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MATA KULIAH :SURVEILANS KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTER  III KODE MK : KME 102 SKS : 3 sks 

PROGRAM 

STUDI : KESEHATAN MASYARAKAT 

DOSEN 

PENGAMPU :  

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

MK: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah perkembangan surveilans kesehatan masyarakat 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Teknik surveilans kesehatan masyarakat 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep kegiatan surveilan kesehatan masyarakat 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Survelans kesehatan masyarakat dalam epidemiologi 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan Surveilans kesehatan masyarakat dari berbagai aspek 

DESKRIPSI 

SINGKAT MK: 

Pada MK ini mahasiswa belajar tentang Sejarah perkembangan surveilans kesehatan masyarakat dan mengembangkan teknik surveilas 

kesehatan masyarakat yang efisien untuk mengatasi masalah kesehatan dalam masyarakat. Mahasiswa diarahkan untuyk mengetahui kegiatan 

apa saja yang terdapat dalam surveilans kesmas yang mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpetasi data 

kesehatan masyarakat selanjutnya mahasiswa melakukan kajian sueveilans kesehatan masyarakat dari berbagai aspek. 

METERI 

PEMBELAJARAN 

1. Sejarah perkembangan surveilans kesehatan masyarakat 

2. Teknik surveilans kesehatan masyarakat 

3. Kegiatan surveilan kesehatan masyarakat 

4. Survelans kesehatan masyarakat dalam epidemiologi 

5. Surveilans kesehatan masyarakat dalam ilmu perilaku 

6. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam ilmu sosial 

7. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam gizi masyarakat 

8. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam ilmu Kesehatan dan Kecelakaan Kerja 

 

9. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam kesehatan reproduksi 

10. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam bencana alam 

11. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam kesehatan lingkungan 

12. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam kependudukan 

13. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam admnistrasi dan kebijakan kesehatan 



14. Aplikasi survelans kesehatan masyarakat dalam upaya penangulangan KLB 
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MEDIA 

PEMBELAJARAN 

LCD & Proyektor 

Lab Epidemiologi 

 
 

MINGG

U KE 

KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 

(MATERI AJAR) 

METODE 

PEMBELAJARA

N WAKTU 

PENGALAMAN 

BELAJAR 

MAHASISWA 

KRITERIA PENILAIAN dan 

INDIKATOR 

BOBO

T 

NILAI 

1 

Mahasiswa mampu memahami sejarah 

perkembangan surveilans kesehatan 

masyarakat 

Prinsip dan teori 

surveilas kesehatan 

masyarakat kuliah 2x50" 

 

 Ketepatan dan penguasaan materi 10 

2 

Mahasiswa mampu menyusun teknik 

surveilans kesehatan masyarakat 

 Pendekatan surveilans 

kesehatan masyarakat 

Kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50" 

tugas 1. Membuat 

makalah tentang 

teknik surveilan 

kesmas 

 Ketepatan analisis survelan 

kesehatan masyarakat 

 Tahapan dalam menyusun 

surveilans kesehatan masyarakat 10 

3 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Kegiatan surveilan kesehatan 

masyarakat 

 Pendekatan surveilnas 

kesehatan masyarakat kuliah 2x50" 

Tugas 2. Membuat 

instrument untuk 

analisis masalah 

kegiatan surveilans 

kesehatan 

masyarakat 

 Ketepatan penguasaan materi 

 Ketepatanan alisis masalah 

kegiatan surveilans kesehatan 

masyarakat 5 

4 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Survelans kesehatan masyarakat dalam 

epidemiologi Prinsip epidemiologi  Kuliah dan simulasi 2x50" 

Tugas 3. Membuat 

makalah hubungan 

surveilans kesmas 

dengan 

epidemiologi  

 Ketepatan penguasaan materi 

 5 

5 

Mahasiswa mampu 

menjelaskanSurveilans kesehatan 

masyarakat dalam ilmu perilaku Prinsip ilmu perilaku Kuliah dan simulasi 2x50" 

Tugas 4. Membuat 

makalah hubungan 

surveilans kesmas 

dengan perilaku 

 Ketepatan penguasaan materi 

 5 

6 Mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip sosial masyarakat kuliah 2x50" Tugas5. Membuat  Ketepatan penguasaan materi 5 

https://ridwanamiruddin.wordpress.com/2013/03/31/surveilans-hiv-dan-aids/


Aplikasi survelans kesehatan 

masyarakat dalam ilmu sosial 

makalah tentang 

keterkaitan 

surveilans kesmas 

dengan ilmu sosial 

 

7 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Aplikasi survelans kesehatan 

masyarakat dalam gizi masyarakat 

Prinsip ilmu gizi 

Kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50" 

Tugas 6. Membuat 

istrumen surveilans 

berhubungan 

dengan gizi 

masyarakat  

 Ketepatan analisis 

 Banyaknya masalah gizi 

masyarakat yang diketahui 10 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

9 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Aplikasi survelans kesehatan 

masyarakat dalam kesehatan 

reproduksi Prinsip ilmu kesehatan 

reproduksi 

Kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan analisis 

 10 

10 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Aplikasi survelans kesehatan 

masyarakat dalam bencana alam 
Prinsip bencana alam 

Kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan analisis 

 10 

11 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Aplikasi survelans kesehatan 

masyarakat dalam kesehatan 

lingkungan Prinsip kesehatan 

lingkungan 

Kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan analisis 

 10 

12 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Aplikasi survelans kesehatan 

masyarakat dalam kependudukan 
Prinsip Kependudukan Kuliah 2x50"   Ketepatan penguasaan materi 5 

13 

Mampu menjelaskan Aplikasi 

survelans kesehatan masyarakat dalam 

admnistrasi dan kebijakan kesehatan Prinsip adminstrasi dan 

kebijakan kesehatan kuliah 2x50"   Ketepatan penguasaan materi 5 

14 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Aplikasi survelans kesehatan 

masyarakat dalam upaya 
Konsep Kejadian Luar 

Biasa (KLB) kuliah 2x50"   Ketepatan penguasaan materi 5 



penangulangan KLB 

15 

Aplikasi survelans kesehatan 

masyarakat dalam upaya 

penangulangan KLB KLB kuliah 2x50"   Ketepatan penguasaan materi 5 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


