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MATA KULIAH : KEWIRAUSAHAAN KESEHATAN MASYARAKAT SEMESTER  III KODE MK : KMU 116 SKS : 2 SKS 

PROGRAM 

STUDI : KESEHATAN MASYARAKAT 

DOSEN 

PENGAMPU 

 

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

MK: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengantar kewirausahaan kesehatan masyarakat, pola dasar kewirausahaan dan dasar inspirasi wirausaha 

di bidang kesehatan masyarakat 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan risiko dalam berwirausaha, manajemen pengelolaan usaha dan jiwa kepemimpinan wirausahawan sebagai 

kesehatan masyarakat 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana mengelola konflik dalam berwirausaha, pengambilan keputusan dalam berwirausaha 

dan identifikasi peluang usaha dibidang kesehatan masyarakat. 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana melakukan perencanaan, pemetaan dan penentuan bidang usaha, pendanaan modal 

usaha dan pengembangan modal usaha dalam bidang kesehatan masyarakat 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana menjadi teknopreneur dan pengembangan usaha di bidang kesehatan masyarakat. 

DESKRIPSI 

SINGKAT MK: 

Pada MK ini mahasiswa belajar tentang pengantar kewirausahaan kesehatan masyarakat, pola dasar kewirausahaan dan dasar inspirasi 

wirausaha di bidang kesehatan masyarakat, risiko dalam berwirausaha, manajemen pengelolaan usaha dan jiwa kepemimpinan wirausahawan, 

mengelola konflik dalam berwirausaha, pengambilan keputusan dalam berwirausaha dan identifikasi peluang usaha, perencanaan, pemetaan 

dan penentuan bidang usaha, pendanaan modal usaha dan pengembangan modal usaha serta teknopreneur dan pengembangan usaha di bidang 

kesehatan masyarakat. 

METERI 

PEMBELAJARAN 

1. Perkenalan dan Kontrak Kuliah, Pengantar Kewirausahaan Kesehatan Masyarakat  

2. Pengantar Kewirausahaan Kesehatan Masyarakat (Lanjutan) 

3. Pola Dasar Kewirausahaan 

4. Dasar Inspirasi Wirausaha 

5. Risiko Dalam Berwirausaha 

6. Manajemen Pengelolaan Usaha 

7. Jiwa Kepemimpinan Wirausahawan 

8. Mengelola Konflik Dalam Berwirausaha  

9. Pengambilan Keputusan Dalam Berwirausaha  

10. Identifikasi Peluang Usaha 

11. Perencanaan, Pemetaan dan Penentuan Bidang Usaha 

12. Pendanaan Modal Usaha 

13. Pengembangan modal usaha 

14. Teknopreneur dan pengembangan usaha 

PUSTAKA 1. Askandar dan Susyanti, 2018. Wirausaha Saja. Esesnsi, Erlangga Group. Jakarta 



2. Cahyono TB, 1993. Kewirausahaan : Teori dan Praktek. Cetakan Pertama. Liberty. 

 
3. Harmaizar, dkk., 2007. Menggali Potensi Wirausaha. Bekasi. CV Dian Anugrah Prakarsa 

 
4. Sunyoto D, 2013. Kewirausahaan Untuk Kesehatan. Medical Book. Yogyakarta 
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MEDIA 

PEMBELAJARAN LCD & Proyektor 

 
 

MINGG

U KE 

KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 

(MATERI AJAR) 

METODE 

PEMBELAJARAN WAKTU 

PENGALAMAN 

BELAJAR 

MAHASISWA INDIKATOR PENILAIAN 

BOBOT 

NILAI 

1 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mengetahui tentang pengantar 

kewirausahaan kesehatan masyarakat 

Perkenalan dan kontrak 

kuliah, pengantar 

kewirausahaan kesehatan 

masyarakat Kuliah 2x50" 

 

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 

 5 

2 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mengetahui tentang pengantar 

kewirausahaan kesehatan masyarakat 

Pengantar 

Kewirausahaan 

Kesehatan Masyarakat 

(Lanjutan) Kuliah 2x50" 

 

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 5 

3 

Mahasiswa mampu mengetahui dan 

menjelaskan tentang pola dasar 

kewirausahaan kesehatan masyarakat 

Pola Dasar 

Kewirausahaan 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50" 

Tugas 1. Mencari 

dan membuat 

makalah tentang 

pola dasar dalam 

berwirausaha 

sebagai kesehatan 

masyarakat 

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 Ketepatan analisis pola dasar 

kewirausahaan 

 10 

4 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mengetahui tentang dasar inspirasi 

wirausaha dalam kesehatan 

masyarakat 

Dasar Inspirasi 

Wirausaha 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50" 

 

 Ketepatan penguasaan materi 

 

 5 

5 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

menganalisis risiko dalam 

berwirausaha sebagai  kesehatan 

masyarakat 

Risiko Dalam 

Berwirausaha 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50" 

Tugas 2. Mencari 

dan membuat 

makalah tentang apa 

saja yang menjadi 

risiko dalam 

berwirausaha 

sebagai kesehatan 

masyarakat 

 Ketepatan penguasaan materi 

 Ketepatan analisis masalah risiko 

dalam berwirausaha 

 10 



6 

Mahasiswa mampu mengetahui dan 

menganalisis tentang bagaimana 

manajemen pengelolaan usaha sebagai 

kesehatan masyarakat 

Manajemen Pengelolaan 

Usaha 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50" 

Tugas 3. Mencari 

dan membuat 

makalah tentang 

bagaimana membuat 

manajemen 

pengelolaan usaha 

sebagai kesehatan 

masyarakat 

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 Ketepatan analisis masalah 

manajemen pengelolaan usaha 

 

 10 

7 

Mahasiswa mampu mengetahui dan 

menjelaskan tentang jiwa 

kepemimpinan wirausahawan sebagai 

kesehatan masyarakat 

Jiwa Kepemimpinan 

Wirausahawan 
Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 5 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

9 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

menganalisis tentang pengelolaan 

konflik dalam berwirausaha sebagai  

kesehatan masyarakat 

Mengelola Konflik 

Dalam Berwirausaha 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50" 

Tugas 4. Mencari 

dan membuat 

makalah tentang 

cara pengelolaan 

konflik dalam 

berwirausaha 

sebagai kesehatan 

masyarakat 

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 Ketepatan analisis masalah 

manajemen pengelolaan usaha 

 

 10 

10 

Mahasiswa mampu mengetahui dan 

menjelaskan tentang pengambilan 

keputusan dalam berwirausaha sebagai 

kesehatan masyarakat 

Pengambilan Keputusan 

Dalam Berwirausaha 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 

 5 

11 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mengidentifikasi peluang usaha bidang 

kesehatan masyarakat 

Identifikasi Peluang 

Usaha 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50" 

Tugas 5. Mencari 

dan membuat 

makalah tentang 

cara identifikasi 

peluang usaha 

sebagai kesehatan 

masyarakat 

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 Ketepatan analisis masalah 

identifikasi peluang usaha 

 

 10 

12 

Mahasiswa mampu menjelaskan  dan 

menganalisis tentang perencanaan, dan 

penentuan bidang usaha sebagai  

kesehatan masyarakat 

Perencanaan, Pemetaan 

dan Penentuan Bidang 

Usaha 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 5 

13 Mahasiswa mampu menjelaskan  dan Pendanaan Modal Usaha Kuliah 2x50"   Ketepatan dan penguasaan materi 5 



menganalisis tentang pendanaan 

modal usaha sebagai kesehatan 

masyarakat 

14 

Mahasiswa mampu menjelaskan  dan 

menganalisis tentang pengembangan 

modal usaha sebagai kesehatan 

masyarakat 

Pengembangan modal 

usaha Kuliah 2x50" 

Tugas 6. Mencari 

dan membuat 

makalah tentang 

pengembangan 

modal usaha sebagai 

kesehatan 

masyarakat 

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 Ketepatan analisis masalah 

pengembangan modal usaha 

 

 5 

15 

Mahasiswa mampu menjelaskan  dan 

menganalisis tentang teknopreneur dan 

pengembangan usaha sebagai 

kesehatan masyarakat 

Teknopreneur dan 

pengembangan usaha 

Kuliah  dan diskusi 

kelompok 2x50" 

Tugas 7. Mencari 

dan membuat 

makalah tentang 

pemanfaatan 

teknologi dalam 

berwirausaha 

sebagai kesehatan 

masyarakat 

 Ketepatan dan penguasaan materi 

 Ketepatan analisis masalah 

pemanfaatan teknologi dalam 

pengembangan usaha 

 

 10 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 

 


