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Profile Lulusan Program Studi 

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia diharapkan 

memiliki lulusan yang memenuhi karakter tenaga kesehatan yang profesional yaitu 

MIRACLE : 

No Nama Profil Lulusan Sumber/Dasar 

1 Manager : Mampu mengelola (managing) dan 

mengupayakan kebijakan dan program kesehatan 

masyarakat. 

AIPTKMI / KURNAS 

2 Inovator : Mampu melakukan pendekatan-

pendekatan yang bersifat inovasi secara metode 

maupun paradigma. 

AIPTKMI / KURNAS 

3 Researcher : Mampu mencari/meneliti bukti-

bukti/data secara komprehensif 

AIPTKMI / KURNAS 

4 Apprenticer : Apprentacing (obsession) untuk 

kesempurnaan 

AIPTKMI / KURNAS 

5 Comunitarian : Mampu berkomunikasi secara 

efektif 

AIPTKMI / KURNAS 

6 Leader : Unggul dalam visi kesmas AIPTKMI / KURNAS 

7 Educator : Mengedukasi seluruh masyarakat 

untuk membiasakan diri hidup sehat 

AIPTKMI / KURNAS 
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Capaian Pembelajaran 

Nama 

Komponen 

CPL 

Kode 

CPL 
Pernyataan CPL 

Sikap S01 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 

S02 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

S03  berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

S04 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 

bangsa; 

S05 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S06 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

S07 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

S08 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S09 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

S10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

S11 optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar 

yang besar; dan 

S12 memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif. 

Pengetahuan P01 Menguasai konsep teoritis dan kajian lanjut secara mendalam 

tentang Kesehatan Global, Epidemiologi , kesehatan lingkungan 
dan kesehatan kerja; 

P02 Menguasai konsep teoritis dan kajian lanjut bidang ilmu 
manajemen, administrasi, sosial dan perilaku  terkait pengetahuan 
tertentu untuk pendalaman  ilmu  kesehatan kesehatan 

masyarakat; 

P03 Menguasai konsep teoritis dan kajian  lanjut  secara mendalam 

tentang Kebijakan dan Manajemen Pelayanan kesehatan, 
Biostatistik, Metodologi Penelitian; 

P04 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang keselamatan 
pasien, Hukum & Etika RS, Manajemen Mutu dan strategis  

Pelayanan Kesehatan, Organisasi dan sumber daya manusia RS 
serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural ; 

P05 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang Manajemen 
keuangan dan marketing Rumah Sakit, Bangunan dan Lingkungan 

fisik RS,Logistik dan Farmasi RS, Manajemen Pendidikan,  
Sistem Infromasi Rumah Sakit dan Teknologi, Residensi RS serta 

mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

Keterampilan 

Umum  

KU01 Mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, inovatif, bermutu 

dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang 
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang 



 

yang bersangkutan; 

KU02 Memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian 

berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis 
atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman 
perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal 

ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 

KU03 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 

keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan 

keahliannya; 

KU04 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik 

secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat 

akademik dan masyarakat luas; 

KU05 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin; 

KU06 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan 

masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan 

kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 

Keterampilan 

Khusus  

KK 01 Mampu menganalisis, memecahkan dan mengambil keputusan 
yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat melalui 

pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 

KK 02 Mampu merancang dan menjalankan program – program yang 

berakaitan dengan kesehatan masyarakat;  

KK 03 Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di dalam 
bidang kelimuannya atau praktek professional melalui riset 

sehingga menghasilkan karya yang inovatif; 

KK 04 Mampu merancang dan mengelola penelitian / riset dengan 

metodologi yang bernar terkait dengan bidang kesehatan 

masyarakat dan mendapat pengakuan dari nasional ataupun 
internasional; 

KK 05 Mampu menganalisis dan menginterpretasikan tentang kebijakan 

pemerintah terkait dengan kesehatan masyarakat; 

KK 06 Mampu menganalisis faktor lingkungan termasuk biologi, 
fisika, kimia  dan sosial yang mempengaruhi status kesehatan 

masyarakat 

KK 07 Mampu mengaplikasikan alat dan teknologi didalam bidang 

kesehatan; 

KK 08 Mampu mengembangkan model-model pembelajaran dalam 

bidang pendidikan; 
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Kesehatan 
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Dosen Pengampu: 
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Capaian Pembelajaran 

Lulusan yang dibebankan 

kepada mata kuliah 

CPL Kode CPL  

Sikap S01 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

S09 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

Pengetahuan P01 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang teknologi di bidang pembiayaan kesehatan 

Keterampilan 

Umum 

KU01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang 

spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 

Keterampilan 

Khusus 

KK 01 Mampu menganalisis, memecahkan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah kesehatan 

masyarakat melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 

KK 05 Mampu menganalisis dan menginterpretasikan tentang teknologi di bidang pembiayaan kesehatan 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah terapan yang diperlukan untuk mengatasi 

berbagai tantangan dengan menggunakan teknologi dalam pembiayaan kesehatan. Materi yang dibahas berkaitan dengan teknogi dan kaitannya 

dengan kesehatan, penilaian teknologi kesehatan, dan implikasi ekonomi akibat penggunaan teknologi kesehatan. Mahasiwa juga akan dibimbing 

dalam berbagai topik pembahasan di bidang pembiayaan kesehatan seperti District Health Account, unit cost, metode ABC, kapitasi, casemix, 

dan penerapan penganggaran kesehatan berbasis kinerja di puskesmas dan rumah sakit. 

Prasyarat Mata Kuliah - 



 

Sumber Belajar 

(Referensi) 

1. Fett M.J. 2000. Technology, Health and Health Care. Departement of Health and Aged Care. Canberra. 

2. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. 2017. Penilaian Teknologi Kesehatan: Efektivitas Klinis dan Evaluasi Ekonomi. Kementerian 

Kesehatan. Jakarta. 

3. Murti B, Trisnantoro L. 2006. Perencanaan dan Penganggaran untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota. Gadjah Mada 

University Press. Yogyakarta. 

 

Pertemuan 

Ke 

Sesi 

 

Kemampuan Akhir 

yang diharapkan 

(Sub CPMK) 

Indikator capaian Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 

dan Pengalaman 

Belajar 

Alokasi Waktu  Evaluasi / Penilaian 
Sumber 

Belajar 

T P I/K Jenis Kriteria Bobot 
 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) 

- -            

1  Mampu menjelaskan  
konsep dasar kebijakan 
publik 

Ketepatan 
menjelaskan konsep 
dasar kebijakan publik 
 

 

1. Konsep dan makna 
kebijakan 

2. Urgensi kebijakan 
publik 

3. Ciri kebijakan publik 

4. Jenis kebijakan publik 
5. Kerangka kerja dan 

tahapan penyusunan 
kebijakan publik 

1. Kuliah 
2. Diskusi 
3. Belajar Mandiri 
4. Kolaboratif 

100  
menit 

  Penugasan 
(Tes 

Tertulis) 

Ketepatan, 
Kebenaran 

dan 
Kejelasan 

5% 1,2 

2  Mampu menjelaskan  
konsep dasar kebijakan 
kesehatan dan sistem 

kesehatan 

Ketepatan 
menjelaskan konsep 
dasar kebijakan 

kesehatan 
 

 

1. Urgensi kebijakan 
kesehatan 

2. Definisi kebijakan 

kesehatan 
3. Sistem kesehatan 
4. Elemen sistem 

kesehatan 

1. Kuliah 
2. Diskusi 
3. Belajar Mandiri 

4. Kolaboratif 

100  
menit 

  Penugasan 
(Tes 

Tertulis) 

Ketepatan, 
Kebenaran 

dan 

Kejelasan 

5% 3,4 

3  Mampu menguraikan 
kerangka kebijakan 

kesehatan 

Ketepatan dalam 
menguraikan 

kerangka kebijakan 
kesehatan 

1. Definisi segitiga 
kebijakan kesehatan 

2. Pelaku penyusun 
kebijakan 

3. Faktor kontekstual 
yang mempengaruhi 
kebijakan 

4. Proses penyusunan 
kebijakan 

1. Kuliah 
2. Diskusi 

3. Belajar Mandiri 
4. Kolaboratif 

100  
menit 

  Penugasan 
(Tes 

Tertulis) 

Ketepatan, 
Kebenaran 

dan 
Kejelasan 

10% 3 



 

4  Mampu menguraikan 
proses menetapkan 
kebijakan & kekuatan-
kekuatan yang 

mempengaruhi 

Ketepatan dalam 
menguraikan proses 
menetapkan kebijakan 
& kekuatan-kekuatan 

yang mempengaruhi 

1. Kewenangan dalam 
konteks proses 
penetapan kebijakan 

2. Kekuasan dalam 

konteks proses 
penetapan kebijakan 

3. Model rasional dalam 
pengambilan keputusan 

4. Model incremental 
dalam pengambilan 
keputusan 

5. Pendekatan mixed 

scanning pada 
pengambilan keputusan 

1. Kuliah 
2. Diskusi 
3. Belajar Mandiri 
4. Kolaboratif 

100  
menit 

  Penugasan 
(Tes 

Tertulis) 

Ketepatan, 
Kebenaran 

dan 
Kejelasan 

10% 3 

5  Mampu menjelaskan  
implementasi kebijakan 
dan beberapa 
pendekatannya 

Ketepatan dalam 
menjelaskan  
implementasi 
kebijakan dan 
beberapa 
pendekatannya 

1. Definisi implementasi 
2. Pendekatan top-down 
3. Pendekatan bootom-up 
4. Pendekatan principle-

agent theory 

1. Kuliah 
2. Diskusi 
3. Belajar Mandiri 
4. Kolaboratif 

100  
menit 

  Penugasan 
(Tes 

Tertulis) 

Ketepatan, 
Kebenaran 

dan 
Kejelasan 

10% 3,5 

6  Mampu menjelaskan  
model-model analisis 
kebijakan 

Ketepatan dalam 
menjelaskan model-
model analisis 
kebijakan 

1. Analisis stakeholder 
2. Analisis data 
3. Data‐data untuk 

analisis kebijakan 

1. Kuliah 
2. Diskusi 
3. Belajar Mandiri 
4. Kolaboratif 

100  
menit 

  Penugasan 
(Tes 

Tertulis) 

Ketepatan, 
Kebenaran 

dan 
Kejelasan 

10% 3,6 

7  Mampu menguraikan 
kaitan penelitian dan 
evaluasi kebijakan 

Ketepatan dalam 
menguraikan kaitan 
penelitian dan 

evaluasi kebijakan 

1. Kebijakan berbasis 
bukti 

2. Kebijakan dan 

ketidakpastian ilmiah 
3. Dampak penelitian 

terhadap kebijakan 

1. Kuliah 
2. Diskusi 
3. Belajar Mandiri 

4. Kolaboratif 

100  
menit 

  Penugasan 
(Tes 

Tertulis) 

Ketepatan, 
Kebenaran 

dan 

Kejelasan 

5% 3,6 

Ujian Tengah Semester 

8  Mampu menguraikan 
kaitan penelitian dan 

evaluasi kebijakan 

Ketepatan dalam 
menguraikan kaitan 

penelitian dan 
evaluasi kebijakan 

4. Kebijakan berbasis 
bukti 

5. Kebijakan dan 
ketidakpastian ilmiah 

6. Dampak penelitian 
terhadap kebijakan 

5. Kuliah 
6. Diskusi 

7. Belajar Mandiri 
8. Kolaboratif 

100  
menit 

  Penugasan 
(Tes 

Tertulis) 

Ketepatan, 
Kebenaran 

dan 
Kejelasan 

10% 3,6 

 

 

 


