknologi 

- Pendekatan baru dalam 
pharmacovigilance 

- Manajemen rantai persediaan 
(supply chain) 

- Penyediaan produk dan intervensi 
yang terintegrasi 

Penyediaan pelayanan - Pendekatan untuk memastikan 
keberlangsungan perawatan 

- Integrasi pelayanan versus 
program yang dikelola secara 
terpusat 

- Penjangkauan masyarakat versus 
klinik tetap 

Beberapa blok bangunan - Reformasi sektor kesehatan 
- Penguatan sistem kesehatan 

daerah 
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Intervensi pada titik leverage yang tinggi dalam sistem 

Suatu sistem kesehatan, seperti halnya dengan sistem 

adaptif manapun, rentan terhadap pengaruh tertentu atau titik-titik 

“tip” di mana intervensi yang kelihatannya kecil dapat 

menghasilkan perubahan besar di seluruh sistem (53). Misalnya, 

peristiwa yang tampaknya kecil (misalnya pembekuan gaji petugas 

kesehatan) dapat menyebabkan sistem berubah menjadi 

perubahan besar atau krisis (misalnya memprovokasi pemogokan 

pekerja kesehatan). Di sisi positif, interaksi seperti itu juga dapat 

dikelola dengan cara yang mengarah pada sinergi. Namun, 

seringkali sulit untuk mengidentifikasi poin leverage seperti itu, dan 

tidak ada formula yang mudah untuk menemukannya. Sementara 

analisis sistem dapat bersifat instruktif tentang di mana poin 

leverage tersebut dapat ditemukan, intervensi lebih sering dipilih 

berdasarkan pada intuisi dan paradigma pembangunan yang 

berlaku. Ringkasan intervensi dalam sistem lain (non-kesehatan) 

(53), menunjukkan bahwa titik leverage yang tinggi terletak di dua 

sub-sistem - tata kelola dan informasi. Ini adalah dua dari blok 

bangunan sistem kesehatan, dan dua yang menerima perhatian 

paling sedikit dari intervensi sistem kesehatan (24). Aliran 

informasi yang hilang sering diidentifikasi sebagai penyebab paling 

umum dari malfungsi sistem (43), dan struktur tata kelola yang 

tidak mampu atau berlebihan dapat berkontribusi pada kinerja dan 

kohesi yang kurang optimal di antara blok bangunan dan untuk 

sistem secara keseluruhan. 

 

Implikasi dari berpikir sistem untuk merancang dan 

mengevaluasi intervensi kesehatan 

Dalam bab ini kami telah memperkenalkan berpikir sistem 

dalam konsep luas dan bagaimana ini berhubungan dengan 

sistem kesehatan. Kami telah menunjukkan bagaimana berpikir 

sistem memperhitungkan pola interaksi dan pola perubahan. 
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Mempertimbangkan dan menghargai seluk-beluk sistem 

kesehatan tidak berarti menambah kompleksitas yang tidak 

semestinya pada apa yang tampak sebagai intervensi sederhana 

yang dirancang untuk mencapai satu hasil. Namun demikian, hal 

ini berarti bahwa dalam merancang dan mengevaluasi intervensi 

tingkat sistem atau intervensi dengan efek di seluruh sistem, 

penilaian komprehensif tentang efek utama (dimaksudkan atau 

tidak) dan faktor kontekstual yang dapat membantu menjelaskan 

keberhasilan atau kegagalan intervensi. penting. Ini juga berperan 

dalam meramalkan dan memantau konsekuensi, terutama negatif 

atau tidak diinginkan, dan merancang mekanisme untuk mengukur 

dan mengatasinya (54). Keterlibatan multidisiplin dan multi 

pemangku kepentingan merupakan inti dari proses ini dan tidak 

dapat terlalu ditekankan, terutama untuk penelitian sistem 

kesehatan (19). 

Bab 3 menunjukkan bagaimana mengembangkan dan 

mengevaluasi intervensi sistem kesehatan dari perspektif berpikir 

sistem dengan menggunakan contoh untuk menggambarkan 

berbagai konsekuensi dan langkah-langkah dalam penerapan 

praktisnya. 
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BAB BERPIKIR SISTEM: PENERAPAN 

PERSPEKTIF SISTEM UNTUK 

MERANCANG DAN MENGEVALUASI 

INTERVENSI SISTEM KESEHATAN 

III 

 

 

 

Pendahuluan 

WHO telah menyediakan kerangka terpusat pada manusia 

tunggal yang menggabungkan enam blok bangunan atau sub-

sistem yang jelas, secara bersama-sama, membentuk sistem 

kesehatan lengkap (20;21). Sebagaimana dikemukakan dalam 

Bab 2, memahami hubungan dan dinamika di antara sub-sistem ini 

sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi intervensi di 

tingkat sistem dan intervensi dengan efek di seluruh sistem. Kita 

harus mempertimbangkan intervensi dan sistem yang kompleks 

dan dinamis ketika merancang intervensi dan evaluasinya 

(17;2655-58). 

Bab ini dibangun berdasarkan definisi dan konsep yang 

diperkenalkan dalam Bab 1 dan 2, dan menggunakan kasus 

intervensi tingkat sistem utama kontemporer untuk menunjukkan 

baik berpikir sistem dan pendekatan yang lebih konvensional. 

"Sepuluh Langkah untuk Berpikir Sistem" yang dikembangkan di 

sini dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang penerapan 

perspektif sistem untuk khalayak luas para desainer, pelaksana, 

penatalayan, evaluator, dan pemberi dana. Untuk setiap intervensi 

dengan efek seluruh sistem, kami bertanya: 

❏ bagaimana kita bisa mengantisipasi efek potensial? 

❏ bagaimana kita mengkonseptualisasikan perilaku intervensi 

yang sebenarnya? Dan 

❏ bagaimana kita bisa mendesain ulang intervensi yang lebih 

canggih yang memperhitungkan efek potensial itu? 
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Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mengarah ke isu-isu 

evaluasi yang lebih luas, dan menggarisbawahi pentingnya 

merancang, mendanai, dan mengimplementasikan evaluasi 

sebelum intervensi diluncurkan untuk menangkap data dasar, 

pembanding, dan berbagai efek dari waktu ke waktu. 

 

Berpikir sistem: sebuah ilustrasi kasus 

Pembayaran berbasis kinerja telah muncul dalam beberapa 

tahun terakhir sebagai paradigma populer baik di negara maju 

maupun untuk bantuan pembangunan. Di sektor kesehatan, dua 

instrumen khusus pembayaran berbasis kinerja menarik perhatian 

negara dan donor yang ingin meningkatkan kinerja dalam sistem 

kesehatan. Ini adalah pembayaran berbasis kinerja dan transfer 

tunai bersyarat (59-63). Pembayaran berbasis kinerja biasanya 

diterapkan sebagai insentif tunai sisi penawaran yang diberikan 

kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk pencapaian target 

kinerja yang ditentukan sebelumnya. Transfer tunai bersyarat 

adalah insentif tunai sisi permintaan yang diberikan kepada klien 

dari sistem kesehatan untuk mendorong mereka untuk 

mengadopsi perilaku kesehatan tertentu atau memanfaatkan 

pelayanan kesehatan tertentu. Keduanya adalah intervensi tingkat 

sistem yang menargetkan beberapa blok bangunan (penyediaan 

layanan dan pembiayaan), dengan efek yang berpotensi kuat pada 

sub-sistem lainnya. 

Karena intervensi tingkat sistem utama ini diperluas ke 

skala nasional, pemangku kepentingan sistem kesehatan perlu 

mengetahui apakah mereka bekerja, untuk siapa mereka bekerja, 

dan di bawah kondisi dan konteks tertentu apa. Terlalu sering 

mereka harus melakukan ini tanpa manfaat dari studi percontohan 

skala kecil, karena ini mungkin sulit secara politik atau tidak berarti 

secara operasional. Untuk intervensi pembayaran berbasis kinerja 
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yang memasukkan bonus tunai ke dalam kantong petugas 

kesehatan, para pemangku kepentingan perlu mengetahui apakah 

intervensi tersebut bernilai baik untuk uang, uang yang mungkin 

diinvestasikan secara langsung dalam meningkatkan pelayanan 

kesehatan atau aspek lain dari sistem. 

 

Kotak 3.1 Intervensi pembayaran berbasis kinerja - sebuah contoh 

ilustrasi 

Di negara berpenghasilan rendah, Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Keuangan, dan  mitra pendanaan internasional mereka memutuskan 

untuk meluncurkan program pembayaran berbasis kinerja atau Pay-for-

Performance (P4P) untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Setelah 

diskusi internal, mereka menemukan bahwa perawatan TB dan 

pengobatan sangat lemah, dan bahwa program P4P dapat digunakan 

untuk meningkatkan cakupan efektif dari Tuberculosis Directly Observed 

Short Course Treatment (TB DOTS). Intervensi P4P menetapkan bahwa 

penghargaan tunai akan dibayarkan kepada penyedia pelayanan 

kesehatan TB DOTS setiap enam bulan setelah pencapaian target yang 

berhasil untuk meningkatkan cakupan (pemanfaatan dan kepatuhan) 

tarif. Setiap fasilitas kesehatan di negara itu menegosiasikannya target 

cakupan yang efektif mereka, dan sistem informasi kesehatan negara 

(HIS) digunakan untuk memonitor target. 

Masalah: rendahnya tingkat penyerapan pasien TB dan kepatuhan 

terhadap TB DOTS dalam kasus yang terdeteksi. 

Respon Kebijakan: pengenalan insentif keuangan untuk penyedia TB 

DOTS yang berhasil meningkatkan tingkat penyerapan dan kepatuhan. 

Output yang Diantisipasi: peningkatan bertahap dalam tingkat 

penyerapan dan kepatuhan. 

Hasil: tingkat kepatuhan meningkat x%. Biaya paket insentif naik y%. 

Hasil yang Diantisipasi: efektivitas TB DOTS yang lebih tinggi dalam 

mengurangi morbiditas, mortalitas, dan risiko TB. 

Setelah dua tahun implementasi, evaluasi resmi program difokuskan 

pada biaya untuk sistem kesehatan dan tingkat kepatuhan TB DOTS . 

Disimpulkan bahwa program sukses. Namun, meskipun bukan bagian 
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dari evaluasi resmi, beberapa staf berbasis lapangan melaporkan 

masalah mendasar dengan program ini. Mereka mengamati bahwa staf 

fasilitas kesehatan bergerak menuju pelayanan TB yang lebih 

“menguntungkan” dengan mengorbankan layanan inti lainnya, kompromi 

kualitas layanan setiap fasilitas yang ditawarkan. Beberapa melaporkan 

gambling yang tersebar luas, dan bahkan korupsi total, yang tidak 

mampu ditangkap oleh HIS yang lemah. 

Sementara masalah ini mungkin tetap merupakan konsekuensi yang 

tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola peningkatan pelayanan TB, 

epidemi campak mendadak membawa semua masalah ini menjadi 

harapan baru. Dengan lebih sedikit staf yang cakap di sebagian besar 

fasilitas kesehatan, sistem ini kurang dapat mengelola kasus atau 

mencegah penyebaran epidemi. Banyak pengamat semakin merasakan 

manfaat dari program TB lebih dari diimbangi oleh peningkatan biaya, 

morbiditas, dan kematian di tempat lain dalam sistem kesehatan. 

Mungkinkah masalah ini telah diidentifikasi dan dimitigasi pada tahap 

desain intervensi? 

 

Pendekatan intervensi yang lebih konvensional. Sebagai 

instrumen pembayaran berbasis kinerja, tujuannya adalah untuk 

mencapai dampak pada masalah tertentu. Intinya, pembayaran 

berbasis kinerja “membeli” dan mendukung komponen sempit 

penyediaan pelayanan kesehatan. Tanpa perspektif sistem, minat 

cenderung berpusat pada komponen yang sempit ini, dan proses 

linear, output, hasil dan dampak akhirnya dari investasi. 

Khususnya pemberi dana intervensi itu sendiri biasanya 

mengontrak evaluasi pembayaran berbasis kinerja dan program 

penyakit target, dan menetapkan parameter yang ingin mereka 

evaluasi. Evaluasi yang dihasilkan hanya menerangi input 

langsung, linier yang paling jelas dan efek yang diharapkan dari 

intervensi dalam hal biaya, cakupan, penyerapan dan kesetaraan 

intervensi yang dimaksud. 
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Gambar 3.1 menunjukkan pendekatan yang lebih 

konvensional. Intervensi pembayaran berbasis kinerja 

menargetkan penyediaan pelayanan melalui peningkatan 

pembiayaan, dan beroperasi dengan asumsi bahwa petugas 

kesehatan akan mengubah sesuatu dalam kualitas penyediaan 

pelayanan TB DOTS untuk meningkatkan penyerapan dan 

kepatuhan pasien. Ini kemungkinan akan memanifestasikan 

dirinya dalam inovasi lokal murah atau tanpa biaya dalam menarik 

pasien untuk didiagnosis, dan mempertahankan mereka pada 

pengobatan. Asumsinya di sini adalah bahwa peningkatan kualitas 

diterjemahkan ke dalam cakupan yang lebih efektif, yang pada 

gilirannya menghasilkan kesehatan yang lebih baik dalam 

populasi, dan kesetaraan dan respons yang lebih baik dari sistem 

kesehatan itu sendiri. 

Telaah intervensi dari perspektif sistem. Karena pembayaran 

berbasis kinerja adalah intervensi tingkat sistem yang besar, 

berbiaya tinggi, yang beroperasi melalui mekanisme pembiayaan 

baru, pembayaran berbasis kinerja menuntut perspektif sistem 

(29;33;64), termasuk penggunaan kepemimpinan sistem yang 

lebih lengkap dan jaringan yang lebih luas (pemangku 

kepentingan), sistem organisasi , dan pengetahuan sistem (lihat 

Bab 2 untuk pembahasan konsep-konsep ini (22)). Dalam 

bergerak di luar paradigma "input-kotak hitam (black box)", 

perspektif sistem mempertimbangkan input, output, hasil awal, 

menengah dan akhirnya, dan umpan balik, proses, aliran, kontrol 

dan konteks (22). 
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Gambar 3.1. Jalur yang lebih konvensional dari intervensi 
pembayaran berbasis kinerja untuk efek yang diharapkan 

 

Sepuluh langkah untuk berpikir sistem 

Sebagai panduan untuk menerapkan perspektif ini, kami 

mengusulkan "Sepuluh Langkah untuk Berpikir Sistem," dan 

menggunakan ilustrasi kasus kami untuk menunjukkan bagaimana 

mereka bekerja dalam praktik. Langkah-langkah ini bukan cetak 

biru yang tepat dan kaku dan lebih merupakan proses yang 

dikonseptualisasikan. Mereka fleksibel dan dapat disesuaikan 

dengan berbagai situasi dan kemungkinan. 

 

Kotak 3.2 Sepuluh langkah untuk berpikir sistem: penerapan 

perspektif sistem dalam intervensi desain dan evaluasi 

I. Desain Intervensi 

1. Bertemu pemangku kepentingan: Identifikasi dan kumpulkan 

pemangku kepentingan yang mewakili masing-masing blok 

bangunan, ditambah desainer dan pelaksana intervensi terpilih, 

pengguna sistem kesehatan, dan perwakilan dari komunitas 

penelitian 

2. Bertukar pikiran secara kolektif: Secara kolektif 

mempertimbangkan kemungkinan seluruh efek sistem dari 
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intervensi yang diusulkan sehubungan dengan karakteristik sistem 

(umpan balik, keterlambatan waktu, resistensi kebijakan, dll.) dan 

dinamika sistem 

3. Mengkonseptualisasikan efek: Mengembangkan pemetaan jalur 

konseptual bagaimana intervensi akan mempengaruhi kesehatan 

dan sistem kesehatan melalui sub-sistemnya 

4. Beradaptasi dan mendesain ulang: Beradaptasi dan mendesain 

ulang intervensi yang diusulkan untuk mengoptimalkan sinergi dan 

efek positif lainnya sambil menghindari atau meminimalkan potensi 

efek negatif utama. 

II. Desain Evaluasi 

1. Menentukan indikator: Menentukan indikator yang penting untuk 

melacak intervensi yang dirancang ulang (dari proses ke masalah 

ke konteks) di seluruh yang terkena dampak sub-sistem 

2. Memilih metode: Menentukan metode evaluasi untuk melacak 

indikator terbaik 

3. Memilih desain: Memilih desain evaluasi yang paling baik 

mengelola metode dan sesuai dengan sifat intervensi 

4. Mengembangkan rencana dan jadwal: Mengembangkan 

rencana evaluasi secara kolektif dan timeline dengan melibatkan 

disiplin ilmu yang diperlukan 

5. Menetapkan anggaran: Menentukan anggaran dan skala dengan 

mempertimbangkan implikasi untuk intervensi dan kemitraan 

evaluasi 

6. Sumber pendanaan: Mengumpulkan dana untuk mendukung 

evaluasi sebelumnya intervensi dimulai. 

 

Bagian I: desain intervensi 

Langkah 1. Bertemu pemangku kepentingan: Keterlibatan 

multidisiplin dan multi-pemangku kepentingan adalah elemen 

penting di sepanjang "Sepuluh Langkah Berpikir Sistem" - 

mengidentifikasi dan mengumpulkan pemangku kepentingan 

utama yang peduli atau terpengaruh oleh implementasi intervensi 

sangat penting. Untuk melegitimasi proses pertemuan, ini harus 
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dimulai dengan atau disahkan pada tingkat pejabat tinggi di 

Kementerian Kesehatan. Ada sejumlah pendekatan untuk 

mengidentifikasi pemangku kepentingan (termasuk pemetaan 

konteks dan analisis pemangku kepentingan)(65;66), namun akal 

sehat harus menang dan keliru di sisi inklusivitas. Minimal, 

diperlukan setidaknya satu perwakilan yang berpengetahuan luas 

dari masing-masing sub-sistem (atau blok bangunan), plus 

setidaknya satu perwakilan dari komunitas penelitian dan satu dari 

mitra pendanaan. Tidak semua intervensi memerlukan semua 

pemangku kepentingan yang dijelaskan di sini, namun intervensi 

yang kompleks akan membutuhkan peningkatan tingkat 

konsultasi. 

Langkah 2. Bertukar pikiran secara kolektif: Langkah ini sangat 

penting dalam mengidentifikasi semua kemungkinan efek sistem 

yang luas dari intervensi yang diusulkan. Setelah campuran yang 

tepat dari para pemangku kepentingan telah berkumpul untuk 

membahas intervensi yang diusulkan, mereka mengantisipasi dan 

berhipotesis semua konsekuensi yang mungkin dari intervensi 

dalam setiap blok bangunan, sambil juga memikirkan banyak 

interaksi antara sub-sistem. Pelaksana garis depan (mungkin yang 

mewakili penyediaan pelayanan dan blok bangunan tenaga kerja 

kesehatan) akan mengidentifikasi dampak potensial dari jalur 

implementasi. Aspek terakhir dari langkah ini adalah 

menominasikan pemimpin dan tim desain yang lebih kecil untuk 

mengambil kepemilikan intervensi, khususnya dalam 

mengkonseptualisasikan efeknya, mendesain ulang itu, dan 

mengidentifikasi individu untuk mengembangkan evaluasinya. 

 

Kotak 3.3 Intervensi P4P - bertemu pemangku kepentingan 

Mengikuti keputusan resmi untuk melanjutkan intervensi, Pengendalian 

TB dari Kementerian Kesehatan. Manajer Program meminta Kepala 

Petugas Kesehatan Kementerian untuk mengadakan pertemuan 
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bersama direktur terkait lainnya di Kemenkes untuk membahas peluang 

dan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan lebih lanjut. Kelompok 

ini (mewakili tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, informasi, 

obat-obatan esensial, dan penyediaan pelayanan) mengidentifikasi 

berbagai pemangku kepentingan lain yang diambil dari perwakilan 

peneliti, masyarakat sipil, komisi pelayanan sipil, petugas kesehatan TB 

DOTS di Kabupaten, Tim Manajemen Kesehatan dan mitra pendanaan. 

Setelah identifikasi ini, Ketua Petugas Medis mengatur jadwal konsultasi 

dan undangan pemangku kepentingan kecil dan pendek, dengan Direktur 

Perencanaan dan Kebijakan Kementerian Kesehatan ditunjuk untuk 

memfasilitasi pertemuan. 

 

Kotak 3.4 Intervensi P4P - brainstorming  

Di bawah fasilitasi Direktur Kebijakan dan Perencanaan, lokakarya 

pemangku kepentingan awal 

mengungkapkan bahwa efek potensial utama dari intervensi P4P pada 

sub-sistem penyediaan pelayanan dapat mencakup peningkatan daya 

tarik pelayanan karena akses yang lebih baik dan jam buka, dan sikap 

dan perilaku yang lebih ramah dari petugas kesehatan. Efek positif ini 

harus menghasilkan peningkatan pemanfaatan dan karenanya cakupan. 

Namun, potensi dampak negatif dapat muncul jika petugas kesehatan 

mengabaikan pelayanan yang tidak dihargai oleh P4P (crowding out). 

Petugas kesehatan yang berkinerja tinggi mungkin sudah lebih banyak 

tersedia di daerah yang diuntungkan daripada di daerah yang lebih 

miskin dan bonus dapat berkonsentrasi di tangan mereka, lebih lanjut 

meningkatkan ketidakadilan yang ada di antara populasi yang dilayani. Di 

sisi lain, ekuitas mungkin ditingkatkan jika P4P menarik pekerja ke 

daerah tertinggal di mana ada peluang untuk meningkatkan cakupan 

dianggap lebih tinggi, dan dengan demikian bonus lebih mudah 

diperoleh. 

Intervensi dapat meningkatkan sub-sistem informasi untuk memantau 

cakupan sebagai sarana kunci untuk menilai apakah bonus harus dibayar 

atau tidak. Namun, mengingat sudah ada kelemahan dalam sistem 

informasi kesehatan, pelaku dapat memanipulasinya untuk melaporkan 
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perbaikan secara berlebihan untuk menerima bonus tanpa tingkat 

bersyarat benar-benar tercapai. Sistem informasi tersebut mungkin tidak 

dapat memberikan estimasi yang cukup sensitif terhadap indikator 

bersyarat (dalam hal ini cakupan efektif TB DOTS), dan mungkin perlu 

langsung penguatan untuk mendukung P4P. 

Potensi efek positif pada sub-sistem sumber daya manusia mungkin 

ditingkatkan penyedia motivasi, termasuk kesediaan untuk bekerja di 

daerah terpencil. Sebaliknya, motivasi intrinsik mungkin terkikis ke titik di 

mana pekerja fokus secara eksklusif pada tugas-tugas di mana bonus 

tambahan bonus bisa paling mudah didapat. Konflik dan persaingan staf 

dapat timbul di antara tim dan pengawas jika hanya beberapa anggota 

yang memenuhi syarat untuk bonus dan jika tidak jelas bagaimana 

targetnya untuk pembayaran diatur dan dimonitor. Selain itu, mungkin 

ada serikat pekerja atau hambatan pelayanan sipil untuk kompensasi 

karyawan semacam ini. 

Peran efek-efek sisi penawaran dan permintaan tergantung pada 

keragaman faktor tata kelola yang dapat berubah dari waktu ke waktu, 

termasuk meningkatnya kepercayaan dan lebih efektif desentralisasi dan 

kepemilikan. Tantangan dalam memenuhi akuntabilitas publik dan 

transparansi untuk pembayaran bonus mungkin timbul. Modalitas baru 

untuk menangani pembayaran tunai diskresioner untuk staf di fasilitas 

kesehatan mungkin diperlukan. 

Akhirnya, untuk sub-sistem pembiayaan, mungkin ada lebih banyak 

dana tambahan, tetapi juga sebuah peningkatan fragmentasi modalitas 

pendanaan - berpotensi berlawanan dengan sektor dan prinsip-prinsip 

dukungan anggaran. Manajemen pembayaran tunai ke fasilitas 

kesehatan memiliki keduanya implikasi pada pembiayaan dan tata kelola. 

Berdasarkan hasil dari proses brainstorming ini, para pemangku 

kepentingan kemudian memprioritaskan efek potensi sesuai dengan 

kepentingan dan kemungkinannya dalam format tabel (lihat Tabel 3.1) 

sebagai dasar untuk kerangka kerja konseptual (lihat Gambar 3.2). 
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Tabel 3.1 Potensi efek sistem yang diprioritaskan untuk intervensi 

P4P 

Priorit
as  
1= 

tinggi 
5= 

rendah 

Efek Positi
f (+) 
atau 

Negat
if (-) 

Kemungkin
an (tinggi, 
sedang, 
rendah) 

Kepenting
an (tinggi, 
sedang, 
rendah) 

Sub-
sistem 

1 Konflik staf jika 
bonus tidak 
menyeluruh 

- Tinggi Tinggi Sumber 
daya 

manusia 

1 Perbaikan yang 
dilaporkan 
berlebihan 

- Tinggi Tinggi Informasi 

1 Insentif lokal 
untuk mencari 
solusi 
untuk masalah 
pengiriman 

+ Tinggi Tinggi Penyediaa
n 

pelayanan 

2 Ketidakseimban
gan alokasi 
sumber daya 
(modalitas 
pendanaan 
terfragmentasi) 

- Tinggi Sedang Pembiaya
an 

2 Kesulitan 
mengelola uang 
tunai 
pembayaran 

- Tinggi Rendah Pembiaya
an 

2 Peningkatan 
pemanfaatan TB 
DOTS 

+ Sedang Tinggi Penyediaa
n 

pelayanan 

2 Membludak di 
luar target 
pelayanan 
kesehatan 

- Sedang Tinggi Penyediaa
n 

pelayanan 

2 Permintaan 
yang frustrasi 

- Sedang Tinggi Penyediaa
n 
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Priorit
as  
1= 

tinggi 
5= 

rendah 

Efek Positi
f (+) 
atau 

Negat
if (-) 

Kemungkin
an (tinggi, 
sedang, 
rendah) 

Kepenting
an (tinggi, 
sedang, 
rendah) 

Sub-
sistem 

menjadi lebih 
baik 
infrastruktur 
layanan 

pelayanan 

2 Frustasi di 
antara 
masyarakat, 
kesehatan 
pekerja dari 
peningkatan 
permintaan 
tanpa 
peningkatan 
kualitas/kuantita
s teknis 

- Sedang Tinggi Obat dan 
teknologi 

3 Mengurangi 
akuntabilitas 
dan transparansi 
terkait 
pembayaran 
bonus 

- Sedang Sedang Tata 
kelola 

4 Peningkatan 
produksi, 
penggunaan 
informasi/umpan 
balik 

+ Rendah Sedang Informasi 

5 Desentralisasi 
(kepemilikan 
daerah 
dan kontrol) 

+ Rendah Rendah Tata 
kelola 

5 Buka dan atasi 
masalah pekerja 

+ Rendah Rendah Tata 
kelola 

5 Meningkatkan + Rendah Rendah Sumber 
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Priorit
as  
1= 

tinggi 
5= 

rendah 

Efek Positi
f (+) 
atau 

Negat
if (-) 

Kemungkin
an (tinggi, 
sedang, 
rendah) 

Kepenting
an (tinggi, 
sedang, 
rendah) 

Sub-
sistem 

motivasi 
petugas 
kesehatan 

daya 
manusia 

5 Kesediaan 
petugas 
kesehatan untuk 
menerima 
posting ke jarak 
jauh/daerah 
tertinggal 

+ Rendah Rendah Sumber 
daya 

manusia 

5 Pembelokan staf 
yang berkualitas 
ke 
tingkat di mana 
bonus dapat 
dicapai 

- Rendah Rendah Sumber 
daya 

manusia 

 

Langkah 3. Mengkonseptualisasikan efek: Dalam 

mengantisipasi kemungkinan dampak positif dan negatif pada sub-

sistem kesehatan lainnya, jelas bahwa setiap intervensi besar 

dapat memiliki hal-hal penting yang tidak diketahui. Pada langkah 

ini, tim desain yang lebih kecil mengambil output tabular dan 

mengembangkan pemetaan jalur konseptual bagaimana intervensi 

akan mempengaruhi kesehatan dan sistem kesehatan melalui 

sub-sistemnya, dengan perhatian khusus pada loop umpan balik. 

Jalur konseptual interaksi dinamis ini menunjukkan bagaimana 

intervensi akan memicu reaksi dalam sistem, dan bagaimana 

sistem mungkin merespons (38;67). Ini menyoroti potensi dampak 

negatif dan positif utama pada semua sub-sistem utama dalam 

kerangka sistem kesehatan. Walaupun ini merupakan jalur awal, 

desain evaluasi perlu mempertimbangkan bahwa intervensi akan 
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dilakukan secara berbeda dalam pengaturan yang berbeda 

dengan pelakuyang berbeda. Pemetaan konsep dan pemodelan 

sistem (33) dinamis adalah alat yang memungkinkan untuk 

digunakan pada tahap ini (lihat Bab 4 untuk diskusi pemetaan 

konsep). 

Langkah 4. Beradaptasi dan mendesain ulang: Dalam langkah 

desain akhir ini, konsep awal untuk intervensi kemungkinan akan 

perlu diadaptasi atau dirancang ulang mengingat tiga langkah 

pertama untuk mengoptimalkan sinergi dan efek positif lainnya 

sambil menghindari atau meminimalkan potensi besar efek negatif. 

Berdasarkan jalur sebab akibat yang diharapkan atau 

dihipotesiskan dari interaksi dinamis dari Langkah 3 dan tabel efek 

potensial yang didiskusikan dalam Langkah 2, para pemangku 

kepentingan dapat memikirkan kembali desain intervensi mereka 

untuk bergabung dalam elemen desain tambahan untuk 

mengurangi efek negatif penting, memaksimalkan potensi yang 

sebelumnya tidak dihargai. sinergi atau hindari rintangan yang 

mungkin terjadi. Ini adalah latihan kolektif dalam memprioritaskan 

efek negatif ke dalam efek yang berpotensi serius, dan 

menentukan apakah dan bagaimana memperkuat efek positif. 

Respons kelompok terhadap efek-efek ini akan berkontribusi 

langsung pada ide-ide untuk adaptasi atau mendesain ulang 

intervensi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Jalur konseptual untuk intervensi P4P menggunakan 
perspektif sistem 
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Kotak 3.5 Intervensi P4P - mendesain ulang 

Dalam contoh P4P, tim desain mengadvokasi untuk pendanaan 

tambahan untuk memperkuat sistem informasi kesehatan untuk 

meningkatkan statistik yang digunakan untuk memicu bonus kinerja 

pembayaran. Mereka merestrukturisasi bagaimana bonus diberikan di 

semua staf fasilitas, 

dan otoritas kabupaten atau regional yang mendukung fasilitas tersebut. 

Mereka juga memutuskan untuk bundel atau meningkatkan dukungan 

tambahan untuk menangani peningkatan permintaan yang diantisipasi 

untuk layanan kesehatan, dan sebarkan P4P pada spektrum layanan 

esensial yang lebih luas untuk menghindari pembludakan (crowding out). 

Akhirnya, mereka merekomendasikan pembukaan rekening bank untuk 

fasilitas kesehatan untuk mengelola pencairan bonus tepat waktu. 

 

Sementara dipimpin oleh tim desain yang 

mengonseptualisasikan efek pada Langkah 3, produk yang dibuat 

pada Langkah 4 - desain yang disesuaikan untuk intervensi - 

idealnya akan dikembalikan ke kelompok pemangku kepentingan 

yang lebih besar. Kelompok ini dapat memilih untuk berkumpul 

lagi, dan dapat terlibat dalam brainstorming lebih lanjut untuk 

mempertimbangkan dan menimbang inovasi yang ditambahkan 

pada tahap ini.  

Setelah desain intervensi diselesaikan, para pemangku 

kepentingan perlu memutuskan bagaimana harus diperluas secara 

nasional, dan mulai mempertimbangkan desain evaluasi. Di bawah 

ini, di Bagian II Bab ini, kami mempertimbangkan setiap langkah 

dalam desain evaluasi. Diskusi ditargetkan secara khusus pada 

peneliti dan evaluator. 
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Gambar 3.3 Momen utama dalam Langkah 1 - 5 

 

Bagian II: desain evaluasi  

Langkah 5. Menentukan indikator: Setelah intervensi dirancang 

atau dirancang ulang menggunakan perspektif sistem, tim desain, 

sekarang dibantu oleh peneliti dan / atau evaluator, perlu 

mengembangkan pertanyaan penelitian utama untuk 

menginformasikan evaluasi. Mereka harus memutuskan proses, 

masalah, dan konteks apa yang penting untuk dilacak dari waktu 

ke waktu dalam evaluasi, mengingat dampak positif dan negatif 

utama yang dihipotesiskan dan dibahas selama langkah 1-4. 

Setelah pertanyaan penelitian disetujui, masalah berikutnya 

adalah memutuskan indikator yang diperlukan, dan sumber data 

potensial untuk indikator ini.  

Langkah 6. Memilih metode: Setelah indikator dan sumber data 

potensial telah disepakati, keputusan berikutnya adalah memilih 

metode terbaik untuk menghasilkan data yang diperlukan. 

Untuk menghadapi kompleksitas intervensi tingkat sistem 

skala besar, evaluasi harus mencakup empat komponen: evaluasi 

proses (untuk kecukupan); evaluasi konteks (untuk 

transferabilitas); evaluasi efek (untuk mengukur efek intervensi di 

semua sub-sistem); dan evaluasi ekonomi (untuk menentukan 

nilai uang). Ini membutuhkan evaluasi dasar, formatif (selama 
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implementasi awal) dan sumatif (selama implementasi lanjutan), 

dengan perhatian khusus selama fase evaluasi formatif untuk 

menghasilkan pelajaran untuk menyempurnakan intervensi - untuk 

meningkatkan kinerja dan untuk memahami bagaimana intervensi 

benar-benar bekerja diberikan karakteristik sistem (lihat Gambar 

3.4). 

Komponen evaluasi proses membahas kecukupan dan 

membantu menjelaskan: proses perubahan apa yang mengarah 

pada efek yang diamati; mengapa hasil mungkin tidak berubah; 

dan jika intervensi bekerja seperti yang diharapkan di dalam dan di 

seluruh sub-sistem. Misalnya prosesnya 

dirancang ulang menggunakan evaluasi perspektif sistem dapat 

membahas sub-sistem tata kelola dalam hal melihat perumusan 

kebijakan, penerimaan program di antara para pemangku 

kepentingan, penetapan prioritas di berbagai tingkatan, dan 

ketersediaan pedoman. Ini dapat mengatasi sub-sistem 

pembiayaan dengan memeriksa aliran keuangan, keberlanjutan 

dan (re) alokasi dana tambahan untuk meningkatkan teknologi, 

infrastruktur, dan pasokan dalam sistem. Untuk sub-sistem sumber 

daya manusia, pelatihan dan ketersediaan pedoman, tingkat 

cakupan pelatihan dan pembiayaan aktual semua bisa berfungsi 

sebagai indikator untuk melacak tingkat implementasi. Untuk sub-

sistem lainnya, evaluasi proses dapat fokus pada proses 

implementasi dan bagaimana hal ini memengaruhi berbagai aspek 

penyediaan pelayanan dari waktu ke waktu - termasuk penyedia 

pelayanan. 

Komponen evaluasi konteks dapat membantu 

menjelaskan apakah efek yang diamati disebabkan oleh intervensi 

- dan jika tidak, mengapa tidak? - penting untuk memastikan 

masuknya kesimpulan evaluasi. Pentingnya konteks dalam sistem 

tidak akan pernah bisa dibesar-besarkan karena konteks pribadi 

dan kelembagaan membentuk perilaku para pelaku sebanyak 
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konteks struktural sistem. Ini membutuhkan pengesampingan 

pengaruh faktor-faktor eksternal dan memainkan peran penting 

dari bidang perbandingan dan menyesuaikan untuk pembaur (69). 

Evaluasi konteks juga penting untuk transferabilitas hasil akhirnya 

dengan mendokumentasikan keadaan di mana intervensi 

beroperasi, apa efek intervensi dalam konteks ini dihasilkan, dan 

untuk siapa efek diamati (17). 

Komponen evaluasi efek adalah yang paling umum 

dilakukan dan dipahami dan perlu sedikit diuraikan di sini. Ini pada 

dasarnya menggambarkan dan mengukur hasil intervensi 

kesehatan serta dampaknya pada cakupan yang efektif, kualitas 

perawatan, dan kesetaraan - masalah yang sesuai dengan 

tujuan/hasil keseluruhan sistem kesehatan. 

Komponen evaluasi ekonomi mengukur efektivitas biaya 

intervensi dengan melihat biaya tambahan dari pelaksanaan 

intervensi dari penyedia dan perspektif masyarakat yang lebih luas 

(termasuk perspektif rumah tangga) dibandingkan dengan status 

quo atau alternatif lain. Dengan demikian ia membahas masalah 

efisiensi, salah satu hasil keseluruhan dari kerangka kerja sistem 

kesehatan (26; 70). Ini juga dapat mencakup penilaian keuangan 

tentang keberlanjutan program, dan perbandingan biaya per kapita 

dengan pelayanan lainnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Komponen utama dan pertanyaan penelitian umum 
untuk evaluasi 
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Langkah 7. Memilih desain: Ada beberapa desain evaluasi yang 

sangat cocok untuk intervensi tingkat sistem. Ini cenderung lebih 

berasal dari tradisi penelitian epidemiologis dan sistem kesehatan 

daripada dari tradisi pemantauan dan evaluasi. Pada langkah ini, 

kita membahas desain yang paling umum, desain probabilitas, 

desain masuk akal, dan desain kecukupan. 

Desain probabilitas. Metode murni eksperimental, randomized 

controlled trials (RCT), dianggap sebagai "gold standard" untuk 

evaluasi dalam penelitian kesehatan dan telah digunakan terutama 

dalam evaluasi efektivitas intervensi dan kadang-kadang untuk 

intervensi penguatan sistem kesehatan. Namun, RCT cenderung 

dilakukan di daerah terbatas dan dalam periode waktu yang relatif 

singkat, membuat mereka sering tidak cocok untuk mengevaluasi 

intervensi dengan efek seluruh sistem, terutama yang dengan 

penundaan lama dalam efek yang diharapkan atau di mana 

kausalitas kompleks dan sulit untuk membangun. Desain 

probabilitas dengan demikian tidak sering merupakan pendekatan 

ideal untuk evaluasi menggunakan perspektif sistem. 

Seperti yang diamati di atas, bagaimanapun, pengacakan 

saja tidak akan menerangi jalur sebab akibat yang kompleks 

antara intervensi dan sub-sistem; tidak akan dengan mudah 

memungkinkan penundaan efek atau perubahan dari waktu ke 

waktu dalam faktor kontekstual; dan semakin dilemahkan oleh 

reformasi sistem kesehatan yang konstan yang biasanya 

dikenakan berbagai intervensi dalam berbagai sub-sistem pada 

saat yang bersamaan. RCT saja tidak cukup masuk akal 

operasional dan dapat digeneralisasikan ke konteks lain kecuali 

perhatian khusus diberikan untuk mendokumentasikan konteks 

(51). 

Sebagian karena alasan di atas, uji coba murni terkontrol 

secara acak eksperimental intervensi sistem kesehatan tidak 

umum (73). Sementara ada contoh di mana RCT telah berhasil 
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adalah contoh di mana RCT telah berhasil digunakan untuk 

mengevaluasi intervensi tersebut pada skala (74), dalam banyak 

keadaan, mereka hanya tidak tepat, tidak memadai, mungkin tidak 

etis atau tidak mungkin untuk dilakukan (75). 

Dalam intervensi tingkat sistem skala besar, pengenalan 

bertahap adalah tipikal. Intervensi yang diluncurkan secara 

nasional tidak dapat diluncurkan di mana-mana secara serentak 

dan seringkali memerlukan satu atau beberapa tahun untuk 

mencapai semua wilayah administrasi suatu negara. Maka 

dimungkinkan untuk menggunakan desain step-wedge acak. 

Dalam desain irisan langkah, intervensi diperluas secara berurutan 

ke wilayah administratif selama beberapa periode waktu. Idealnya, 

urutan di mana wilayah administrasi geografis yang berbeda 

menerima intervensi ditentukan secara acak dan, pada akhir 

alokasi acak, semua wilayah akan menerima intervensi. Desain 

step-wedge menawarkan sejumlah peluang untuk analisis data 

serta untuk memodelkan elemen waktu pada efektivitas intervensi. 

Namun ada sangat sedikit contoh desain step-wedge yang 

diterapkan untuk evaluasi intervensi tingkat sistem (76). 

Mengingat keterbatasan yang sangat nyata ini, sebagian 

besar intervensi tingkat sistem biasanya diluncurkan secara non-

acak - seringkali di area yang paling mudah dijangkau terlebih 

dahulu dan kemudian berkembang ke area yang lebih sulit, 

membuat deret waktu dan efek ekuitas lebih sulit untuk ditafsirkan. 

Ada juga fenomena pembelajaran dan pematangan yang 

mengubah intervensi dari waktu ke waktu dalam implementasi 

dunia nyata tersebut. Telah ditunjukkan bahwa perpanjangan non-

acak ini dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda, 

misalnya, tentang ekuitas selama fase awal, pertengahan dan 

akhir dari peluncuran (Kotak 3.1; Gambar 3.5). 
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Kotak 3.3 Intervensi P4P - desain probabilitas 

Evaluator merasa itu mungkin untuk menerapkan sebuah cluster yang 

dikendalikan secara acak 

desain untuk evaluasi, tergantung bagaimana caranya intervensi 

sebenarnya dilaksanakan pada skala (33; 70-72). Desain seperti itu akan 

bekerja jika, misalnya, secara politis diterima untuk secara acak 

menetapkan satu set area intervensi (mis. kabupaten) - masing-masing 

akan memperkenalkan keuangan yang identik kontrak kinerja, dengan 

kontrol grup yang terdiri dari area yang tidak menerima intervensi. 

 

Desain masuk akal. Dalam mengakui kendala-kendala pada RCT 

ini, desain yang masuk akal telah muncul sebagai pengganti yang 

paling cocok untuk mengevaluasi efektivitas intervensi tingkat 

sistem yang kompleks, berskala besar, dalam pengaturan 

kehidupan nyata. Desain yang masuk akal menunjukkan bahwa 

intervensi spesifik, ketika disampaikan dengan memadai, efektif 

dalam konteksnya (69; 77; 77-80). Mereka sering menyertakan 

studi deskriptif tentang kecukupan pemberian intervensi (apakah 

proses yang diharapkan terjadi?) Tetapi kemudian melampaui 

dengan studi observasi tambahan (apakah perubahan yang 

diamati masuk akal karena kecukupan proses yang diharapkan?). 

Desain yang masuk akal memerlukan dokumentasi konteks 

yang komprehensif untuk mengecualikan faktor eksternal sebagai 

penjelasan untuk perubahan yang diamati; mereka juga 

membutuhkan area atau kelompok pembanding yang 

memungkinkan penyesuaian untuk faktor pembaur dan identifikasi 

faktor kontekstual yang penting bagi keberhasilan (atau 

kegagalan) intervensi di samping kerangka kerja konseptual 

tentang bagaimana intervensi diharapkan memiliki efek. Bahkan 

dalam situasi di mana ada bukti yang meyakinkan dari RCT pada 

fase awal pengembangan intervensi, penting untuk melakukan 

desain yang masuk akal dalam jangka panjang ketika intervensi 

diluncurkan dalam kondisi yang lebih dekat dengan rutinitas. 
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Desain seperti itu paling berguna ketika ada efek yang relatif cepat 

dan luas dalam populasi besar; di mana perancu tidak mungkin 

menjelaskan efek yang diamati; di mana bias seleksi tidak 

mungkin; dan di mana ada ukuran obyektif paparan. Bahkan ketika 

efek tersebar luas, hasilnya tetap harus ditafsirkan dengan hati-

hati terutama jika efek itu tidak terduga. Desain yang masuk akal 

dalam arti observasional dan analitik. 

Desain kecukupan. Desain kecukupan penting untuk intervensi 

kompleks yang terdiri dari serangkaian kegiatan atau intervensi 

terkait, dan biasanya dimasukkan dalam desain yang masuk akal. 

Desain-desain ini mungkin berguna bagi para pembuat kebijakan 

ketika tidak ada peningkatan dalam hasil yang diinginkan, atau di 

mana ada peningkatan besar dalam hasil yang relatif sederhana 

dikombinasikan dengan rantai sebab-akibat yang relatif singkat, 

dan di mana perancu tidak mungkin terjadi. Meskipun banyak 

intervensi tingkat sistem memiliki rantai sebab akibat yang lama 

dan penundaan berlaku, desain kecukupan, meskipun perlu, 

jarang cukup sendiri. Mereka deskriptif dan tidak memungkinkan 

untuk mengontrol perancu. 

 

Kotak 3.7 Intervensi P4P - tipe evaluasi 

Diberikan tiga pertimbangan ini berbeda desain, tim desain menentukan 

itu desain yang masuk akal adalah yang paling praktis opsi untuk 

evaluasi P4P intervensi. 

 
Tabel 3.2 Ringkasan karakteristik untuk pilihan desain evaluasi 
opsional untuk intervensi P4P 

Desain Karakteristik Kelebihan Kelemahan 

Probabilita
s 

Kluster 
(kabupaten) 
secara 
randomized 
controlled trial 

● Kontrol untuk 
pembaur 

● Menghasilkan 
bukti kuat 
kemanjuran 

● Menunda 
implementasi 
penuh 

● Tidak 
menjelaskan 
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Desain Karakteristik Kelebihan Kelemahan 

(RCT) 
diterapkan 
untuk semua 
komponen 
intervensi 

● Kemungkinan 
membingungkand
apat diperkirakan 

hubungan 
sebab akibat 
antara 
intervensi dan 
hasil 

● Misrepresents 
dynamic sifat-
sifat sistem 

● Gagal 
memperhitun
gkan 
kontekstual 
dan muncul 
aspek 

● Tantangan 
untuk sistem 
kesehatan 
kebijakan 
yang berlaku 
di kabupaten 
level atau 
lebih tinggi 

● Penerimaan 
politik sulit 

 Kluster 
secara 
randomized 
controlled trial 
diterapkan 
pada masing-
masing 
komponen 
intervensi 
(misalnya 
P4P dengan 
dan tanpa 
kinerja 
kontrak) 

● Mungkin lebih 
politis dapat 
diterima karena 
semua area 
menerima dana 
yang sama 

● Tidak dapat 
mengontrol 
efek 
pembayaran 
tunai kecuali 
melalui 
sebelum-
sesudah 
belajar 

 Randomized 
step-wedge 
controlled trial 

● Mungkin lebih 
politis diterima 
dalam hal mulai 

● Seperti 
halnya semua 
RCT, 
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Desain Karakteristik Kelebihan Kelemahan 

tersedia kontekstual 
dokumentasi 
harus 
ditambahkan 

Masuk akal Perbandingan 
internal 
(misalnya 
Awal 
dan 
keterlambatan 
kabupaten 
pemula) 

● Kontrol untuk 
sebagian besar 
perancu 

● Semua desain 
masuk akal 
termasuk 
langkah-langkah 
kecukupan dan 
konteks 

● Kontrol untuk 
sebagian 
besar 
perancu 

● Semua 
desain masuk 
akal termasuk 
langkah-
langkah 
kecukupan 
dan konteks 

 Perbandingan 
eksternal 
(misalnya 
kabupaten 
pembanding) 

● Mungkin lebih 
bisa diterima dari 
pengacakan 

● Perlu 
mengontrol 
perbedaan 
pembaur atau 
inheren 
antara area 
intervensi dan 
perbandingan 

 Rangkaian 
waktu yang 
terputus 

● Mengikuti 
evaluator untuk 
mengendalikan 
tren alami yang 
akan terjadi, 
dalam indikator 
hasil 

● Membutuhkan 
data yang 
dapat 
diandalkan 
indikator inti 
hingga satu 
tahun 
sebelum 
dimulainya 
intervensi, 
untuk 
memungkinka
n estimasi 
tren 

Kecukupan Perbandingan 
historis 
(sebelumnya 

● Tidak 
membutuhkan 
politik "buy in" 

● Hanya dapat 
mengontrol 
secara 
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Desain Karakteristik Kelebihan Kelemahan 

dan setelah 
belajar) 

kualitatif 
untuk 
perancu, 
karenanya 
penilaian efek 
kurang kuat. 
Ketiadaan 
baseline di 
tengah sungai 
evaluasi 
sering 
menjadi 
masalah 

 

Langkah 8. Mengembangkan rencana dan jadwal: Setelah 

keputusan tentang pertanyaan penelitian, indikator, sumber data, 

pendekatan metodologis dan jenis desain telah dibuat, maka 

mungkin untuk mengidentifikasi disiplin yang diperlukan dan 

memperluas mitra yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana 

evaluasi. 

Waktu evaluasi. Laju di mana sistem kesehatan memperkuat 

investasi dan inovasi terjadi semakin cepat. Paling sering, 

intervensi tingkat sistem direncanakan, didanai, dan diluncurkan 

sebelum evaluasi yang menyertainya dapat ditugaskan, dirancang 

dan didanai dengan benar. Mayoritas evaluasi, jika dilakukan, 

tidak memiliki evaluasi dasar karena evaluasi seringkali dimulai di 

tengah-tengah, lama setelah intervensi telah diluncurkan. 

Kelemahan waktu tambahan terjadi ketika evaluasi tidak berjalan 

cukup lama untuk mendeteksi efek tidak langsung atau jangka 

panjang yang sering membutuhkan waktu untuk berkembang. 

Rencana evaluasi. Ada juga kebutuhan setelah evaluasi dasar 

untuk memasukkan evaluasi formatif dalam tahap awal intervensi 

(untuk menyempurnakan intervensi dan menyesuaikan 

implementasinya). Hingga taraf tertentu, evaluasi formatif menjadi 
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bagian dari intervensi, dan membuat evaluasi dampak lebih 

kompleks. Tetapi ini relevan karena potensi variasi dalam 

implementasi dalam sistem yang kompleks dalam pengaturan 

yang berbeda. Akhirnya, karena intervensi tingkat sistem yang 

kompleks akan diterapkan atau dialami secara beragam di 

berbagai fasilitas atau area, evaluasi dampak harus secara 

sengaja memperkirakan bagaimana pengaruhnya bervariasi di 

seluruh lokasi atau wilayah - apa efek maksimum dan 

minimumnya - daripada hanya berfokus pada efek rata-rata (yang 

mungkin menyembunyikan pengalaman berbeda). Ini akan 

memungkinkan diskusi yang lebih kaya tentang peniruan dalam 

pengaturan lain - mis. ketika intervensi diluncurkan di bagian lain 

negara ini - dan menawarkan beberapa panduan tentang 

bagaimana mendukung intervensi di tempat lain. 

 

Kotak 3.8 Roll-out non-random intervensi dan waktu evaluasi 

Skema Voucher Nasional Tanzania (TNVS) adalah program nasional 

pemberian voucher untuk kelambu berinsektisida yang disubsidi untuk 

wanita di klinik antenatal. Itu ditingkatkan secara bertahap selama 

periode sekitar 18 bulan mulai bulan Oktober 2004. Evaluasi TNVS 

dirancang untuk menangkap kedua tingkat cakupan yang dicapai oleh 

skema kupon, dan distribusi sosial ekonomi (80). Untuk evaluasi, 

kabupaten diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yang berukuran 

sama, sesuai dengan tanggal peluncuran yang direncanakan, dan 

sampel acak dari tujuh kabupaten dari masing-masing tiga strata dipilih. 

Survei pengguna rumah tangga, fasilitas dan fasilitas dilakukan di 21 

kabupaten evaluasi (81) dan status sosial ekonomi penerima manfaat 

diukur menggunakan kombinasi rumah tangga kepemilikan aset dan 

kondisi perumahan, dan indeks aset tunggal diperkirakan secara 

keseluruhan sampel. Rumah tangga dibagi menjadi kuintil sesuai dengan 

nilai kontinu Indeks SES diperkirakan menggunakan analisis komponen 

utama pada seluruh sampel kabupaten. 

Analisis SES ini memungkinkan evaluasi distribusi sosial ekonomi rumah 
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tangga sesuai dengan tanggal peluncuran program - "awal," "tengah" dan 

"terlambat". Dominasi termiskin (Q1) dalam kelompok peluncuran 

"terlambat", dan paling miskin (Q5) dalam peluncuran "awal" kabupaten 

menunjukkan bagaimana rencana peluncuran non-acak disukai bagian 

paling miskin di negara ini pertama. Perpanjangan periode perpanjangan, 

mungkin penting di negara seukuran Tanzania, berarti bahwa banyak 

kabupaten dan rumah tangga termiskin menerima intervensi hingga 18 

bulan lebih lambat dari yang pertama. Bukti tentang peluncuran dan SES 

ini juga menunjukkan tantangan evaluasi program ketika peningkatannya 

adalah non-acak: paparan program berkorelasi positif dengan status 

sosial ekonomi, sehingga penting untuk mengendalikan faktor ini ketika 

melakukan analisis dampak program dan mempertahankan evaluasi 

cukup lama untuk membuat kesimpulan yang valid (80). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5. Distribusi sosial ekonomi rumah tangga dengan 
meluncurkan skema kupon kelambu berinsektisida (ITN) di Republik 

Indonesia Tanzania 
 

Langkah 9. Menetapkan anggaran: Langkah ini kadang-kadang 

bisa menjadi bagian dari langkah 8, tetapi dalam proses hibah 

kompetitif mungkin tidak mungkin untuk mengetahui implikasi 

biaya dari evaluasi sampai langkah 8 selesai. Idealnya anggaran 

evaluasi harus dikembalikan ke kelompok desain untuk 

dimasukkan dengan anggaran intervensi. Ini akan memastikan 

dana sudah ada sebelum intervensi dilaksanakan. 
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Langkah 10. Sumber pendanaan: Langkah terakhir dimuat dan 

didanai sebelum intervensi dimulai untuk memberikan dasar acuan 

kontrafaktual untuk semua tindakan. Salah satu konsekuensi dari 

desain intervensi yang ditingkatkan dan desain evaluasi yang 

ditingkatkan adalah kemungkinan biaya yang lebih tinggi untuk 

keduanya (tetapi probabilitas yang lebih tinggi untuk keberhasilan 

implementasi dan evaluasi yang akurat). 

 

Kesimpulan 

Bab ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

bagaimana perspektif sistem dapat menciptakan desain dan 

evaluasi yang lebih dinamis dari intervensi tingkat sistem yang 

bermaksud memperkuat sistem kesehatan. Sepuluh Langkah 

untuk berpikir sistem menunjukkan secara praktis bagaimana 

menghubungkan tindakan perencanaan, desain dan evaluasi 

dengan cara yang lebih koheren, partisipatif dan berpusat pada 

sistem. 

Di luar pentingnya desain intervensi, Bab ini meminta 

perhatian khusus pada sentralitas evaluasi dalam 

mendokumentasikan dan menilai efek. Idealnya, evaluasi harus 

dirancang, didanai, dan dimulai sebelum intervensi diluncurkan 

untuk menyediakan baseline dan pembanding yang memadai. Ini 

penting jika kita ingin sepenuhnya menunjukkan efektivitas 

intervensi dan dampaknya terhadap seluruh sistem. Pendanaan 

intervensi dan evaluasi harus disiapkan untuk biaya evaluasi 

komprehensif yang lebih tinggi untuk mengatasi dampak yang 

lebih luas dari penguatan sistem kesehatan. Evaluasi yang gagal 

menangkap dan menilai efek sistemik penuh intervensi mungkin 

sangat menyesatkan. Perspektif sistem akan menghargai pemberi 

dana dan desainer dengan penilaian komprehensif apakah 

intervensi bekerja, bagaimana, untuk siapa, dan dalam kondisi 

apa. 
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BAB BERPIKIR SISTEM UNTUK SISTEM 

KESEHATAN: TANTANGAN DAN 

PELUANG SECARA NYATA 
IV 

 

 

 

Pendahuluan 

Bab-bab sebelumnya dari laporan ini telah menekankan 

kontribusi berharga dari berpikir sistem dalam merancang dan 

mengevaluasi intervensi untuk memperkuat sistem kesehatan. 

Meskipun pemikiran dan potensi untuk menerapkan perspektif 

sistem dalam kesehatan masyarakat bukanlah hal baru (22; 29; 

34-37), banyak praktisi masih cenderung menganggapnya terlalu 

rumit atau tidak cocok untuk tujuan atau aplikasi praktis (22). 

Melanjutkan Bab 2 tentang berpikir sistem secara luas, dan 

"sepuluh langkah untuk berpikir sistem" dibahas dalam Bab 3, Bab 

ini membahas berpikir sistem di dunia nyata, dimana tekanan dan 

dinamika situasi aktual seringkali menghalangi atau mengaburkan 

perspektif sistem. Berpikir sistem harus beresonansi dengan 

pengalaman yang ada di negara-negara berkembang dan 

memperhitungkan tantangan saat ini dalam penerapan dan 

integrasi nya. Bagi mereka yang ingin meningkatkan realitas dan 

hubungan saat ini menggunakan perspektif sistem, dari para 

peneliti untuk mengelola donor internasional, Bab ini 

menggarisbawahi bagaimana berpikir sistem dapat 

mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai sistem kesehatan 

tantangan, dan menekankan beberapa pendekatan inovasi dan 

pengalaman inovatif. 

Bagian I: memilih tantangan dalam implementasi suatu 

perspektif sistem 

Ada sejumlah tantangan dalam implementasi berpikir sistem 

perspektif sistem di negara-negara berkembang, mulai dari 
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paradigma pembangunan yang berlaku untuk masalah-masalah 

seputar implementasi intervensi. 

Dalam Bab ini, kami tidak merekomendasikan berpikir 

sistem sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan atau 

merestrukturisasi hubungan di jantung sistem kesehatan; alih-alih, 

kami menggunakannya sebagai alat untuk mengidentifikasi di 

mana beberapa hambatan utama dan tantangan dalam 

memperkuat sistem kesehatan berada. Di luar perlawanan 

menyeluruh terhadap berpikir sistem, dan bagaimana hal itu dapat 

mengganggu hubungan yang mendanai dan mendukung 

pendekatan dominan untuk meningkatkan kesehatan, kami 

mengidentifikasi empat tantangan spesifik dalam menerapkan 

perspektif sistem, dan menyarankan bagaimana perspektif ini 

dapat mengubahnya menjadi peluang untuk memperkuat sistem 

kesehatan.  

 

Kotak 4.1 Memilih tantangan dalam penerapan perspektif sistem 

❏ Menyelaraskan kebijakan, prioritas dan perspektif di antara para 

donor dan pembuat kebijakan nasional 

❏ Mengelola dan mengkoordinasikan kemitraan dan harapan di 

antara para pemangku kepentingan sistem 

❏ Menerapkan dan membina kepemilikan intervensi di tingkat 

nasional dan sub-nasional 

❏ Membangun kapasitas di negara ini level untuk menerapkan 

analitik perspektif sistem 

 

Kotak 4.2 Mendefinisikan pengelolaan sistem kesehatan 

Dalam Bab ini kami fokus pada pengelola sistem kesehatan nasional, 

yang kami pahami sebagai pembuat kebijakan dan pemimpin yang 

bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis ke sistem dan 

para pemangku kepentingan terkait. Ini biasanya dari pemerintah (mis. 

Kementerian senior pejabat kesehatan, komisioner distrik, administrator 
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rumah sakit), tetapi mungkin juga termasuk pemangku kepentingan lain, 

mis. masyarakat sipil dan sektor swasta. Pengurus sistem adalah 

"penyedia informasi dan agen perubahan, menghubungkan masyarakat 

umum, kelompok konsumen, masyarakat sipil, komunitas penelitian, 

organisasi profesional dan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan 

dari orang-orang dengan cara partisipatif "(83). 

 

1. Menyelaraskan kebijakan, prioritas dan perspektif di 

antara donor dan pembuat kebijakan nasional 

Ada banyak ketegangan dalam sistem kesehatan negara 

berkembang antara tujuan donor yang seringkali bersifat jangka 

pendek - yang membutuhkan hasil investasi yang cepat dan 

terukur - dan perhatian jangka panjang dari pengelola sistem 

kesehatan. Ketegangan itu baru saja meningkat dalam beberapa 

tahun terakhir, di mana lonjakan bantuan internasional untuk 

penyakit-penyakit tertentu telah datang dengan target cakupan 

yang ambisius dan upaya peningkatan skala yang intens lebih 

berorientasi pada tujuan jangka pendek daripada jangka panjang 

(85; 86). Meskipun pendanaan tambahan disambut baik dalam 

konteks berpendapatan rendah, seringkali dapat mengurangi 

kekuatan negosiasi dari sistem kesehatan nasional dalam 

memodifikasi intervensi yang diusulkan atau meminta evaluasi 

independen simultan dari intervensi ini ketika mereka diluncurkan. 

Di banyak negara, menyelaraskan kebijakan, prioritas, dan 

perspektif donor dengan para pembuat kebijakan nasional 

merupakan masalah yang mendesak dan mendesak - meskipun 

dengan sedikit solusi nyata. 

Sebagai contoh, ada semakin banyak bukti bahwa 

walaupun dana untuk AIDS, TB dan Malaria benar-benar 

menyelamatkan nyawa (87), mereka biasanya datang tanpa 

penguatan sistem kesehatan yang memadai untuk 

mempertahankan hasil ini. Selain itu semakin diperdebatkan 
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bahwa sifat selektif dari mekanisme pendanaan ini (misalnya 

menargetkan hanya penyakit tertentu dan strategi dukungan 

selanjutnya) dapat merusak kemajuan ke tujuan jangka panjang 

sistem kesehatan yang efektif, berkualitas tinggi dan inklusif (86; 

88; 89 ). Bahkan ketika pendanaan ini telah memperkuat 

komponen-komponen sistem kesehatan yang secara spesifik 

terkait dengan penyediaan pelayanan dalam pencegahan dan 

pengendalian penyakit - seperti pelatihan staf khusus di tempat 

kerja - penelitian terbaru menunjukkan bahwa sifat selektif dari 

strategi penguatan sistem kesehatan ini terkadang tidak 

berkelanjutan, interupsi, dan duplikat, menempatkan tekanan 

besar pada tenaga kesehatan yang sudah terbatas dan terlalu 

meluas (84; 86; 88; 90; 91). Selain itu, berfokus pada intervensi 

pengobatan "dampak cepat" untuk penyakit tertentu dan 

mengabaikan investasi dalam pencegahan juga dapat mengirim 

efek negatif yang tajam di seluruh blok bangunan sistem, 

termasuk, secara paradoks, memburuknya hasil pada penyakit 

yang ditargetkan itu sendiri (88). 

Banyak dari masalah ini telah diakui secara internasional, 

dan sejumlah donor telah sepakat untuk menyelaraskan upaya 

mereka dengan lebih baik dan menyelaraskan nya dengan 

prioritas yang dipimpin negara - sebagaimana diuraikan dalam 

Deklarasi Paris 2005 tentang Efektivitas Bantuan (92). Namun, 

laporan tahun 2008 menunjukkan bahwa, meskipun beberapa 

kemajuan telah dibuat dalam menerapkan prinsip-prinsip Deklarasi 

Paris, telah lambat dan tidak merata (85). Sebagai contoh, laporan 

tersebut menemukan sedikit bukti bahwa donor telah 

meningkatkan atau menggunakan struktur yang ada atau sistem 

informasi kesehatan negara penerima - dan dalam beberapa 

kasus bahkan telah menciptakan sistem paralel untuk 

mengumpulkan data yang mereka butuhkan. Ini sering 

menciptakan inefisiensi dan duplikasi, dan gagal menyelaraskan 
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dan menggunakan data secara lokal atau memberdayakan negara 

untuk memperkuat Sistem Informasi Kesehatan mereka sendiri. 

Efek negatif yang serupa juga telah disarankan di bagian lain dari 

sistem kesehatan, misalnya di bidang keuangan, penyediaan 

pelayanan dan teknologi medis (89). 

Perubahan dalam proses dan sifat hubungan antara donor 

dan negara membutuhkan waktu, fokus perhatian di semua 

tingkatan, dan kemauan politik yang ditentukan. "Ini berarti lebih 

dari sekedar memberikan lebih banyak tekanan pada pedal gas. 

Ini membutuhkan pemindahan gigi" (85). Dan memang ada 

beberapa tanda awal bahwa persneling bergeser. Misalnya, 

beberapa lembaga donor - seperti Aliansi Global untuk Vaksin dan 

Imunisasi (GAVI) dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, 

Tuberkulosis dan Malaria (GFATM telah sepakat untuk 

memberikan penguatan sistem kesehatan) - keunggulan yang 

lebih besar dalam inisiatif penyakit khusus mereka. Ini harus 

memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menggunakan 

dana mereka untuk memperkuat sistem kesehatan, bahkan jika 

mereka masih membutuhkan kegiatan yang terkait erat dengan 

hasil kesehatan khusus mereka yang menarik (84; 86). Namun, 

negara-negara penerima sejauh ini lambat untuk meminta dana ini 

untuk penguatan sistem. Dari US $ 4,2 miliar sumber daya Global 

Fund yang diperuntukkan bagi penguatan sistem kesehatan sejak 

2007 - seperti membangun infrastruktur, meningkatkan 

laboratorium dan pengembangan dan dukungan sistem 

pemantauan dan evaluasi - hanya US $ 660 juta yang benar-benar 

telah berkomitmen untuk kesehatan "lintas sektoral" tindakan 

penguatan sistem yang berlaku untuk lebih dari satu dari tiga 

penyakit (93). Ini mungkin mencerminkan masalah yang serupa di 

tingkat negara - mereka yang mengajukan dana untuk program 

penyakit spesifik mungkin tidak bekerja sama dengan mereka 

yang ingin memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. 
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Di sinilah perspektif sistem dapat mendukung pelayan 

sistem kesehatan. Jika donor semakin berkomitmen untuk 

memperkuat sistem kesehatan, maka pelayan sistem harus 

memaksimalkan kesempatan ini. "Sepuluh Langkah untuk Berpikir 

Sistem" bermanfaat dapat membimbing dan membingkai diskusi 

antara pelayan sistem dan donor, dan meletakkan dasar untuk 

inisiatif penguatan sistem yang dapat disepakati semua orang. 

Langkah 1 (mempertemukan para pemangku kepentingan) dan 2 

(secara bersama-sama melakukan brainstorming) khususnya 

dapat mengatasi paradigma yang ada dan hubungan baru yang 

diperlukan untuk melampaui mereka. Penatalayan sistem harus 

memimpin diskusi di antara pemangku kepentingan terkait - 

domestik dan internasional - tentang manfaat intervensi yang 

berbeda, tetapi juga dalam menilai dampak potensial dari 

intervensi pada setiap blok pembangun sistem kesehatan dan 

memastikan bahwa evaluasi intervensi ini dilakukan segera 

setelah dilakukan. diluncurkan. Tata kelola nasional yang kuat 

melalui kepemimpinan pelayan sistem kesehatan merupakan hal 

penting dalam mengatasi serangkaian hubungan yang ada antara 

pemberi dana dan penerima. 

 

2. Mengelola dan mengkoordinasi kemitraan dan harapan di 

antara para pemangku kepentingan sistem 

Sementara membangun dan mendukung kemitraan 

merupakan inti penerapan perspektif sistem untuk memperkuat 

sistem kesehatan, mengelola dan mengkoordinasikan kemitraan 

tersebut - dan harapan mereka - ketika merancang intervensi dan 

menilai temuan-temuan evaluasi dapat menimbulkan tantangan 

yang menakutkan. Mitra yang berbeda akan memiliki mandat, 

prioritas dan perspektif yang berbeda, yang semuanya mungkin 

sah. Tantangan khusus yang dihadapi para penatalayan sistem 

kesehatan terletak pada pengelolaan partisipasi dan kontribusi 
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pemangku kepentingan secara efektif terhadap desain dan 

evaluasi intervensi ini, memastikan harapan mereka terpenuhi dan 

prosesnya “dimiliki” tanpa kompromi objektivitas atau kebutuhan 

sistem itu sendiri. 

Misalnya, para donor sering terperangkap di antara 

kebutuhan mereka untuk menunjukkan kemajuan dan 

keberhasilan yang cepat dalam pelaksanaan intervensi yang 

didanai dan komitmen mereka untuk memperkuat sistem 

kesehatan negara-negara penerima (85). Beberapa laporan baru-

baru ini menunjukkan tanda-tanda positif dari peningkatan 

kolaborasi donor di bidang sistem informasi kesehatan, khususnya 

dalam menyelaraskan alat data untuk digunakan di tingkat fasilitas 

- misalnya dalam memantau pasien yang menggunakan ART (24). 

Namun, beberapa negara telah mengalami kesulitan dalam 

mengelola persaingan di antara donor dan pemerintah dalam 

menghubungkan hasil aktual (mis. Jumlah orang yang memakai 

ART) dengan pendanaan mereka sendiri. "Ini menciptakan 

masalah besar," kata anggota staf Kementerian Kesehatan 

Uganda, dengan "terlalu banyak berhitung ”(91). Mengembangkan 

dan memelihara budaya terbuka dan kemitraan yang efektif di 

antara varietas pemangku kepentingan nasional dan internasional 

adalah praktik yang masuk akal bagi pengelola sistem kesehatan. 

Mereka dapat memberikan kepemimpinan ini dengan menekankan 

perspektif sistem untuk intervensi di sistem kesehatan; dengan 

mendorong diskusi terbuka dan transparansi dalam 

mengekspresikan tujuan dan mandat yang bersaing; dan dengan 

memberikan insentif yang tepat untuk berbagi data dan 

rekonsiliasi. 
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3. Menerapkan dan memupuk kepemilikan intervensi di 

tingkat nasional dan sub-nasional 

Seperti dibahas dalam Bab 2, salah satu tantangan utama 

yang dihadapi sistem yang kompleks adalah resistensi kebijakan, 

di mana solusi yang tampaknya jelas dapat gagal atau 

memperburuk situasi yang dirancang untuk diatasi (43). Penelitian 

di Republik Amerika Serikat Tanzania mengeksplorasi fenomena 

ini dalam memahami mengapa tingkat implementasi dana asuransi 

kesehatan masyarakat melihat kurang dari 10% pendaftaran 

setelah 10 tahun implementasi (46). Para penulis menunjukkan 

bahwa tindakan manajer kabupaten memengaruhi bagaimana 

kebijakan diterjemahkan ke dalam implementasi, yang secara 

langsung berkontribusi pada rendahnya tingkat implementasi. 

Wawancara dengan para manajer distrik mengungkapkan 

keengganan mereka yang mendasar untuk menerapkan dan 

keengganan mereka yang mendasar untuk menerapkan dan 

mengimplementasikan, dan menyalahkan pemerintah pusat 

karena tidak menangani pemerintah keuangannya karena tidak 

menangani keberlanjutan keuangannya. Meskipun manajer distrik 

berkelanjutan. Meskipun manajer distrik sangat menyadari 

kebijakan tersebut, mereka sering mengabaikan kebijakan 

tersebut, mereka sering mengabaikannya dan tidak melihatnya 

sebagai bagian dari kegiatan distrik yang dimandatkan. 

Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai kegiatan tambahan dan 

terpisah yang beroperasi dengan dana sendiri - "seperti LSM," 

seperti yang dikatakan seorang manajer. Akibatnya, dana 

kabupaten tidak dimobilisasi untuk menyediakan infrastruktur yang 

diperlukan untuk dana kesehatan masyarakat, yang menyebabkan 

sedikit kesadaran masyarakat akan program tersebut, dan tidak 

ada kriteria atau pedoman untuk pembebasan biaya. 

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa manajer 

kabupaten merasa mereka memiliki sedikit waktu untuk 
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mempersiapkan kegiatan ini dan menggambarkan pengenalan 

CHF sebagai tindakan yang terlalu terburu-buru. "CHF datang 

kepada kami seperti pemadam kebakaran," lapor salah seorang 

yang diwawancarai tingkat lingkungan. "Program ini bagus tetapi 

implementasinya penuh dengan masalah." Pengamatan ini 

konsisten dengan wawancara di tingkat nasional yang 

menggambarkan tekanan politik yang cukup besar untuk 

melaksanakan intervensi setelah janji dibuat selama kampanye 

pemilihan. 

Ada beberapa manifestasi lain dari fenomena ini (94-96). 

Kemajuan lambat Afrika Selatan dalam mengurangi angka 

kematian ibu meskipun lebih dari satu dekade upaya intensif 

sebagian telah dikaitkan dengan praktik pekerja perawatan 

kesehatan (94), yang telah bereaksi dengan cara tak terduga 

terhadap reformasi struktural dan keuangan yang sedang 

berlangsung di sektor publik. Sementara pemerintah melihat 

reformasi ini sebagai sarana untuk meningkatkan manajemen 

keuangan dan pelayanan kesehatan, petugas kesehatan garis 

depan merasakan serangkaian makna yang sangat berbeda. 

Mereka melihat sedikit nilai dalam kebijakan reformasi, merasa 

stres dan takut bahwa kesalahan apa pun akan menyebabkan 

mereka dipenjara. Mereka melihat kebijakan sebagai kekuatan 

unilateral atas mereka, diberikan dari atas, yang membuat para 

pemimpin mereka terlihat baik, terutama dengan biaya mereka 

sendiri (94). 

Perilaku coping dari pelaksana kebijakan "tingkat jalan" 

(Lihat Kotak 4.3 untuk definisi) frustrasi dengan proses 

pengambilan keputusan top-down juga mencerminkan kurangnya 

kepemilikan lokal atas kebijakan tersebut (97) .Tampak jelas 

beberapa pemangku kepentingan penting untuk menerapkan 

intervensi. belum terlibat dalam desainnya. Mengatasi resistensi 

dari para pelaksana ini datang dengan pemahaman dan 
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menggabungkan perspektif mereka - awal dan memadai. Dalam 

menyerukan pendekatan multi-pemangku kepentingan untuk 

desain dan evaluasi intervensi tingkat sistem, perspektif sistem 

berusaha untuk memberikan suara kepada mereka yang benar-

benar kritis terhadap proses implementasi. Memang, keterlibatan 

multi-pemangku kepentingan adalah elemen penting di seluruh 

"Sepuluh Langkah untuk Berpikir Sistem": mengidentifikasi dan 

melibatkan pemangku kepentingan utama yang peduli atau 

terpengaruh oleh implementasi intervensi sangat penting, terutama 

di seluruh Langkah 1-4. 

 

Kotak 4.3 Mendefinisikan pelaksana kebijakan di street-level 

Pelaksana kebijakan "street-level" - atau "birokrat tingkat jalan" seperti 

yang digunakan di bidang sosiologi (97) - adalah sebuah istilah untuk 

mereka "penyedia pelayanan yang bekerja pada akhir implementasi 

kebijakan bahwa mereka belum dirancang, dan siapa gunakan tingkat 

otonomi relatif bahwa mereka harus menafsirkan ulang ini kebijakan dan 

merevisi pedoman sesuai dengan prioritas mereka sendiri "(96). 

 

4. Membangun kapasitas di level negara untuk menerapkan 

analitik sistem perspektif 

Upaya penguatan sistem kesehatan di negara-negara 

berkembang sering menghadapi satu atau lebih kendala kapasitas 

pusat: keterampilan teknis multi-disiplin terbatas yang diperparah 

oleh kemitraan dan kolaborasi penelitian yang lemah; kualitas dan 

ketersediaan data yang buruk (75; 99); kurangnya metode 

penelitian yang inovatif (100); dan keterampilan yang terbatas 

dalam membangun dan mengelola kemitraan. Masalah-masalah 

ini diperdalam oleh fakta bahwa sumber daya untuk 

pengembangan kapasitas masih terutama didorong oleh sumber-

sumber internasional, memberikan sedikit atau tidak ada pengaruh 

bagi negara-negara berkembang dalam pemilihan prioritas untuk 
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penelitian atau pengembangan keterampilan atau pada 

penggunaan sumber daya secara proporsional untuk 

pengembangan kapasitas (100 -102). "Ngomong-ngomong ... para 

donorlah yang memutuskan untuk apa uang itu dihabiskan ... jadi 

mengapa menetapkan prioritas?" adalah sentimen umum di antara 

para peneliti negara berkembang (103). Namun, kemampuan tim 

negara untuk melakukan penelitian dan menganalisis data mereka 

sendiri sangat penting untuk memahami apa yang berhasil, untuk 

siapa, dan dalam keadaan apa - dan untuk memantau dan 

mengatasi masalah di sepanjang jalan (100). 

 

Terbatasnya keterampilan multi-disiplin dan lemahnya 

kemitraan dan kolaborasi penelitian 

Walaupun memang ada beberapa keterampilan penelitian 

yang kuat di negara-negara berkembang, banyak peneliti 

cenderung beroperasi dalam "silo," disipliner dengan sedikit 

insentif kelembagaan untuk melakukan proyek dan pendekatan 

kolaboratif, multi-disiplin. Tidak adanya kemitraan penting di dalam 

negeri ini tercermin di tingkat internasional. Kemitraan 

internasional multidisiplin yang kuat antara lembaga-lembaga 

penelitian - seringkali sangat sukses - membutuhkan investasi 

waktu dan sumber daya yang besar, dan karena itu biasanya tidak 

didorong oleh pemberi dana atau tertanam dalam sistem 

penghargaan institusional di negara maju (104). Meskipun ada 

beberapa contoh penting dari kolaborasi 'Utara-Selatan' yang 

berkembang pesat dan inisiatif pengembangan kapasitas (100; 

103; 105; 106), banyak lembaga donor penelitian masih tidak 

melihat kolaborasi ini sebagai prioritas (100; 105). Tanpa 

pendanaan untuk kolaborasi ini, dan tanpa peningkatan investasi 

dari sumber-sumber domestik, kendala kapasitas yang ada akan 

berlanjut sebagai hambatan signifikan pada penguatan sistem 

kesehatan, termasuk berkurangnya peran kepemimpinan dalam 
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desain dan evaluasi intervensi, dan lemahnya kepemilikan dan 

relevansi informasi yang dihasilkan untuk kebijakan- membuat 

(100; 102). Tanda yang menggembirakan untuk meningkatkan 

upaya domestik untuk memperkuat kapasitas lokal untuk 

menghasilkan dan menggunakan bukti dari penelitian adalah 

pengumuman baru-baru ini oleh Presiden Republik Tanzania 

untuk tiga kali lipat sumber daya domestik yang saat ini digunakan 

untuk sains dan teknologi (dari 0,3% menjadi 1% dari GNP). ) 

(103). 

 

Ketersediaan dan kualitas data yang buruk 

Evaluasi intervensi sistem kesehatan yang kompleks 

tergantung pada berbagai platform data fungsional dan sistem 

pemantauan untuk memberikan informasi terkini tentang semua 

sub-sistem, serta faktor kontekstual yang relevan (seperti inisiatif 

kesehatan atau kesehatan terkait lainnya yang sedang 

berlangsung). Sistem pengumpulan data rutin dasar, termasuk 

sistem informasi kesehatan, data pengadaan dan manajemen 

rantai pasokan, dan sistem manajemen keuangan masih lemah 

dan terputus di banyak negara, seringkali menyimpan informasi 

yang terbatas dan tidak lengkap (91). Basis data dalam negeri 

yang berkualitas baik bahkan untuk pelaporan pelayanan 

kesehatan dasar juga sering kurang (24). Ini adalah penghalang 

penting, tidak hanya untuk evaluasi berkualitas tinggi, tetapi juga 

untuk memantau dan mengevaluasi fungsi dasar sistem 

kesehatan. Berinvestasi dalam ketersediaan, kualitas, dan 

penggunaan data adalah prospek jangka panjang, tetapi penting 

untuk upaya yang lebih efisien dan terkoordinasi dalam 

meningkatkan kesehatan dan sistem kesehatan. Ini juga akan 

mengurangi beban tenaga kesehatan yang sudah terlalu lama 

bekerja dengan menghindari "solusi" jangka pendek yang 

menciptakan sistem paralel (91). 
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Perlu metode inovatif 

Tantangan lain yang lebih global adalah perlunya 

pengembangan metode baru yang lebih sesuai dengan sifat 

kompleks dari sistem kesehatan intervensi (100). Misalnya, saat 

kapasitas untuk melakukan survei rumah tangga mungkin ada di 

beberapa negara (misalnya melalui Demografis dan Survei 

Kesehatan dan lainnya yang sedang berlangsung sistem 

pengawasan berbasis masyarakat), kapasitas untuk melakukan 

penelitian kualitatif biasanya kurang berkembang. Bahkan dalam 

kasus di mana keterampilan kualitatif yang cukup ada di dalam 

negeri, fokusnya secara tradisional dalam menggunakan ini 

keterampilan dalam studi skala kecil yang melibatkan lokal 

masyarakat, dan jauh lebih kompleks masalah sistem kesehatan 

(107; 108). Mendorong pengembangan dan publikasi studi 

menggunakan metode inovatif yang berlaku untuk kompleks 

intervensi dengan efek seluruh sistem sangat penting untuk 

meningkatkan bukti dan meningkatkan kualitas tubuh pengetahuan 

ini. Ini panggilan untuk peningkatan dukungan untuk jenis 

penelitian ini, baik dari segi pendanaan dan pengaturan penelitian 

prioritas. 

 

Keterampilan belajar dalam membangun dan mengelola 

kemitraan 

Membangun dan mengelola kemitraan sangat penting 

untuk perspektif sistem, seperti diilustrasikan di atas. Ini 

melibatkan keterampilan khusus seperti fasilitasi pertemuan 

interdisipliner dan diskusi yang melibatkan dinamika kelompok 

yang kompleks, perspektif dan motivasi yang berbeda; 

membangun konsensus tanpa mengecualikan pandangan yang 

berbeda; dan yang paling penting, menanamkan kepemilikan 

produk dan proses akhirnya. Keterampilan dan teknik ini biasanya 

tidak diajarkan di lembaga formal dan biasanya memerlukan 



Berpikir Sistem Untuk Penguatan Sistem Kesehatan    69 

 

dukungan eksternal yang disewa untuk memimpin atau 

menanamkannya. Informasi yang komprehensif dan dapat diakses 

tentang sumber daya yang tersedia untuk memperoleh 

keterampilan ini, dan apakah ada kebutuhan untuk sumber daya 

tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sistem 

kemitraan pelayan, merupakan prioritas utama. 

 

Bagian II: Pendekatan inovatif untuk menerapkan perspektif 

sistem 

Sementara tantangan untuk menerapkan perspektif sistem 

memang mendesak, dan pemahaman penuh tentang utilitasnya 

masih dalam tahap awal, masih ada beberapa peluang penting 

untuk memajukan pendekatan ini, dan contoh-contoh 

menunjukkan nilainya. Perkembangan utama selama beberapa 

tahun terakhir telah mengeksplorasi dan menyoroti banyak 

kemungkinan perspektif sistem. Ini termasuk: 

❏ menyelenggarakan berbagai konstituensi untuk membuat 

konsep, merancang, dan mengevaluasi berbagai strategi; 

❏ menerapkan tampilan keseluruhan sistem; 

❏ mengembangkan proses penerjemahan pengetahuan; dan 

❏ mendorong peningkatan pemahaman nasional tentang 

penelitian sistem kesehatan dan dalam peningkatan 

dukungan global untuk memperkuat kapasitas dalam 

penelitian sistem kesehatan. 

 

1. Menangani banyak konstituen untuk membuat konsep 

desain dan mengevaluasi strategi yang berbeda 

Bab 3 mengemukakan pentingnya pemangku kepentingan 

dalam desain intervensi dan intervensi tingkat sistem dengan efek 

sistem yang luas. Proses ini dapat memperoleh wawasan 

berharga tentang kemungkinan sinergi dan konsekuensi negatif 

dari intervensi yang diusulkan, dan membahas cara memperkuat 
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atau mengurangi efek ini - baik pada tahap desain atau selama 

implementasi dan evaluasi. Namun yang paling penting, proses 

multi-stakeholder ini memupuk kemitraan yang kuat dan komunitas 

para pemangku kepentingan yang menangani masalah secara 

kolektif, kohesi dan solidaritas yang dengan sendirinya memiliki 

efek seluruh sistem yang kuat. 

Tentu saja, melibatkan sejumlah besar pemangku 

kepentingan dengan pandangan dan mandat berbeda jauh dari 

sederhana. Proses pertemuan dan curah pendapat sering kali 

menghabiskan waktu, sensitif secara politis dan pada akhirnya 

mungkin tidak mengarah pada kemitraan yang efektif atau murni 

kecuali ada tujuan yang meyakinkan dan umum. 

 

Kotak 4.4 Inisiatif pada studi dan implementasi sistem (ISIS) 

National Cancer Institute di Amerika Serikat mendanai proyek ini untuk 

diperiksa bagaimana berpikir sistem dalam pengendalian tembakau dan 

kesehatan masyarakat dapat diterapkan. Menggunakan banyak 

pendekatan berbeda dan metodologi yang berorientasi sistem, ISIS 

adalah upaya transdisipliner yang menghubungkan para pemangku 

kepentingan dan pakar sistem pengendalian tembakau. ISIS melakukan 

serangkaian proyek eksplorasi dan studi kasus untuk menilai potensi 

berpikir sistem dalam kontrol tembakau. ISIS mengakhiri pekerjaannya 

dengan seperangkat pedoman konsensus ahli untuk masa depan 

implementasi berpikir sistem dan perspektif sistem. 

 

Satu contoh sukses dari banyak konstituensi yang berhasil 

membuat konsep, merancang dan mengevaluasi strategi yang 

berbeda adalah dari Inisiatif Studi dan Implementasi Sistem (ISIS) 

(lihat Kotak 4.4). Proyek-proyek ini menciptakan inti multi-

pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan tembakau dan 

untuk menginformasikan pengambilan keputusan tentang strategi 

yang paling efektif untuk mengatasi faktor-faktor ini (29). Sadar 
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akan janji - dan perlunya - perspektif sistem dalam mengungkap 

dan memetakan faktor-faktor yang benar-benar kompleks dan 

beragam yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit, ISIS 

adalah salah satu dari sedikit inisiatif untuk memprioritaskan 

keterlibatan inovatif dan wawasan berbagai pemangku 

kepentingan (22). 

Dalam mengenali kegunaan tim multidisiplin dalam 

memecahkan masalah yang kompleks, ISIS menggunakan 

"pemetaan konsep" - sebuah metodologi partisipatif yang 

terstruktur yang mempromosikan konsultasi di antara para 

pemangku kepentingan yang beragam (109). Proses ini menyusun 

curah pendapat di seluruh spektrum masalah, baik secara tatap 

muka, proses kelompok waktu nyata atau secara virtual melalui 

Internet. Langkah selanjutnya adalah memprioritaskan masalah 

melalui penyortiran dan penilaian individu, dan kemudian 

mensintesiskan input, menyajikan hasilnya kembali kepada 

peserta menggunakan peta konseptual yang disajikan secara 

grafis. 

Salah satu janji utama dari pendekatan pemetaan konsep 

adalah transparansi. Ketika akses Internet yang luas tersedia bagi 

para pemangku kepentingan utama, sejumlah besar pemangku 

kepentingan dapat dilibatkan dan hasil dari latihan peringkat dapat 

dengan mudah diakses, ditinjau - dan ditantang. Ini mendorong 

diskusi yang lebih dalam, lebih kaya, dan kemungkinan lebih 

banyak diterima dalam proses dan jalan ke depan. 

 

2. Menerapkan seluruh tampilan sistem 

Contoh sukses lain dari perspektif sistem berasal dari 

program Foresight pemerintah Inggris, yang mengeksplorasi 

masalah obesitas dan diabetes, dan pandangan "seluruh sistem" 

di sekitar keduanya (34). Memperhatikan ketidakefektifan 

intervensi yang dirancang untuk mengekang obesitas individu dan 
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perkembangan diabetes sebagai hasilnya, program Foresight 

menggunakan pendekatan pemetaan sistem untuk memahami 

kompleksitas biologis dan sosial dari obesitas, menggunakan 

saran dan wawasan dari sekelompok besar ahli yang diambil dari 

berbagai disiplin ilmu. Dalam latihan pemetaan kualitatif, para 

pakar ini memberi peringkat kemungkinan dampak dari opsi 

kebijakan yang berbeda untuk skenario yang berbeda. 

Hasil latihan ini menyarankan sejumlah respons kebijakan 

yang, bersama-sama, dapat menciptakan dampak positif dalam 

menanggulangi obesitas. Namun tidak ada respon tunggal yang 

menghasilkan dampak tinggi pada prevalensi obesitas di semua 

skenario. Peta sistem diabetes dikembangkan sebagai respons, 

mewakili pandangan “seluruh sistem” komprehensif dari faktor-

faktor penentu obesitas (lihat laporan Foresight Programme (34) 

untuk ilustrasi tentang bagaimana pengembang 

mempertimbangkan putaran umpan balik akun dan keterkaitan 

antara berbagai faktor) . Proses ini menegaskan bahwa obesitas 

ditentukan oleh sistem penentu beragam segi, di mana tidak ada 

pengaruh tunggal yang mendominasi. Kompleksitas masalah 

memerlukan campuran tanggapan, dan penelitian ini 

menyimpulkan bahwa memfokuskan secara besar-besaran atau 

eksklusif pada satu elemen sistem tidak mungkin menghasilkan 

skala perubahan yang diperlukan. 

 

3. Mengembangkan proses penerjemahan pengetahuan 

Baik pemetaan konsep maupun tampilan keseluruhan 

sistem merupakan pendekatan mutakhir untuk mengidentifikasi 

dan menyelesaikan masalah dan tantangan tingkat sistem utama. 

Yang ketiga berasal dari bidang yang muncul dari terjemahan 

pengetahuan (KT) dan investigasinya ke dalam antarmuka antara 

proses penelitian dan kebijakan. Terkait dengan berpikir sistem, 

KT adalah modalitas yang kuat dalam mengidentifikasi masalah, 
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merestrukturisasi hubungan, dan mendorong aliran pengetahuan 

yang aktif dan inovatif - dalam konteks negara maju dan 

berkembang. 

Seperti halnya berpikir sistem, di jantung hubungan KT 

terletak. KT berfokus pada pengembangan basis pengetahuan 

kontekstual, mengadakan dialog deliberatif, dan penguatan 

kapasitas untuk menciptakan landasan baru dan bersama untuk 

hubungan dan kemitraan yang lebih baik antara peneliti dan 

pengguna penelitian.3 Hubungan tersebut dapat bekerja untuk 

melokalisasi dan mengontekstualisasikan bukti ilmiah untuk 

menanggapi lokal keadaan (110; 111); memperbaiki cara sistem 

itu sendiri menghasilkan, mengelola, dan menggunakan bukti 

untuk pengambilan keputusan; dan, melalui identifikasi timbal balik 

dan produksi pengetahuan yang dipandu kebijakan, menciptakan 

apresiasi yang lebih dalam terhadap proses penelitian di tingkat 

kebijakan (112). 

Meskipun penelitian dan antarmuka kebijakan ini masih 

memerlukan lebih banyak studi di negara berkembang (113), 

sebuah meta-analisis tahun 2002 menemukan "kontak pribadi" 

sebagai fasilitator utama dari penelitian dan proses kebijakan ini, 

dan kurangnya sebagai penghalang utama (114) ). Kontak 

semacam itu memfasilitasi pemahaman bersama, pendekatan 

umum untuk solusi, mengembangkan kepercayaan dan rasa 

hormat, dan juga meletakkan dasar untuk menghargai dan 

menimbang bukti dan prioritas kebijakan secara terbuka dan 

transparan (115) - sebuah temuan yang dikonfirmasi lebih lanjut 

dalam survei terbaru organisasi yang mendukung penggunaan 

bukti penelitian dalam pengembangan kebijakan di negara-negara 

berpenghasilan rendah (110). 
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Kotak 4.5 Penentuan suara pada pengambilan keputusan berbasis 

bukti 

“Selama beberapa tahun terakhir telah ada proliferasi fokus literatur 

tentang pengetahuan dan cara memasukkannya kebijakan dan praktik 

kesehatan (116; 117). Misalnya, pada 1990-an gerakan 'obat berbasis 

bukti' menganjurkan semakin besar dan semakin langsung menggunakan 

bukti penelitian dalam pembuatan keputusan klinis, dan ini kemudian 

diperluas menjadi panggilan untuk lebih banyak kebijakan berbasis bukti 

yang bertentangan dengan kebijakan yang ditentukan melalui keyakinan 

atau politik. Bagian kepentingan ini muncul dari persepsi bahkan ketika 

penelitian memberikan solusi, ini belum tentu diterjemahkan ke dalam 

kebijakan dan praktik ”. 

 

Dengan cara yang sama, pentingnya keterlibatan awal dan 

dekat dari para peneliti dan pembuat kebijakan dalam 

mengembangkan dan mengevaluasi intervensi dan kebijakan baru 

berjalan di seluruh berpikir sistem, menampilkan hampir di setiap 

langkah "Sepuluh Langkah untuk Berpikir Sistem" yang dibahas 

dalam Bab 3. Dengan pengetahuan pendekatan dan modalitas 

penerjemahan sekarang berkembang biak di seluruh dunia - 

termasuk penciptaan platform dan lembaga terjemahan 

pengetahuan tingkat nasional4 - ada ruang lingkup yang besar 

untuk pembelajaran, penyelarasan, dan bahkan hibridisasi dengan 

berpikir sistem. Di mana KT bekerja menuju pembuatan kebijakan 

berdasarkan informasi bukti dan penelitian berdasarkan kebijakan, 

pendukung berpikir sistem untuk pengambilan keputusan dan 

proses yang lebih banyak berdasarkan sistem di seluruh sistem 

kesehatan. Ini adalah proses pelengkap yang sangat kompleks 

yang tentunya membutuhkan pemahaman yang lebih dalam, 

analisis lebih lanjut, dan studi. 
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Kotak 4.6 Interaksi antara pembuat kebijakan dan peneliti di 

kebijakan lalu lintas Malaysia 

Menanggapi tingkat cedera lalu lintas jalan yang mengkhawatirkan di 

Malaysia, Departemen Keselamatan Jalan di Kementerian Transportasi 

Malaysia memutuskan untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan berbagai program dan kampanye untuk 

mengatasi masalah ini. Meskipun ada sedikit bukti di daerah untuk 

memandu keputusan kebijakan aktual, pejabat kebijakan memiliki 

pandangan skeptis penelitian, percaya butuh terlalu banyak waktu untuk 

melakukan. Mereka juga khawatir akan hal itu penelitian mungkin 

menunjukkan sedikit dampak aktual dari intervensi yang diusulkan (119). 

Namun, akhirnya, tim peneliti menegosiasikan penelitian yang saling 

menguntungkan program dengan Departemen Keselamatan Jalan - yang 

memenuhi kebutuhan pembuat kebijakan untuk menunjukkan tindakan, 

dan yang juga menghasilkan bukti yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan. Pembuat kebijakan melihat uji coba lapangan intervensi 

sebagai praktis dan perlu untuk menjawab pertanyaan “bagaimana 

caranya” seputar implementasi. Kebijakan kemitraan penelitian 

menentukan tujuan dan sasaran bersama, bersama dengan opsi 

intervensi tertentu.  

Setelah beberapa diskusi, pembuat kebijakan ingin mengembangkan dan 

meluncurkan kampanye nasional untuk mempromosikan penggunaan 

"bahan peningkatan visibilitas" - reflektor - melalui para peneliti mampu 

meyakinkan para pembuat kebijakan untuk terlebih dahulu meluncurkan 

uji coba lapangan untuk menentukan kemanjuran reflektor. Diskusi 

seputar manfaat temuan penelitian yang berpotensi negatif terhadap 

pembuat kebijakan sangat penting dalam meyakinkan mereka untuk 

berinvestasi dalam penelitian - jika terbukti demikian reflektor tidak 

efektif, uji lapangan akan jauh lebih hemat biaya daripada kegagalan 

program nasional. Proses ini hanya memperkuat hubungan di antara 

keduanya peneliti dan pembuat kebijakan dan memberikan dasar untuk 

penelitian kolaboratif masa depan berlatih di negara (119). 
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4. Mendorong peningkatan pemahaman nasional tentang 

penelitian sistem kesehatan dan meningkatkan dukungan 

global untuk memperkuat kapasitas dalam penelitian 

sistem kesehatan 

Yang terpenting, berpikir sistem tergantung pada 

pemahaman tentang “sistem” di antara para pemangku 

kepentingan utama, dan apresiasi yang lebih luas terhadap 

penelitian sistem kesehatan. Ada beberapa perkembangan 

menarik baru-baru ini di keduanya, terutama dalam upaya 

penguatan kapasitas baru yang menargetkan para peneliti yang 

ingin mempertajam keterampilan mereka dalam penelitian sistem 

kesehatan. Ini termasuk: 

❏ Konsorsium untuk Pelatihan Penelitian Tingkat Lanjut di 

Afrika (CARTA). Berbasis di Pusat Penelitian 

Kependudukan dan Kesehatan Afrika di Nairobi, Kenya, 

CARTA berupaya untuk meningkatkan keterampilan 

mahasiswa doktoral dalam penelitian kesehatan, terutama 

melalui perolehan keterampilan multi-disiplin dan 

keterampilan KT; 

❏ Prakarsa Penguatan Kapasitas Penelitian Kesehatan 

(HRCS). Sekarang beroperasi di Kenya dan Malawi, HRCS 

bertujuan untuk mengkoordinasikan penelitian kesehatan 

dalam negeri dan kegiatan pengembangan kapasitas 

sebagai ujung tombak, khususnya dalam mempromosikan 

jalur karir bagi para peneliti muda. 

❏ Inisiatif untuk Memperkuat Kapasitas Penelitian Kesehatan 

di Afrika (ISHReCA). Jaringan peneliti kesehatan ini 

mencari solusi radikal untuk memperkuat kapasitas Afrika 

untuk melakukan penelitian kesehatan melalui platform 

baru untuk membangun dan mengintegrasikan kapasitas 

pada tingkat individu, kelembagaan dan sistem. 
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Kesimpulan 

Ada beberapa tantangan berat yang dihadapi - dan bahkan 

mencegah - aplikasi penuh dari perspektif sistem dalam 

memahami dan menyelesaikan kelemahan dalam sistem 

kesehatan negara berkembang. Bab ini telah membahas beberapa 

tantangan yang lebih menakutkan tetapi juga menyoroti solusi dan 

pencapaian berpikir sistem yang penting dan inovatif. Jelas, masih 

banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi jika berpikir sistem 

dapat mengalihkan perhatian ke kepemimpinan dan komitmen 

pelayan sistem, dan ke kemitraan baru di seluruh sistem 

kesehatan - dari pelaksana kebijakan hingga pemberi dana global 

(Global Fund)- maka mungkin sangat buka bab selanjutnya dalam 

memperkuat sistem kesehatan. berpikir sistem, harus diingat, 

bukan obat mujarab. Ini tidak akan menyelesaikan semua 

tantangan nyata untuk memperkuat sistem kesehatan di negara-

negara berkembang. Namun, itu adalah salah satu dari beberapa 

alat penting untuk merestrukturisasi hubungan dalam sistem 

kesehatan. Semakin sering dan semakin komprehensif para 

pelaku dan bagian-bagian dari sistem dapat berbicara satu sama 

lain - berkomunikasi, berbagi, memecahkan masalah - semakin 

besar peluang inisiatif untuk memperkuat sistem kesehatan. 

Kemajuan nyata tidak diragukan lagi akan membutuhkan waktu 

(92), perubahan signifikan, dan dukungan untuk momentum saat 

ini untuk membangun kapasitas di seluruh sistem dan untuk 

mempromosikan pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam 

desain dan evaluasi intervensi tingkat sistem. Namun, perubahan 

itu perlu - dan dibutuhkan sekarang. 
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BAB BERPIKIR SISTEM UNTUK  

SISTEM KESEHATAN:  

BERGERAK KE DEPAN 
V 

 

 

 

Perkembangan fokus pada sistem kesehatan 

Sudah menjadi hal biasa dalam pengembangan kesehatan 

dan prakarsa kesehatan global untuk mengalami “hambatan 

sistem” untuk mencapai tujuan kesehatan global dengan cepat. 

Memang, lemahnya kinerja banyak sistem kesehatan untuk 

mencapai tujuan spesifik penyakit atau program terus memperkuat 

solusi vertikal yang memintas sistem. Namun para penatalayan 

sistem kesehatan nasional harus menghadapi setiap hari dengan 

tantangan dunia nyata mereka untuk membangun sistem yang 

efektif, efisien, adil dan berkelanjutan untuk memastikan tujuan 

kesehatan nasional. Untungnya semua orang setuju bahwa kedua 

lintasan (vertikal dan horizontal) difokuskan pada tujuan yang 

sama, dan membawa keduanya ke dalam satu pendekatan yang 

koheren akan saling menguntungkan. Sebagian besar inisiatif 

kesehatan global sekarang mengakui perlunya berinvestasi dalam 

penguatan sistem kesehatan sebagai syarat untuk sukses. 

Sebagian besar penatalayan sistem kesehatan nasional ingin 

memanfaatkan investasi semacam itu untuk mendukung perbaikan 

di seluruh sistem. Namun pertanyaannya adalah bagaimana 

melakukan ini. 

Dalam Laporan ini, kami mempromosikan berpikir sistem 

sebagai pendekatan inti untuk memahami bagaimana intervensi 

kesehatan memberikan efek seluruh sistem mereka dan 

bagaimana analisis sistem ini dapat digunakan untuk merancang 

dan mengevaluasi intervensi dalam sistem kesehatan dengan 

lebih baik. 
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Tidak pernah ada waktu yang lebih baik untuk menerapkan 

berpikir sistem dalam sistem kesehatan. Upaya untuk 

mendefinisikan sistem kesehatan (83) telah menghasilkan 

kerangka kerja yang komprehensif untuk elemen-elemen kunci 

dan blok bangunan sistem kesehatan kontemporer (83). 

Pendanaan untuk intervensi kesehatan dan untuk penguatan 

sistem kesehatan telah meningkat secara substansial. 

Meningkatkan apa yang berhasil telah menjadi mandat utama 

reformasi sistem kesehatan di negara-negara berkembang. Pada 

saat yang sama, sistem kesehatan negara maju telah semakin 

mengadopsi berpikir sistem pada tingkat sub-sistem untuk 

mengatasi tantangan skala besar dan kompleks seperti sistem 

organisasi utama (misalnya sistem rumah sakit (121), sistem 

informasi kesehatan (122)) atau tantangan kesehatan yang 

kompleks (misalnya tembakau (22), diabetes (27) dan epidemi 

obesitas (34)). Laporan ini melangkah lebih jauh dan 

mengeksplorasi peluang untuk menerapkan berpikir sistem pada 

sistem kesehatan secara keseluruhan, dan khususnya untuk 

intervensi penguatan sistem kesehatan dan evaluasinya di negara-

negara berkembang. 

 

Kotak 5.1 Ringkasan dari sepuluh langkah untuk sistem pemikiran 

untuk kesehatan penguatan sistem 

I. Desain Intervensi II. Desain Evaluasi 

1. Mengelola pemangku 

kepentingan 

2. Melakukan brainstorming 

secara kolektif 

3. Mengkonseptualisasikan efek 

4. Beradaptasi dan mendesain 

ulang 

5. Menentukan indikator 

6. Memilih metode 

7. Memilih desain 

8. Mengembangkan rencana 

9. Menetapkan anggaran 

10. Sumber pendanaan 
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Untuk lebih detil tentang Sepuluh Langkah, silakan merujuk ke 

Bab 3. 

Untuk memperkenalkan berpikir sistem dalam konteks 

yang sering didominasi oleh penyakit tunggal dan pemikiran 

program yang terpecah-pecah, kami telah mengusulkan sepuluh 

langkah berurutan untuk mulai memecahkan masalah tingkat 

sistem yang kompleks (lihat Kotak 5.1). Tak satu pun dari langkah-

langkah ini harus asing bagi setiap praktisi dalam penelitian atau 

pengembangan sistem kesehatan. Tetapi manfaat yang lebih 

besar muncul dari sinergi yang dihasilkan ketika Sepuluh Langkah 

dilakukan secara berurutan. Menerapkan Sepuluh dilakukan 

secara berurutan. Menerapkan Sepuluh Langkah membuka ruang 

yang dibutuhkan untuk menghargai dan mengatasi kompleksitas, 

koneksi, putaran umpan balik, penundaan waktu dan hubungan 

non-linear. 

 

Sekolah pemikiran dan pengalaman 

Laporan ini bermaksud menjadi dasar dan inisiasi ke dalam 

berpikir sistem dan membuka jendela tentang konsep dan 

pengalaman yang menginspirasi. Meskipun banyak dari sistem 

yang berpikir literatur yang dikutip mungkin tidak dikenal oleh 

banyak orang, kami mendorong pembaca untuk memeriksa daftar 

referensi yang disediakan untuk wawasan yang lebih dalam 

tentang pendekatan berpikir sistem untuk kesehatan. 

Tidak ada yang sepenuhnya orisinal atau asing dalam 

Sepuluh Langkah. Beberapa pelayan sistem negara berkembang 

mungkin menggunakan beberapa atau bahkan semua Sepuluh 

Langkah, menggunakan tim multi-disiplin dan multi-pemangku 

kepentingan. Daripada mengusulkan sesuatu yang benar-benar 

baru, Laporan ini bertujuan untuk membuat pendekatan seluruh 

sistem dengan semua langkah dalam urutan norma - daripada 

pengecualian - dan untuk mempromosikan dokumentasi yang 
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lebih baik dari contoh-contoh di mana pendekatan seluruh sistem 

untuk merancang dan mengevaluasi memang telah digunakan. 

Oleh karena itu, contoh-contoh penguatan sistem kesehatan yang 

dengan sengaja melakukan intervensi secara serentak di keenam 

blok bangunan sistem kesehatan jarang terjadi, walaupun ketika 

ini telah terjadi, dihasilkan efek sinergis yang besar (Kotak 5.2). 

Mengevaluasi efek seperti itu dalam kaitannya dengan 

serangkaian intervensi menuntut pendekatan berpikir sistem 

penuh, tidak hanya untuk intervensi, tetapi juga untuk evaluasi itu 

sendiri. 

 

Kotak 5.2 Contoh efek sistem secara luas dari intervensi secara luas 

Intervensi penguatan sistem kesehatan jarang mencakup serangkaian 

intervensi yang diterapkan 

secara bersamaan untuk menargetkan setiap blok bangunan sistem 

kesehatan. Salah satu contohnya adalah Proyek Intervensi Kesehatan 

Esensial Kesehatan Kementerian Tanzania (TEHIP). Diluncurkan pada 

tahun 1996, TEHIP menghasilkan efek kesehatan sinergis yang besar di 

tingkat kabupaten (123). Itu ditargetkan blok bangunan Tata Kelola 

melalui desentralisasi kabupaten dan peningkatan kepemilikan proses 

perencanaan dan sumber daya fiskal; Pembiayaan melalui penyediaan 

tingkat kabupaten yang tidak terikat Dana keranjang SWAP (Sector Wide 

Approach) dan melalui alat akun kesehatan kabupaten untuk alokasi 

sumber daya; Informasi melalui penyediaan profil kesehatan kabupaten 

tahunan ditemukan pada sistem pengawasan sentinel berbasis 

masyarakat dan melalui radio untuk meningkatkan komunikasi antara 

fasilitas dan manajer kesehatan; Sumber Daya Manusia melalui 

memberdayakan penggunaan dana keranjang lokal untuk pelatihan 

manajemen, komunikasi, dan lainnya sarana untuk meningkatkan kerja 

tim dan kondisi kerja untuk intervensi kesehatan baru; Obat-obatan dan 

Teknologi melalui kemampuan untuk menyelesaikan kehabisan obat 

dengan mengakses keranjang lokal mendanai dan meningkatkan otoritas 

untuk membelanjakan; dan penyediaan Pelayanan melalui adopsi awal 

intervensi baru seperti manajemen terpadu penyakit anak dan kelambu 
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insektisida yang diperlakukan. 

Semua intervensi sangat saling tergantung. Intervensi pembiayaan 

sangat penting - tetapi pendanaan saja tidak akan mengarah pada hasil 

kinerja yang baik (termasuk 40% penurunan angka kematian balita yang 

terlihat dalam lima tahun). Tanpa perubahan tata kelola memungkinkan 

desentralisasi tanggung jawab dengan wewenang yang lebih besar untuk 

pengeluaran, hanya sedikit yang berubah. Tanpa sumber informasi baru 

yang terkait prioritas pengeluaran untuk prioritas kesehatan, alokasi 

ulang sumber daya berikutnya (yang menghasilkan perubahan 

penyediaan pelayanan) tidak akan terjadi. Tanpa umpan balik tentang 

kemajuan dari sistem informasi mereka, akan ada sedikit gagasan 

tentang apa yang berhasil, dan apa yang tidak. Tanpa lanjut perubahan 

tata kelola memungkinkan kepemilikan perencanaan dan fleksibilitas 

untuk dibelanjakan pada manusia pelatihan sumber daya, intervensi baru 

dan lebih kuat tidak akan diadopsi sangat cepat. 

Tidak mungkin untuk mengatakan intervensi mana dari web ini yang 

paling penting. Evaluasi ini menggunakan desain yang masuk akal multi-

institusional, multidisiplin, dan masuk akal informasi menarik untuk 

kabupaten dan pembuat kebijakan. Kementerian Kesehatan Tanzania 

ditingkatkan banyak inovasi dan pembelajaran di TEHIP pada tahun 2000 

dengan efek kuat yang serupa terlihat di tingkat nasional pada tahun 

2004 (124). 

 

Dalam Laporan ini, kami telah mengambil kasus intervensi 

tingkat sistem utama kontemporer untuk menunjukkan bagaimana 

- menggunakan empat langkah pertama dari Sepuluh Langkah - 

kemitraan yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang implikasi 

intervensi. Ini pada gilirannya menciptakan rasa kepemilikan yang 

lebih besar, dan desain intervensi yang lebih kuat dengan peluang 

lebih besar untuk memaksimalkan sinergi dan mengurangi efek 

negatif yang tidak diinginkan. Langkah-langkah yang tersisa 

menggambarkan bagaimana komunitas penelitian dan evaluasi 

dapat berkontribusi untuk memverifikasi desain dan 
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menyempurnakannya dari waktu ke waktu. Pendekatan intervensi 

dan evaluasi semacam itu jarang terjadi, dan ketika diusulkan, 

jarang didanai. Jadi apa jalan ke depan dalam pengarusutamaan 

perspektif sistem? 

 

Bergerak kedepan 

Tidak mengherankan, para praktisi berpikir sistem telah 

mempertimbangkan tindakan yang diperlukan untuk membangun 

kapasitas untuk perspektif sistem. Ini biasanya berpusat pada 

penciptaan lingkungan berpikir sistem yang kondusif untuk 

orientasi yang kuat untuk ilmu dan pengembangan tim. 

Pendekatan umumnya meliputi: mengembangkan dan 

menerapkan metode dan proses sistem; membangun kapasitas 

pengetahuan sistem; membangun dan memelihara hubungan 

jaringan; dan mendorong budaya sistem (29). 

Tentu saja ada tantangan praktis untuk memperkenalkan 

dan menerapkan berpikir sistem di sektor kesehatan (33). Pemikir 

sistem secara konseptual memetakan ini. Mereka termasuk 

kebutuhan untuk bekerja di sepanjang baris berikut: 

1. mengeksplorasi masalah dari perspektif sistem; 

2. menunjukkan potensi solusi yang bekerja lintas sub-sistem; 

3. mempromosikan jaringan dinamis para pemangku kepentingan 

yang beragam; 

4. menginspirasi pembelajaran; dan 

5. mendorong lebih banyak perencanaan, evaluasi, dan 

penelitian di seluruh sistem. 

Bagi masyarakat yang terutama dituju oleh Laporan ini 

(penatalayan sistem kesehatan, peneliti dan pemberi dana yang 

tertarik pada penguatan sistem kesehatan di negara-negara 

berpenghasilan rendah) berikut ini adalah beberapa refleksi 

tentang tindakan yang mungkin atau langkah selanjutnya untuk 
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memperdalam dan mengembangkan berpikir sistem untuk 

penguatan sistem kesehatan. 

 

Satuan tugas berpikir sistem untuk sistem kesehatan. 

Memperluas gerakan berpikir sistem dan budaya membutuhkan 

sejumlah inisiatif gabungan. Membangun gugus tugas sementara 

atau lembaga think tank yang melibatkan para praktisi utama dari 

komunitas pemikir sistem kesehatan - bersama dengan para 

pemangku kepentingan utama untuk memperkuat sistem 

kesehatan - mungkin merupakan salah satu cara untuk mencapai 

hal ini. Satuan Tugas semacam itu dapat, misalnya, diadakan di 

bawah naungan Departemen Sistem Kesehatan WHO dan Aliansi 

untuk Kebijakan Kesehatan dan Penelitian Sistem dengan 

dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

Jaringan berpikir sistem atau komunitas praktik. Hasil alami 

dari satuan tugas adalah pengembangan jaringan atau komunitas 

praktik seputar sistem yang memikirkan sistem kesehatan. Ini 

tentu saja termasuk pelaksana dan donor negara. Ini bisa 

memperdalam keterampilan berpikir sistem, memungkinkan 

pembelajaran horisontal yang kuat di antara pemikir sistem, 

menjadi sumber daya bagi pendatang baru, dan menyempurnakan 

Sepuluh Langkah. Jaringan yang baru muncul dapat menangani 

banyak masalah yang tercantum di bawah ini. 

Membangun kapasitas pengelola sistem. Kasus khusus dari 

komunitas praktik mungkin adalah masalah peningkatan kapasitas 

di antara pembuat kebijakan untuk berpikir sistem. Ini bisa 

mencakup pembuatan brief kebijakan atau briefing note yang 

menyediakan singkat, deskripsi mudah dicerna dari praktik terbaik. 

Salah satu tindakan inti dari Gugus Tugas, dan didukung oleh 

anggota jaringan, dapat mengembangkan kursus pengembangan 

kapasitas untuk penatalayan sistem yang dapat memanfaatkan 

model sukses lainnya dari pembuat kebijakan pelatihan (misalnya 



Berpikir Sistem Untuk Penguatan Sistem Kesehatan    85 

 

Pelatihan Eksekutif untuk Aplikasi Penelitian (EXTRA ) program 

yang ditawarkan oleh Yayasan Riset Pelayanan Kesehatan 

Kanada). 

Konferensi berpikir sistem untuk praktik terbaik. Ada semakin 

banyak pengalaman dalam menerapkan berpikir sistem di tingkat 

sub-sistem atau building-block, tetapi tidak ada forum internasional 

untuk menyatukan pengalaman-pengalaman itu dalam lingkungan 

sejawat untuk pengembangan dan katalisis lebih lanjut. Konferensi 

atau acara serupa dapat menjadi tindakan awal yang didukung 

oleh Gugus Tugas atau jejaring, untuk lebih lanjut memusatkan 

komunitas praktik, khususnya dalam berbagi pengalaman dan 

pengembangan metode. 

Metode berpikir sistem. Pengembangan berkelanjutan dari 

pendekatan dan metode konseptual adalah kebutuhan konstan. 

Satuan Tugas, jaringan dan konferensi akan menjadi penting 

untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan ini, menghancurkan 

“silo,” dan mendorong agenda pembangunan ke depan. 

Pemodelan dinamis sistem kesehatan. Ada peningkatan minat 

dan aktivitas dalam pemodelan dinamis untuk memperkirakan efek 

intervensi kesehatan baru dalam konteks penyakit spesifik (mis. 

Vaksin malaria) (125; 126). Semakin besar proyek pemodelan ini, 

semakin pemodel menyadari bahwa mereka harus 

mengintegrasikan pemodelan penyediaan pelayanan kesehatan 

dan sistem kesehatan. Ini sangat meningkatkan kompleksitas 

model mereka, tetapi akan sangat bermanfaat bagi dinamika 

sistem dan pemodelan tuntutan berpikir sistem. Upaya-upaya ini 

dapat dilakukan secara berjejaring dan dapat berkontribusi besar 

pada desain sistem kesehatan (33; 127). 

Menerapkan berpikir sistem di kampus kesehatan masyarakat 

dan jenjang dalam manajemen sistem kesehatan. Beberapa 

sekolah kesehatan masyarakat internasional sudah mulai 

memperkenalkan teori sistem dalam kurikulum mereka. Komunitas 
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praktik seperti yang disajikan di atas dapat mendukung dan 

mempromosikan program-program ini untuk generasi baru 

keahlian kesehatan masyarakat. 

Menerapkan Sepuluh Langkah. Sebuah konsorsium pemangku 

kepentingan sistem kesehatan, peneliti dan donor pembangunan 

dapat berkumpul untuk menguji Sepuluh Langkah yang diusulkan 

di sini berkenaan dengan inisiatif besar baru yang muncul untuk 

inisiatif penguatan sistem kesehatan (misalnya dari G8, 

International Health Partnership+, Global Fund untuk melawan 

AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, Aliansi Global untuk Vaksin dan 

Imunisasi, dan sebagainya). 

Jurnal berpikir sistem untuk Kesehatan. Masih sangat sedikit 

sumber terbuka, jurnal peer-review didedikasikan untuk 

pengembangan sistem kesehatan. Selain itu, penelitian sistem 

kesehatan dari sifat yang dituntut oleh berpikir sistem (misalnya 

ketika beberapa intervensi dengan efek ganda harus dijelaskan) 

akan menderita dari bias publikasi terhadap makalah yang 

panjang. Ini juga memengaruhi penelitian sistem kesehatan dari 

perspektif seluruh sistem. Jurnal khusus untuk sistem kesehatan 

dengan fokus pada berpikir sistem untuk Kesehatan akan menjadi 

tambahan tepat waktu. 

 

Penutup 

Ini adalah saat-saat yang menyenangkan untuk penguatan 

sistem kesehatan. Peluangnya sangat besar, namun demikian 

juga tantangannya. Lebih dari itu tidak akan cukup untuk mencapai 

tujuan ambisius yang telah ditetapkan. Di luar pendekatan yang 

berpusat pada sistem, kita membutuhkan inovasi terus-menerus - 

yang dicapai bukan melalui perubahan radikal dari masa lalu tetapi 

dengan secara kreatif menggabungkan pengalaman masa lalu. 

Laporan ini berkontribusi pada upaya ini dengan mengeksplorasi 

potensi besar dari berpikir sistem dalam merancang cara kami 
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maju ke sistem kesehatan yang lebih kuat, dan untuk 

mengevaluasi bagaimana kemajuan itu dicapai. Laporan 

mengidentifikasi berpikir sistem sebagai pendekatan yang sangat 

berharga tetapi kurang dimanfaatkan. Kami memperkenalkan 

konsep-konsep, dan mendiskusikan apa artinya bagi penguatan 

sistem kesehatan. Kami mengacu pada keberhasilan yang muncul 

dari penerapan sistem yang berpikir pada skala yang lebih kecil 

dan mengusulkan cara yang dapat diterapkan pada skala yang 

sekarang sedang ditangani di banyak sistem kesehatan negara 

berkembang. Kami telah menunjukkan seperti apa rasanya 

menggunakan ilustrasi dari intervensi yang sangat kontemporer. 

Kami telah mengeksplorasi tantangan dan membuat sketsa 

beberapa langkah untuk maju untuk memanfaatkan pendekatan ini 

dan menghubungkannya dengan peluang yang muncul ini. 

Sistem kesehatan masa depan tidak diragukan lagi akan 

berlabuh dalam arsitektur yang dinamis, sangat dirancang, dan 

jelas sistemik. Ini akan menjadi sistem yang mampu berkinerja 

tinggi dalam menghasilkan kesehatan dengan kesetaraan. 

Pertanyaannya adalah bagaimana mempercepat kemajuan ke 

arah itu. Kami berharap Laporan Aliansi ini merangsang pemikiran 

segar dan tindakan nyata menuju sistem kesehatan yang lebih 

kuat. 

Seperti biasa, pesan terakhir adalah kepada pemberi dana 

penguatan sistem kesehatan dan penelitian sistem kesehatan 

yang perlu mengenali potensi dalam peluang-peluang ini, 

bersiaplah untuk mengambil risiko dalam berinvestasi dalam 

inovasi semacam itu, dan memainkan peran aktif dalam 

mendorong dan mengikuti agenda ini menuju pengembangan 

kesehatan yang lebih sistemik dan berdasarkan bukti. 
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