
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH : 
PERENCANAAN DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN 
DAERAH 

SEMESTER : VII KODE MK : KMA 118 SKS : 2 SKS 

PROGRAM STUDI : KESEHATAN MASYARAKAT DOSEN PENGAMPU :  

CAPAIAN 
PEMBELAJARAN 
MATA KULIAH :  

1.  Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan unsur Administrasi pada Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 
(AKK) terhadap fungsi perencanaan dan evaluasi. 

2.  Mahasiswa mampu menjelaskan tentang batasan, pengertian, manfaat, unsur-unsur dan aspek-aspek perencanaan. 

3.  Mahasiswa mampu membedakan dan menjelaskan jenis-jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu, frekuensi penggunaan, tingkatan, 
orientasi waktu, ruang lingkup dan filosofi yang terkandung dalam sebuah perencanaan.  

4. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan berbagai analisis situasi dalam mengidentifikasi masalah pelayanan kesehatan yang 
terjadi didaerah. 

5. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan berbagai masalah kesehatan yang ditemukan dan memilih prioritas masalah yang akan 
direncanakan penyelesaiaannya. 

6.  Mahasiswa mampu menetapkan tujuan berbagai alternatif penyelesaian suatu masalah kesehatan sesuai dengan sumber daya yang ada 

7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai desain, analisis, perbandingan alternatif intervensi, dan implementasi 
perencanaan kesehatan 

8.  Mahasiswa mampu menyusun suatu rencana operasional terhadap suatu jenis pelayanan kesehatan 

9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan rencana operasional pelayanan kesehatan 

10. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, jenis dan manfaat evaluasi 

 11. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, jenis dan manfaat dan tingkatan evaluasi pelaksanaan program pelayanan 
kesehatan 

 12. Mahasiswa mampu mengetahui berbagai jenis rencana pembangunan kesehatan 
DESKRIPSI 
SINGKAT MATA 
KULIAH : 

Mata kuliah ini, membahas tentang aspek-aspek penting dalam membuat suatu perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan didaerah. 
Perencanaan dilakukan sesuai dengan analisis situasi dari berbagai data laporan kesehatan, identifikasi masalah, penentuan prioritas 
masalah, perumusan tujuan, penentuan alternatif pemecahan masalah dan penyusunan rencana operasional; Perencanaan yang telah dibuat 
dievaluasi pelaksanaannya, sesuai dengan kriteria hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

1. Pengantar pembelajaran: Perencanaan dan Evaluasi dan Administrasi Kesehatan 

2. Pengantar Perencanaan:  

3. Jenis-jenis Perencanaan 

4. Analisis situasi dan identifikasi masalah dalam perencanaan kesehatan (Analisis SWOT) 

5. Perumusan masalah kesehatan dan penetapan prioritas masalah 

6. Tujuan perencanaan, penentuan kriteria hasil pencapaian tujuan dan pemilihan berbagai alternatif pemecahan masalah 

7. Analisis manfaat biaya dan efektivitas pelaksanaan program kesehatan 



8. Penyusunan rencana operasional 

9. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kesehatan 

10. Konsep dasar evaluasi 

11. Teknik evaluasi pada tingkat program pelayanan kesehatan 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan (RPJMK); Rencana Tahunan Pembangunan Kesehatan (RTPK); 
Perencanaan Kesehatan Tingkat Daerah 

PUSTAKA : 
 Muninjaya, A.A.G; Manajemen Kesehatan; 2017. 

Azwar, A; Pengantar Administrasi Kesehatan; 2011. 
MEDIA 
PEMBELAJARAN 

LCD Proyektor 

 

MINGGU 
KE 

KEMAMPUAN AKHIR 
YANG DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 
(MATERI AJAR) 

METODE 
PEMBELAJARAN 

WAKTU PENGALAMAN 
BELAJAR 

MAHASISWA 

INDIKATOR PENILAIAN BOBOT 
NILAI 

1 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan keterkaitan 
unsur Administrasi pada 
Peminatan Administrasi 
dan Kebijakan Kesehatan 
(AKK) terhadap fungsi 
perencanaan dan 
evaluasi. 

Pengantar 
pembelajaran: 
Perencanaan dan 
Evaluasi dan 
Administrasi 
Kesehatan 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi 5 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
batasan, pengertian, 
manfaat, unsur-unsur dan 
aspek-aspek perencanaan 

Pengantar 
Perencanaan 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi 5 

3 Mahasiswa mampu 
membedakan dan 
menjelaskan jenis-jenis 
perencanaan berdasarkan 
jangka waktu, frekuensi 
penggunaan, tingkatan, 

Jenis-jenis 
Perencanaan 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi 5 



orientasi waktu, ruang 
lingkup dan filosofi yang 
terkandung dalam sebuah 
perencanaan 

4 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
melakukan berbagai 
analisis situasi dalam 
mengidentifikasi masalah 
pelayanan kesehatan 
yang terjadi didaerah 

Analisis situasi dan 
identifikasi masalah 
dalam perencanaan 
kesehatan (Analisis 
SWOT) 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi dan 
analisis masalah 

10 

5 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
merumuskan berbagai 
masalah kesehatan yang 
ditemukan dan memilih 
prioritas masalah yang 
akan direncanakan 
penyelesaiaannya 

Perumusan masalah 
kesehatan dan 
penetapan prioritas 
masalah 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi 5 

6 Mahasiswa mampu 
menetapkan tujuan 
berbagai alternatif 
penyelesaian suatu 
masalah kesehatan sesuai 
dengan sumber daya yang 
ada 

Tujuan 
perencanaan, 
penentuan kriteria 
hasil pencapaian 
tujuan dan pemilihan 
berbagai alternatif 
pemecahan masalah 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi dan 
analisis masalah 

10 

7 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan berbagai 
desain, analisis, 
perbandingan alternatif 
intervensi, dan 
implementasi 
perencanaan kesehatan 

Analisis manfaat 
biaya dan efektivitas 
pelaksanaan 
program kesehatan 

Diskusi Kelompok 2x50 menit Jurnal Kesehatan Penguasaan materi, 
kemampuan mengidentifikasi 
masalah, kemampuan dalam 
menyampaikan pendapat dan 
argumentasi, keaktifan dan 
kerjasama dalam kelompok 
diskusi 

10 

8 UTS 



9 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan berbagai 
desain, analisis, 
perbandingan alternatif 
intervensi, dan 
implementasi 
perencanaan kesehatan 

Analisis manfaat 
biaya dan efektivitas 
pelaksanaan 
program kesehatan 

Diskusi Kelompok 2x50 menit Jurnal Kesehatan Penguasaan materi, 
kemampuan mengidentifikasi 
masalah, kemampuan dalam 
menyampaikan pendapat dan 
argumentasi, keaktifan dan 
kerjasama dalam kelompok 
diskusi 

10 

10 Mahasiswa mampu 
menyusun suatu rencana 
operasional terhadap 
suatu jenis pelayanan 
kesehatan 

Penyusunan 
rencana operasional 

Diskusi Kelompok 2x50 menit  Penguasaan materi dan 
analisis masalah 

10 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
pengawasan dan 
pengendalian dalam 
pelaksanaan rencana 
operasional pelayanan 
kesehatan 

Pengawasan dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
program kesehatan 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi 5 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
pengertian, jenis dan 
manfaat evaluasi  

Konsep dasar 
evaluasi 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi 5 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
pengertian, jenis dan 
manfaat dan tingkatan 
evaluasi pelaksanaan 
program pelayanan 
kesehatan 

Teknik evaluasi 
pada tingkat 
program pelayanan 
kesehatan 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi dan 
analisis masalah 

10 

14 Mahasiswa mampu 
mengetahui berbagai jenis 
rencana pembangunan 
kesehatan 

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 
Bidang Kesehatan 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi 5 



(RPJMK); Rencana 
Tahunan 
Pembangunan 
Kesehatan (RTPK) 

15 Mahasiswa mampu 
mengetahui berbagai jenis 
rencana pembangunan 
kesehatan 

Rencana program 
kesehatan di tingkat 
daerah 

Kuliah 2x50 menit  Penguasaan materi  5 

16 UAS 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 


