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PROGRAM 

STUDI : KESEHATAN MASYARAKAT 

DOSEN 

PENGAMPU :  

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

MK: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan penyediaan air bersih 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan air dan sumbernya 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan umum system penyediaan air bersih 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan persyaratan air minum 

5. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan air dengan kesehatan 

6.Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan air dan timbulnya penyakit 

7.Mahasiswa mampu menjelaskan system penyediaan air bersih 

8.Mahasiswa mampu menjelaskan teknik penjernihan air secara sederhana 

9.Mahasiswa mampu menjelaskan teknik pengolahan air 

DESKRIPSI 

SINGKAT MK: 

Pada MK ini mahasiswa belajar tentang sumber-sumber air, karakteristik dan faktor yang mempengaruhi, pengelolaan air bersih termasuk di 

dalamnya  proses penyediaan sampai konsumsi air sehingga tidak mempengaruhi kesehatan masyarakat, juga membahas sistem penyediaan 

air bersih di Indonesia. 

METERI 

PEMBELAJARAN 

1. Pengantar penyediaan air bersih 

2. Air dan sumbernya 

3. Permasalahan umum sistem penyediaan air bersih 

4. Persyaratan air minum 

5. Air dan kesehatan 

6. Hubungan air dantimbulnya penyakit 

7. Sistempenyediaan air bersih 

8. Teknikpenjernihan air secarasederhana 

9. Teknik pengolahan air 
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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 

penyediaan air bersih 

 Air, aspek dan peranannya 

dalam kesmas. 

 Penggunaan air 

 Kuantitas Air Bersih kuliah 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

  

  

2 

Mahasiswa mampu menjelaskan air 

dan sumbernya 

 Air dalam kehidupan manusia 

 Sumber Air 

 Siklus Hidrologi kuliah 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

   

3 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

permasalah umum system penyediaan 

air bersih 

 Permasalahan penyediaan air 

bersih di Indonesia. 

 Penggolongan air 

 Pemantauan 

kualitas air Kuliah dan studi 

kasus 2x50" 

tugas 1. Mencari 

kliping tentang 

masalah penyediaan 

air bersih di 

Indonesia 

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 Banyak penggolongan 

air dan pemantauan 

kualitas air yang 

diketahui  

4 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

persyaratan air minum 

 Syarat air minum (fisik, 

kimia, biologis, 

radioaktivitas) 

 Cara pengambilan Sampel air 

(air Sumur, air kran, syarat 

sampel air) kuliah dan diskusi 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 Banyaknya syarat air 

minum dan cara 

pengambilan sampel air 

yang diketahui  

5 

Mahasiswa mampu menganalisis 

hubungan air dengan kesehatan 

 Air dan kesehatan  

 Sakit akibat bahan kimia 

 Standar kualitas air minum 

kuliah 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 Banyaknya hubungan air 

dengan kesehatan yang 

diketahui  

6 

Mahasiswa mampu hubungan air 

dengan penyakit 

 Water born disease 

 Water washed disease 

 Water based disease 

 Air dan penyakit mikroba 
Kuliah 2x50" 

tugas 2. Survei 

penyakit yang 

berhubungan dengan 

ketersediaan air 

bersih 

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 Banyaknya penyakit 

yang berhubungan air 

yang diketahui  

7 

Mahasiswa mampu menjelaskan sistem 

penyediaan air bersih 

 Penyediaan air perkotaan 

(water treatment, sumur 

dalam, sumur dangkal) 

 Penyediaan air pedesaan kuliah 2x50" 

tugas 3. Survei 

wilayah Indonesia 

yang belum tersedia 

sarana air bersih 

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 Banyaknya sistem 

penyediaan air yang  



(sumur, air sungai, air 

danau, mata air, 

penampungan air hujan) 

 Inspeksi sarana air bersih 

diketahui 

 

 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

9 

Mahasiswa mampu menjelaskan teknik 

penjernihan air secara sederhana 

 Penggunaan kaporit  

 Penggunaan tawas 

 Saringan Pasir 

 Penggunaan pasir/kerikil 

 Penggunaan arang batok 

kelapa kuliah 2x50" 

tugas 4. Mahasiswa 

melakukan teknik 

penjernihan air  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 Banyaknya teknik 

penjernihan air secara 

sederhana yang diketahui 

  

10 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

teknik pengolahan air 

 Maksud dan tujuan 

pengolahan air 

 Sistem dan unit pengolahan 

air 

 Macam-macam teknik 

pengolahan air kuliah 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 Banyaknya teknik 

pengolahan air yang 

diketahui  

11 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

system penyediaan air bersih sistem 

saringan pasir 

 Sistem saringan pasir 

lambat. 

 Sistem saringan pasir cepat. kuliah 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

  

12 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

desinfeksi 

 Beberapa Cara Desinfeksi 

 Faktor yang mempengaruhi 

desinfeksi 

 Klorinasi 

 Sistem Ozonisasi air bersih kuliah 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 Banyaknya cara 

desenfeksi air yang 

diketahui  

13 

Mahasiswamampu melakukan 

perhitungan air bersih dan inspeksi 

sarana sanitasi 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebutuhan 

air bersih 

 Proyeksi pertambahan 

penduduk dan Perhitungan 

kebutuhan air bersih 

 Inspeksi sarana air bersih kuliah 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

  

14 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mendiskusikan air dalam keadaan 

darurat/KLB. 

 Penyediaan air 

padawaktuwabah. 

 Penyediaan air pada waktu 

terjadinya bencana alam. kuliah 2x50"  

 Ketepatan penguasaan 

materi 

  



 

 

 

 

 

 

15 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mendiskusikan tentang Air Minum Isi 

Ulang 

 Sistem pengolahan AMIU 

 Syarat Depot AMIU kuliah 2x50" 

tugas 5. survei 

sanitasi depot di 

Indonesia 

 Ketepatan penguasaan 

materi 

 

  

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 


