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  SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim  

4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

5. Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi 

dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 

 

KETRAMPILAN UMUM 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran yang 



memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

4. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 
1. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap profesional 

2. Mampu  memotivasi diri dan orang lain dalam kegiatan pembelajaran 

3. Mampu menyusun prioritas dan mengatur waktu untuk menyeimbangkan kepentingan belajar, kegiatan kemahasiswaan dan 

kepentingan pribadi. 

4. Mampu mengidentifikasi permasalahan kinerja profesionalitas diri melalui prinsip umpan balik konstruktif dan refleksi diri 

sehingga dapat mengatasi kelemahan 

5. Mampu mengidentifikasikan kebutuhan belajar melalui pengenalan gaya belajar,pencarian literatur, penulusuran sumber 

belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca efektif,manajemen waktu, membuat catatan kuliah sehingga mampu mengatasi 

kelemahan  

6. Mampu membuat design rencana pengembangan profesi melalui pengenalan gaya belajar dan manajemen waktu dengan 

benar.  

7. Mampu mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis,sosial dan budaya diri sendiri melalui belajar mandiri, 

berpikir kritis, pengenalan gaya belajar, pencarian literatur,penelusuran sumber belajar secara kritis, mendengar aktif, 

membaca ektif, konsentrasi dan memori, managemen waktu,membuat catatan kuliah, Problem based learning, problem solving 

dan persiapan ujian dengan benar 

8. mampu tanggap terhadap tantangan profesi melalui belajar mandiri, berpikir kritis, pengenalan gaya belajar, pencarian 

literatur,penelusuran sumber belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca ektif, konsentrasi dan memori,managemen 

waktu,membuat catatan kuliah, Problem based learning dan persiapan ujian dengan benar 

9. mampu mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan ketrampilan pengelolaan informasi 

kesehatan untuk dapat belajar sepanjang hayat 

10. mampu mengkaji dan mengkritisi hasil penelitian  kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai prinsip-

prinsip critical appraisal 

11. mampu mengembangkan pengetahuan baru dengan melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah kesehatan 

pada individu, keluarga dan masyarakat serta mendiseminasikan hasilnya dengan tutorial dan bimbingan dosen 

12. mampu memanfaatkan ketrampilan pengelolaan informasi, mendesiminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif 

kepada profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai  konsep teoritis pembelajaran orang dewasa meliputi umpan balik konstruktif dan refleksi diri 



2. Menguasai konsep teori dasar-dasar ketrampilan belajar: gaya belajar,pencarian litaratur,penulusuran sumber belajar secara 

kritis, mendengar aktif,membaca efektif,manajemen waktu, membuat catatan kuliah 

3. Menguasai Dasar-dasar ketrampilan belajar: gaya belajar dan managemen waktu 

4. Menguasai konsep teori belajar mandiri, berpikir kritis, pengenalan gaya belajar, pencarian literatur,penelusuran sumber 

belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca ektif, konsentrasi dan memori,managemen waktu,membuat catatan kuliah, 

Problem based learning, Problem solving dan persiapan ujian 

5. Menguasai konsep teoritis teknik ketrampilan dasar pengelolaan informasi, metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai 

kesahihan informasi ilmiah, ketrampilan pemanfaatan evidence based medicine (EBM). 

6. Menguasai konsep teoritis teknik ketrampilan dasar pengelolaan informasi, berfikir kritis, metode riset dan aplikasi statistik 

untuk menilai kesahihan informasi ilmiah, telaah kritis 

7. Menguasai konsep   teori mengenai: belajar mandiri, berpikir kritis, umpan balik konstruktif, pencarian literature, penelusuran 

sumber belajar secara kritisi ,membaca efektif,konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian, konsep dasar 

pengukuran,konsep dasar desain penelitian, Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial telaah kritis prinsip-prinsip 

presentasi ilmiah 

8. Menguasai konsep belajar sepanjang hayat dalam Islam 

CPL-MK 

SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim; 

4. Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya maksimal; 

5. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik kedokteran 

6. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik kedokteran Indonesia 

7. Mampu menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat 

8. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama Islam, moral dan etika; 

9. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

10. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 

dan bangsa; 

11. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

12. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-

ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat; 

13. Mengutamakan keselamatan pasien; 

14. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

15. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam menjalankan praktik kedokteran; 

16. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

17. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 

18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 



19. Menunjukkan sikap respek pada profesi lain.  

 

KETRAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran yang 

memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian atau kajian dalam bidang kesehatan dalam bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran. 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

7. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

8. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kesehatan, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data 

9. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

10. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran 

11. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

12. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

13. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

14. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

15. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

 



KETRAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat dengan mempertimbangkan 

aspek social-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani serta mendesimenasikan hasilnya. 

2. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap profesional 

3. Mampu membangun komunikasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan dengan metode komunikasi interpersonal yang 

komunikatif  sesuai dengan komponen-kompenen yang telah ditetapkan 

4. Mampu mengkaji dan menyusun desain rencana upaya/ program penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kesehatan, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data 

6. Mampu menyusun desain sumberdaya layanan kesehatan untuk penanganan pasien secara optimal. 

7. Mampu mengaplikasikan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat. 

8. Mampu membuat desain pemberdayaan dan rencana kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan. 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep sehat dan sakit menurut Islam  

2. Mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawab manusia terkait bidang kesehatan 

3. Menguasai konsep bioetika dan etika kedokteran  

4. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan promosi kesehatan individu, keluarga, 

dan masyarakat. 

5. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan prevensi masalah kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat. 

6. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas untuk menentukan prioritas masalah kesehatan pada individu, 

keluarga, dan masyarakat 

7. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat. 

8. Menguasai konsep dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi suatu intervensi pencegahan kesehatan primer, 

sekunder, dan tersier 

9. Menguasai konsep dasar tindakan pencegahan timbulnya masalah kesehatan, kegiatan penapisan faktor resiko penyakit laten 

untuk mencegah dan memperlambat timbulnya penyakit. 

10. Menguasai konsep dasar teknik pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi masalah 

kesehatan aktual yang terjadi serta mengatasinya bersama-sama. 



11. Menguasai konsep gaya hidup Islami sebagai pencegahan penyakit 

DESKRIPSI SINGKAT MK Modul Prioritas Masalah Kesehatan di Indonesia dilaksanakan pada semester 1, dengan waktu 4 minggu. Pencapaian belajar 

mahasiswa dijabarkan dengan berdasarkan substansi dalam Standar Kompetensi Dokter dengan pengembangan berdasarkan 

kondisi mutakhir. 

Modul ini terdiri dari 4 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dengan beberapa sasaran 

pembelajaran dan skenario.Pada modul ini mahasiswa akan belajar mulai dari proses terjadinya penyakit  secara alamiah, peran 

dokter keluarga, kualitas pelayanan di tingkat dasar dan sepuluh besar penyakit yang masih menjadi masalah di Indonesia sampai 

bagaimana mahasiswa bisa memprioritaskan masalah tersebut. 

Untuk itu diperlukan pembelajaran keterampilan  tentang anamnesis, dan keterampilan prosedural yang diperlukan. 

Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang terkait dengan topik diatas. 

Pembelajaran modul ini dengan mengunakan strategi Problem Based-Learning, dengan metode diskusi tutorial menggunakan 

seven jump steps, kuliah, praktikum laboratorium, dan belajar keterampilan klinik di laboratorium ketrampilan. 

BAHAN KAJIAN Disiplin Inti:  

Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Disiplin Penunjang:  

1. Ilmu Jiwa/Psikologi 

2. Ilmu Penyakit Dalam 

3. Ilmu Gizi 

4. Ilmu Faal 

5. Ilmu Kedokteran Kehakiman 

6. Mikrobiologi 

PUSTAKA UTAMA 
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3. Azrul Azwar, 1997, Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga, Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia. 

4. Azwar Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Jakarta:Binarupa Aksara. 

5. Budiarto E, Anggraeni D. 2003 Pengantar Epidemiologi Edisi 2. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta 

6. Bustan MN, Arsunan A. 1997. Pengantar Epidemiologi. Edisi 1. Rineka Cipta, Jakarta 
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9. Budioro, B. 2006. Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
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12. Djoko Wijono.2000. Manajemen mutu Pelayanan Kesehatan jilid 1, Airlangga University Press, Surabaya 
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15. Indan Entjang, Ilmu Kesehatan Masayarakat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 

16. Noor NN, 2013. Pengantar Epidemiologi Penyakit Tidak menular. Edisi 2. Jakarta: Rineka Cipta. 

17. Noor, N.N. 2008. Epidemiologi. Jakarta: Rineka Cipta. 

18. Noor NN, 1997. Pengantar Epidemiologi Penyakit Tidak menular. Edisi 1. Rineka Cipta.Jakarta 
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MEDIA PEMBELAJARAN Perangkat lunak : Perangkat keras :  

   

  

PC/ Laptop, LCD Proyektor 

Papan tulis 

http://www.perpustakaan.depkes.go.id/


TEAM MODUL dr. Muhammad Soffan, MH (Ketua) 

dr. Hesty Wahyuningsih, MSi.Med (Sekretaris) 

Drs. H. Purwito Sugeng, M.Kes (Koord. Pembelajaran) 

Anggari Linda Destiana, S.Si, MSc (Koord. Evaluasi) 

KONTRIBUTOR BAGIAN Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat 

1. Bagian Ilmu Jiwa/Psikologi 

Bagian Ilmu Penyakit Dalam 

Bagian Ilmu Gizi 

Bagian Ilmu Faal 

Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman 

Bagian Mikrobiologi 

MATA KULIAH SYARAT  - 

Minggu 

ke- 

Pertemuan Sub-CP-MK Indikator Kriteria 

dan Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Diskripsi Tugas 

Mahasiswa 

(Pengalaman 

Belajar) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

Pemateri 

TM TT     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I SGD 1 & 

SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

kedokteran secara 

mandiri (Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi oleh 

agama, usia,gender, 

etnis, difabilitas, dan 

sosial-budaya-ekonomi 

dalam menjalankan 

praktik kedokteran dan 

bermasyarakat sesuai 

dengan norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

Mahasiswa mampu :  

6. Mengetahui 

riwayat alamiah 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

1. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

2. Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

Epidemiologi 

  

 15% 

 

 

Tutor SGD 

 

MCQ : dr. 

Tjatur 

Sembodo, 

M.Kes. 



mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik, 

ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan 

ilmu Kesehatan 

Masyarakat / 

Kedokteran pencegahan 

/ Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

epidemiologi terjadinya 

masalah kesehatan 

individu, keluarga, dan 

masyarakat. 

 Mahasiswa akan 

mampu menentukan 

konsep dasar 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring, dan 

evaluasi suatu 

intervensi pencegahan 

kesehatan primer, 

sekunder, dan tersier 

penyakit 

7. Mengetahui 

mekanisme 

penularan 

penyakit menular 

8. Mengetahui 5 

tingkat 

pencegahan 

penyakit 

 Praktikum  Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  pemeriksaan 

infeksi nosokomial 

Mampu melakukan 

pemeriksaan infeksi 

nosokomial 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

praktikum 

 MCQ Mid 

dan akhir 

Demontrasi, 

diskusi dan  

simulasi 

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

Infeksi 

nosokomial 
 Bagian 

Mikrobiologi  
 
MCQ :  
dr. Ridho W, 

Sp.MK 



modul  Melakukan 

pemeriksaan 

infeksi 

nosokomial 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

 Skill lab  Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  ketrampilan 

pengukuran antropometri 

pada dewasa dan anak  

Mampu 

melakukan 

pengukuran 

antropometri :  

a. pada dewasa 

b. pada anak 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

praktikum 

 MCQ 

Demontrasi 

dan simulasi  

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melakukan 

pengukuran 

antropometri 

pada  dewasa 

dan anak 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Pemeriksaan 

Antropometri 

Dewasa dan 

Anak 

 Instruktur  
 
MCQ: DR. 
Joko WW, 
M.Kes 

 Kuliah 

Pakar 1 

Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip dasar 

epidemiologi pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

1. Mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

dasar-dasar 

Epidemiologi 

2. Mahasiswa 

memahami dan 

menjelaskan 

perbedaan agent 

dan faktor resiko 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Dasar-dasar 

Epidemiologi 

 dr. Tjatur 

Sembodo, 

M.Kes. 

 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Mampu memahami 

dan menjelaskan 

dasar-dasar penularan 

penyakit infeksi 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

Dasar-dasar 

penularan 

penyakit 

infeksi 

 dr. Tjatur 

Sembodo, 

M.Kes. 



Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Dasar-dasar 

penularan penyakit infeksi 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

 Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Dasar-dasar gizi 

masyarakat 

Mampu memahami 

dan menjelaskan 

dasar-dasar gizi 

masyarakat 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Dasar-dasar gizi 

masyarakat 
 DR. Joko 

WW, M.Kes 

 Kuliah 

Pakar Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

mengaitkan konsep Islamic 

world view dengan 

Pembangunan Kesehatan 

dalam pandangan Islam 

Mampu memahami 

dan menjelaskan 

pembangunan 

kesehatan dalam 

pandangan Islam 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Pembangunan 

Kesehatan 

dalam 

pandangan 

Islam 

 dr. 

Masyhudi, 

M.Kes 

II SGD 1 & 

SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

kedokteran secara 

mandiri (Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi oleh 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

 1. Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

2. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

3. Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

Pelayanan 

Kesehatan 

Primer 

 Tutor SGD  

 

MCQ : 

DR. Siti 

Thomas Z, 

SKM., 

M.Kes. 



agama, usia,gender, 

etnis, difabilitas, dan 

sosial-budaya-ekonomi 

dalam menjalankan 

praktik kedokteran dan 

bermasyarakat sesuai 

dengan norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik, 

ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan 

ilmu Kesehatan 

Masyarakat / 

Kedokteran pencegahan 

/ Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

epidemiologi terjadinya 

masalah kesehatan 

individu, keluarga, dan 

masyarakat. 

 Mahasiswa akan 

mampu menentukan 

konsep dasar 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring, dan 

evaluasi suatu 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

Mahasiswa mampu :  

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

tupoksi 

puskesmas 

2. Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang lintas 

sektor dan 

lintas program 

3. Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

upaya 

kesehatan 

perorangan 

4. Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

upaya 

kesehatan 

masyarakat 

5. Mahasiswa 

mengetahui 

tentang cakupan 

puskesmas 

4. Brainstorming 

5. Menyusun 

konsep 

mapping 

6. Menetapkan 

learning issue 

7. Belajar 

Mandiri 

8. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 



intervensi pencegahan 

kesehatan primer, 

sekunder, dan tersier 

 Skill lab  Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  ketrampilan 

pengukuran antropometri 

pada dewasa dan anak  

1. Mahasiswa 

mengetahui cara 

memperoleh 

referensi 

beberapa 

indicator 

antropometri 

yang dapat 

digunakan untuk 

mengevaluasi 

status gizi 

2. Mahasiswa dapat 

menggunakan 

software WHO- 

anthro dan 

WHO-

anthroPlus untuk 

mengevaluasi 

status gizi 

3. Mampu 

menentukan 

status gizi pada 

bayi, balita, anak 

dan dewasa dari 

hasil pengukuran 

antropometri 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 

dan simulasi  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melakukan 

perhitung status 

gizi bayi, balita, 

anak dan BMI. 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Menghitung 

status gizi 

bayi, balita, 

anak dan 

BMI. 

 Instruktur  

 

MCQ :  

dr. Minidian, 

M.Sc, Sp. 

GK 

 Skill lab  Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  ketrampilan 

pengukuran antropometri 

pada dewasa dan anak  

Mahasiswa 

mempelajari prinsip-

prinsip pemeriksaan 

fisik secara umum, 

meliputi :  

a. Mahasiswa 

mengetahui 

tanda-tanda 

fisik normal 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 

dan simulasi  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melakukan 

Pemeriksaan 

Fisik Dasar 

Pemeriksaan 

Fisik Dasar 

 Instruktur  

 

MCQ :  

dr. Lusito, 

Sp.PD 



pada kepala, 

rambut, wajah, 

mata, telinga, 

hidung, mulut, 

leher, dan 

ekstremitas. 

b. Mahasiswa 

mengetahui 

tanda-tanda 

fisik abnormal 

pada kepala, 

rambut, wajah, 

mata, telinga, 

hidung, mulut, 

leher, dan 

ekstremitas 

c. Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

inspeksi dan 

palpasi pada 

kepala, rambut, 

wajah, mata, 

telinga, hidung, 

mulut, leher, 

dan ekstremitas 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

 Skill lab Setelah mengikuti skill 

lab, mahasiswa akan 

mampu mengidentifikasi 

Problem  Solving 

Masalah Kesehatan 

1. Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

identifikasi 

masalah 

kesehatan 

2. Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

prioritas 

terhadap 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 

dan diskusi  

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menyelesaikan 

problem solving 

masalah 

kesehatan 

 Menjawab 

Problem  

Solving 

Masalah 

Kesehatan 

 Instruktur  

 

MCQ :  

DR. Siti 

Thomas Z, 

SKM., 

M.Kes. 



masalah 

kesehatan 

dengan berbagai 

metode 

3. Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

analisis 

penyebab 

masalah 

kesehatan 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

 Kuliah 

Pakar 1 
Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan PHC dan 

masalah kesehatan 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan PHC dan 

masalah kesehatan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

PHC dan 

Masalah 

Kesehatan 

  
DR. Siti 

Thomas Z, 

SKM., 

M.Kes. 

 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Adiministrasi dan 

manajemen puskesmas 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

administrasi dan 

manajemen 

puskesmas 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Adiministrasi 

dan 

manajemen 

puskesmas 

  
DR. Siti 

Thomas Z, 

SKM., 

M.Kes. 

 Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa mampu 

menguasai konsep etika 

kedokteran dan 

1 .  Pemahaman 

tentang KODEKI  

2. Menjelaskan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

Etika 

kedokteran dan 

profesionalisme 

 dr. M. 

Soffan, M.H. 



profesionalisme  Perbedaan 

KODEKI dan 

Hukum 

Kedokteran 

modul  oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

 Kuliah 

Pakar Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

mengaitkan konsep Islamic 

world view dengan Konsep 

Manajemen Islam 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

manajemen Islam 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Konsep 

Manajemen 

Islam 

 dr. 

Sampurna, 

M.Kes 

III SGD I dan 

SGD II  
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

kedokteran secara 

mandiri (Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi oleh 

agama, usia,gender, 

etnis, difabilitas, dan 

sosial-budaya-ekonomi 

dalam menjalankan 

praktik kedokteran dan 

bermasyarakat sesuai 

dengan norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang: 

 Asuransi 

Kesehatan 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

  Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

 Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

 Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

 Brainstorming 

 Menyusun 

konsep 

mapping 

 Menetapkan 

learning issue 

 Belajar Mandiri 

 Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

Asuransi 

Kesehatan 

  

 Profesionali

sme 

 

 Tutor SGD  
 
MCQ : Drs. 
Purwito,M.K
es 



dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik, 

ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan 

ilmu Kesehatan 

Masyarakat / 

Kedokteran pencegahan 

/ Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

epidemiologi terjadinya 

masalah kesehatan 

individu, keluarga, dan 

masyarakat. 

 Mahasiswa akan 

mampu menentukan 

konsep dasar 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring, dan 

evaluasi suatu 

intervensi pencegahan 

kesehatan primer, 

sekunder, dan tersier 

 Pelayanan 

dokter keluarga 

 Apa yang 

dimaksud 

Dokter keluarga 

 Ilmu kedokteran 

keluarga 

 Pelayanan 

kedokteran yang 

menyeluruh 

 Manfaat 

pelayanan 

kedokteran yang 

 menyeluruh 

 Bentuk-bentuk 

praktek dokter 

keluarga 

 Kedudukan dan 

peranan praktek 

dokter keluarga 

 Sistem rujukan 

dalam 

pelayanan 

primer 

 

 Skill lab  Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

memahami tentang JPKM 

1. Mahasiswa 

memperoleh 

gambaran secara 

langsung 

pelayanan dokter 

keluarga dalam 

pelaksanaan 

program JPKM 

2. Mahasiswa 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 

dan diskusi  

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melakukan 

Diskusi hasil 

survey JPKM 

 Menjawab 

Diskusi hasil 

survey JPKM 

 Instruktur  
 
MCQ : 
dr.Ratnawati 



mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

mengenai konsep 

pelayanan dokter 

keluarga 

3. Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

mengenai JPKM 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

 Skill lab Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  ketrampilan 

pemeriksaan vital sign  

1. Mahasiswa 

mengetahui 

macam-

macam vital 

sign 

2. Mahasiswa mampu 

melakukan 

pemeriksaan vital 

sign 

3. Mahasiswa mampu 

menginterpretasika

n hasil pengukuran 

vital sign 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab  

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 

dan simulasi  

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melakukan vital 

sign  

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Vital Sign  Instruktur  
 
MCQ :  dr. 
Lusito,Sp.PD 

 Kuliah 

Pakar 1 
Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Pembiayaan 

Kesehatan 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

pembiayaan 

kesehatan di 

Indonesia 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Pembiayaan 

Kesehatan 

 dr. Ratnawati 

 Kuliah Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu MCQ ujian Ceramah dan 100   Mendengarkan Dokter  dr. Ratnawati 



Pakar 2 Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Dokter keluarga 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

konsep dokter 

keluarga 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Diskusi 

 

 

mnt materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

keluarga 

 Kuliah 

Pakar 3 
Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Asuransi 

Kesehatan 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

asuransi kesehatan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Asuransi 

Kesehatan 

 dr. Ratnawati 

 Kuliah 

Pakar 4 
Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Pendekatan 

diagnostik holistik dan 

terapi komprehensif dalam 

pelayanan kesehatan 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang  pendekatan 

diagnostik holistik 

dan terapi 

komprehensif dalam 

pelayanan kesehatan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Pendekatan 

diagnostik 

holistik dan 

terapi 

komprehensif 

dalam 

pelayanan 

kesehatan 

 dr. M. Ulil 

Fuad 



IV SGD I dan 

SGD II  
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

kedokteran secara 

mandiri (Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi oleh 

agama, usia,gender, 

etnis, difabilitas, dan 

sosial-budaya-ekonomi 

dalam menjalankan 

praktik kedokteran dan 

bermasyarakat sesuai 

dengan norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik, 

ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan 

ilmu Kesehatan 

Masyarakat / 

Kedokteran pencegahan 

/ Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

Mahasiswa mampu  

1. Menjelaskan dan 

memahami 

batasan dan ruang 

lingkup mutu 

pelayanan 

kesehatan 

2. Menjelaskan dan 

memahami 

konsep mutu 

dalam pelayanan 

3. Menjelaskan dan 

memahami 

4. Pelaksanaan 

program menjaga 

mutu kesehatan 

5. Menjelaskan dan 

memahami 

Konsep 

profesionalisme 

dalam pelayanan 

dan hukum 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

 1. Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

2. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

3. Identifikasi 

masalah 

dalam 

scenario 

4. Brainstorming 

5. Menyusun 

konsep 

mapping 

6. Menetapkan 

learning issue 

7. Belajar 

Mandiri 

8. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

Profesionalisme 

 

 Tutor SGD 
 
MCQ : 
dr. Suryani 

Yuliyanti, 

M.Kes 



epidemiologi terjadinya 

masalah kesehatan 

individu, keluarga, dan 

masyarakat. 

 Mahasiswa akan 

mampu menentukan 

konsep dasar 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring, dan 

evaluasi suatu 

intervensi pencegahan 

kesehatan primer, 

sekunder, dan tersier 

 Skill lab Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  ketrampilan 

pemeriksaan vital sign  

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

vital statistik 

meliputi :  

1 .  ukuran-ukuran 

statistic 

kedokteran 

2. melakukan 

penghitungan 

ukuran statistic 

kedokteran 

3. macam-macam 

vital statistic 

4. melakukan 

penghitungan 

vital statistik 

5. menginterpretasik

an angka vital 

statistik 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 

dan diskusi  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Mengerjakan 

Vital Statistik 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Vital Statistik  Instruktur  

 

MCQ : 

DR. Siti 

Thomas, 

SKM., 

M.Kes. 

 Skill lab Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  ketrampilan 

pemeriksaan vital sign  

Mahasiswa mampu 

melakukan 

pemeriksaan fisik 

dasar dengan benar 

dan lege artis (Skill 

Lab) 

Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

simulasi  100 

mnt 

70 

mnt 

Melakukan 

pemeriksaan fisik 

dasar 

(evaluasi) 

pemeriksaan 

fisik dasar 

 Instruktur  



 Skill lab Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  ketrampilan 

pemeriksaan vital sign  

Mahasiswa mampu 

melakukan 

pemeriksaan vital 

sign dengan benar 

dan lege artis (Skill 

Lab)  

Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab  

simulasi  100 

mnt 

70 

mnt 

Melakukan 

pemeriksaan Vital 

Sign 

(evaluasi) 

Vital Sign 

 Instruktur  

 Skill lab Setelah mengikuti skill lab, 

mahasiswa akan mampu 

melakukan  ketrampilan 

pemeriksaan vital sign  

Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

pengukuran 

antropometri  

dengan benar dan 

lege artis  (Skill Lab) 

Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab  

simulasi  100 

mnt 

70 

mnt 

Melakukan 

pemeriksaan 

Antropometri 

(evaluasi) 

Antropometri  

 Instruktur  

 Kuliah 

Pakar 1 
Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan 

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

2. Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 

memahami 

konsep mutu 

dalam pelayanan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

50 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

 Drs. 

Purwito,M.K

es 

 Kuliah 

Pakar 2 
Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Patient Safety 

Pada LayananPrimer 

Memahami tentang 

Patient Safety Pada 

Layanan 

Primer 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

50 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Patient Safety 

Pada Layanan 

Primer 

 dr. Suryani 

Yuliyanti, 

M.Kes 



 Kuliah 

Pakar 3 
Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Profesionalisme 

dalam pelayanan 

kesehatan 

1. Memahami 

tentang definisi 

profesi dan 

professional 

2. Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 

memahami 

3. Konsep 

profesionalisme 

dalam pelayanan 

dan hukum 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Profesionalis

me dalam 

pelayanan 

kesehatan 

 dr. M. 

Soffan, M.H. 

 Kuliah 

Pakar 4 
Mahasiswa mampu 

Menguasai konsep teoritis 

prinsip-prinsip pada ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang 

berhubungan dengan 

terjadinya masalah 

kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat 

berkaitan Administrasi 

Kebijakan Kesehatan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

memahami 

administrasi 

kebijakan kesehatan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Administrasi 

Kebijakan 

Kesehatan 

 Drs. Purwito 

Sugeng. 

M.Kes 

 Kuliah 

Pakar Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

mengaitkan konsep Islamic 

world view dengan Etika 

kedokteran Islam 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang Etika 

kedokteran Islam 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Etika 

kedokteran 

Islam 

 DR. dr. Setyo 

Trisnadi, SH, 

Sp.F 

 



 


