
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH 

:Perencanaan Implementasi, Evaluasi Dan Program  

Kesehatan Lingkungan SEMESTER  VII KODE MK : KML 119 SKS : 2 Sks 

PROGRAM 

STUDI : KESEHATAN MASYARAKAT 

DOSEN 

PENGAMPU :  

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

MK: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, program dan evaluasi kesehatan lingkungan 

2. Mahasiswa mampu menganalisis program dan evaluasi kesehatan lingkungan 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem kesehatan lingkungan 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah kesehatan lingkungan 

5. Mahasiswa mampu melakukan penyusunan strategi program kesehatan lingkungan 

 

6.Mahasiswa mampu menjelaskan  sumber dan sarana program kesehatan lingkungan 

7.Mahasiswa mampu merumuskan penyusunan program aksi kesehatan lingkungan 

8.Mahasiswa mampu merancang program kesehatan lingkungan 

9.Mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi program 

DESKRIPSI 

SINGKAT MK: 

Pada MK ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar, program dan evaluasi program kesehatan lingkungan yang meliputi. 

Identifikasi sistem kesehatan, penyusunan strategi program kesehatan lingkungan, merumuskan program aksi kesehatan 

lingkungan sehingga mampu melakukan perancangan program aksi kesehatan lingkungan dan monitoring evaluasi program 

METERI 

PEMBELAJARAN 

1. konsep dasar, program evaluasi kesehatan lingkungan 

2. strategi program kesehatan lingkungan 

3. sumber dan sarana program kesehatan lingkungan 

4. rumusan penyususnan program aksi kesehatan lingkungan 

5. rancangan program aksi kesehatan lingkungan 

6. rumusan rasional dan strategi program 

7. merancang program aksi 

8. Indikator, asumsi dan pra kondisi indikator 

9. monitoring dan evaluasi 

10. Dinamika evaluasi 

11.Menghitung biaya program 
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PEMBELAJARAN 

 
 

 
MINGGU 

KE 

KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 

(MATERI AJAR) 

METODE 

PEMBELAJARAN WAKTU 

PENGALAMAN 

BELAJAR 

MAHASISWA 

KRITERIA PENILAIAN 

dan INDIKATOR 

BOBOT 

NILAI 

1 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep 

dasar, program evaluasi kesehatan 

lingkungan 

menjelaskan konsep 
dasar, program evaluasi 
kesehatan lingkungan kuliah 2x50" 

 

 Ketepatan dan penguasaan 
materi 

 5 

2 

 Mahasiswa mampu menganalisis 

program kesehatan lingkungan 
Program kesehatan 
lingkugan di indonesia 

kuliah dan diskusi 
kelompok 2x50" 

tugas 1. mencari 
kliping tentang 

program-program 

kesehatan lingkungan 
yang ada di indonesia 

 Ketepatan dan penguasaan 
materi 

 Ketepatan menganalisis 5 

3 

 Mahasiswa mampu menganalisis 

identifikasi sistem kesehatan 

lingkungan 
 Sistem kesehatan 

lingkungan kuliah 2x50" 

 

 Ketepatan analisis  

 5 

4 

 Mahasiswa mampu menganalisis 

identifikasi masalah kesehatan 

lingkungan 
 Identifikasi maslah 

kesehatan lingkungan kuliah  2x50" 
 

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 5 

5 

Mahasiswa mampu menganalisis 

strategi  program kesehatan lingkungan 

Syarat menyusun 
strategi npencapain 
program kuliah  2x50" 

 

 Ketepatan penguasaan 
materi 

 5 

6 

Mahasiswa mampu menganalisis 

pendekatan sistem kesehatan 

lingkungan 

Sistem pendekatan 

lingkungan kuliah dan survei 2x50"  
 Ketepatan analisis 
 5 

7 

Mahasiswa mampu menganalisis 

sumber dan sarana program kesehatan 

lingkungan 

Sumber dan sarana 

program kuliah  2x50"  
 Ketepatan penguasaan 

materi 10 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

9 

Mahasiswa mampu merumuskan  

program aksi kesehatan lingkungan 

Rumusan rasional dan 

strategi program 
kuliah dan diskusi 
kelompok 2x50"  

 Ketepatan analisis 

 Banyaknya upaya 
pencegahan yang diketahui 10 

10 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

perancangan program aksi kesehatan 

lingkungan 
Merancang program 

aksi kuliah 2x50"  
 Ketepatan penguasaan 

materi 5 

11 

Mahasiswa mampu monitorng dan 

evaluasi program kesehatan lingkungan 

Monitoring dan 

evaluasi kuliah dan diskusi 2x50"  
 Ketepatan analisis 
 10 

12 Mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip-prinsip kuliah dan diskusi 2x50"   Ketepatan analisis 5 



dinamika evaluasi evaluasi 

13 

Mahasiswa mampu menghitung biaya 

program 
Menghitung biaya 

program kuliah  2x50"  
 Ketepatan analisis 
 10 

14 

Mahasiswa mampu menganalisis 

program kesehatan lingkungan di 

indonesia 

Program PAMSIMAS 

Di Indonesia 
kuliah dan diskusi 
dan studi kasus 2x50" 

Tugas . Menyusun 
Paper tentang 
program PAMSIMAS 
di Indonesia 

 Ketepatan penguasaan 
materi 

 Ketepatan analisis 
 10 

15 

Mahasiswa mampu menganalisis 

program kesehatan lingkungan di 

indonesia 

Program Inovatif 

CLTS/STBM  
kuliah dan diskusi 
studi kasus 2x50" 

Tugas . Menyusun 
Paper tentang 
program GERMAS di 
Indonesia 

 Ketepatan penguasaan 
materi 

 Ketepatan analisis 
 10 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 

 


