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Program Studi : Tahap Profesi Dokter 
Kode  :  
 Blok  : Ilmu Kedokteran Masyarakat-Kedokteran Pencegahan 
Standar Kompetensi : mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif penyakit, melalui  

upaya kesehatan yang terorganisir pemerintah dan swasta, baik secara masyarakat maupun individual dengan pendekatan 
kedokteran keluarga dan kedokteran komunitas. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pengalaman 
Belajar 

Materi Pokok Alokasi Waktu Sumber/ Bahan Alat Penilaian 

 
Melakukan teknik  
berkomunikasi efektif  
dengan pasien, keluarga,  
dan masyarakat 

Mampu melakukan 
kegiatan home visit 
dan home care pada 
keluarga yang 
memiliki masalah 
kesehatan 
 
Mampu memberikan 
edukasi kesehatan 
kepada masyarakat 

Homevisit dan 
homecare pada 
kegiatan FOME  
 
 
 
 
 
 
Konseling dan 
penyuluhan 
pada pasien 

Teknik komunikasi 
efektif 
 
Kedokteran keluarga – 
homecare  
 
Teknik dan metode 
promosi kesehatan 

Bimbingan 
telaah jurnal 1 x 
100 menit 
 
 
Bimbingan skill 
komunitas 2 x 
100 menit 
 
 
Bimbingan 
manajemen 
kasus di 
komunitas 1 x 
100 menit 

Referensi : 
Modul FOME 
Teks book promosi 
kesehatan 
Jurnal ilmiah yang 
relevan 

MCQ 
OSCE 

merencanakan dan 
melaksanakan monitoring 
dan evaluasi upaya 
pencegahan dalam 
berbagai tingkat 
pelayanan : 
 

Mampu 
merencanakan dan 
melaksanakan 
kegiatan manajemen 
dan 
pengadministrasian 
penyakit dan masalah 

Kegiatan 
pemecahan 
masalah 
kesehatan 
dengan problem 
solving cycle 

Manajemen dan 
administrasi kesehatan 
 
Pemecahan masalah 
kesehatan 

Bimbingan 
manajemen 
kasus di 
komunitas 1 x 
100 menit 
 

Referensi : 
Modul pemecahan 
masalah 
 
Jurnal ilmiah 
Teksbook manajemen 
dan administrasi 
kesehatan 

MCQ 



di unit pelayanan 
keehatan primer 

Bimbingan skill 
komunitas 2 x 
100 menit 
 

Menjelaskan  
perencanaan,  
pengelolaan, monitoring,  
dan evaluasi untuk  
pembiayaan kesehatan,  
termasuk macam  
asuransi pelayanan  
kesehatan yang ada di  
Indonesia 

Mampu  menjelaskan  
perencanaan,  
pengelolaan,  
monitoring, dan  
evaluasi untuk  
pembiayaan 
kesehatan,  
termasuk macam  
asuransi pelayanan  
kesehatan yang ada 
di  
Indonesia 

Review literatur Pembiayaan dan 
asuransi kesehatan 

Bimbingan 
telaah jurnal 1 x 
100 menit 

Jurnal  
Tekxtbook pembiayaan 
kesehatan 

MCQ 

Menjelaskan tentang 
sistem kesehatan nasional 
dan program kesehatan 
Indonesia 

Mampu menjelaskan 
tentang sistem 
kesehatan nasional 
dan program 
kesehatan Indonesia 

Review literatur Sistem kesehatan 
nasional 
Program kesehatan 
Indonesia 

Bimbingan 
manajemen 
kasus 1 x 100 
menit 
 
Bimbingan 
refleksi kasus 1 x 
100 menit 

Jurnal 
artikel 

MCQ 

Menjelaskan  
kewenangan  
penanganan kasus dan  
sistem rujukan  
kesehatan di tingkat 
layanan primer, sekunder, 
dan tersier 

Mampu menjelaskan 
kewenangan 
penanganan kasus 
dan sistem rujukan 
kesehatan di tingkat 
layanan primer, 
sekunder, dan tersier 

Kuliah mini di 
RSUD kota/ 
kabupaten 

Sistem rujukan 
kesehatan 

Bimbingan 
manajemen 
kasus komunitas 
1 x 100 menit 

Data profil di RSUD 
kota/kabupaten 
 
Jurnal, textbook 

MCQ 

Menjelaskan dan 
melakukan analisis 
kegiatan Perencanaan dan 
pelaksanaan, monitoring 
dan evaluasi upaya 
pencegahan dalam 

Mampu menjelaskan 
dan melakukan 
analisis tentang 
kegiatan 
perencanaan dan 
pelaksanaan, 
monitoring dan 

Kuliah dan 
diskusi 

manajemen serta 
pengorganisasian 
program kesehatan 
yang ada di DKK 

Bimbingan 
manajemen 
kasus komunitas 
1 x 100 menit 
 
Bimbingan skill 1 
x 100 menit 

Data profil kesehatan 
kota/ kabupaten 

MCQ 



berbagai tingkat 
pelayanan  

evaluasi upaya 
pencegahan dalam 
berbagai tingkat 
pelayanan 

Merencanakan program 
untuk meningkatkan 
kesehatan masyarakat 

Mampu 
merencanakan 
program untuk 
meningkatkan 
kesehatan 
masyarakat 

Diskusi 
kelompok dan 
penyusunan 
plan of action 

Program Pencegahan & 
Penanggulangan 
Penyakit Menular : 
 Fogging sarang 

nyamuk 
 Pencegahan 

penularan 
penyakit 
endemic/epidemic 

 Peningkatan 
imunisasi 

Peningkatan surveilans 
epid dan 
penanggulangan wabah 

Bimbingan 
manajemen 
kasus di 
komunitas 1 x 
100 menit 

Textbook 
Jurnal 
Profil kesehatan daerah 

MCQ 
OSCE 

Menjelaskan tentang 
langkah-langkah 
keselamatan pasien  

Mampu menjelaskan 
tentang langkah-
langkah keselamatan 
pasien berupa 
informed consent& 
rekam medis di 
Rumah Sakit  
 
 

kuliah informed consent& 
rekam medis di Rumah 
Sakit 
 
 

Bimbingan 
manajemen 
kasus 1x 100 
menit 

Textbook 
jurnal 

MCQ 

Menjelaskan pencegahan 
dan penatalaksanaan 
kecelakaan kerja di 
Rumah Sakit dan langkah-
langkah diagnosis PAK 
dan penanganan pertama 
di Rumah Sakit, serta 
pelaporan PAK (K3RS) 

Mampu menjelaskan 
pencegahan dan 
penatalaksanaan 
kecelakaan kerja di 
Rumah Sakit dan 
langkah-langkah 
diagnosis PAK dan 
penanganan pertama 
di Rumah Sakit, serta 
pelaporan PAK 
(K3RS) 

Kuliah  Upaya pencegahan dan 
penatalaksanaan 
kecelakaan kerja  
 
Langkah diagnosis PAK 
dan penaganan pertama 
serta pelaporan PAK 

Bimbingan 
manajemen 
kasus 1 x 100 
menit 
 
Bimbingan skill 1 
x 100 menit 

Textbook 
jurnal 

MCQ 



menjelaskan dan 
melaksanakan program 
dasar Puskesmas  

Mampu 
menjelaskan dan 
melaksanakan 
program dasar 
Puskesmas tentang 
kesehatan 
lingkungan 

Kuliah dan field 
trip 

Program dasar 
puskesmas 
Kesehatan lingkungan 
PHBS 

Bimbingan 
manajemen 
kasus di 
komunitas 1 x 
100 menit 
 
Bimbingan skill 
di komunitas 1 x 
100 menit 

Textbook 
Data primer 
jurnal 

MCQ 

menjelaskan dan 
melaksanakan program 
dasar Puskesmas 

menjelaskan dan 
melaksanakan 
program dasar 
Puskesmas tentang 
perbaikan gizi 
masyarakat 

Kuliah  Program dasar 
puskesmas 
Gizi komunitas 

Bimbingan 
manajemen 
kasus 1 x 100 
menit 

Textbook 
Jurnal 
Data sekunder 
puskesmas status gizi 
masyarakat 

MCQ 

Membina kesehatan usia 
lanjut 

Mampu melakukan 
pembinaan 
kesehatan usia lanjut 
di Poslansia 

Kegiatan pos 
lansia 

Geriatri, penyakit pada 
geriatri, dan upaya 
pelayanan kesehatan 
komprehensif untuk 
geriatri 

Bimbingan skill 
di komunitas 1 x 
100 menit 

Textbook 
Data primer dan 
sekunder tentang 
geriatri di puskesmas 

MCQ 
OSCE 

menjelaskan jenis vaksin 
beserta cara 
penyimpanan, cara 
distribusi, cara skrining 
dan konseling pada 
sasaran, cara pemberian, 
dan kontraindikasi efek 
samping yang mungkin 
terjadi dan upaya 
penanggulangannya 
 

Mampu menjelaskan 
jenis vaksin beserta 
cara penyimpanan, 
cara distribusi, cara 
skrining dan 
konseling pada 
sasaran, cara 
pemberian, dan 
kontraindikasi efek 
samping yang 
mungkin terjadi dan 
upaya 
penanggulangannya 
 

Kegiatan 
imunisasi 

vaksin Bimbingan skill 
di komunitas 1 x 
100 menit 

textbook MCQ 

Memperlihatkan 
kemampuan perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring, 

Mampu 
Memperlihatkan 
kemampuan 

Kuliah dan 
membuat 

Infeksi nosokomial 
Pengobatan irrasional 

Bimbingan 
manajemen 
kasus di 

Textbook 
Data sekunder dari 
RSUD 

MCQ 



dan evaluasi suatu 
intervensi pencegahan 
kesehatan primer, 
sekunder, dan tersier :  

perencanaan, 
pelaksanaan, 
monitoring, dan 
evaluasi suatu 
intervensi 
pencegahan 
kesehatan primer, 
sekunder, dan tersier 
: infeksi nosokomial 
dan pengobatan 
irrasional 

laporan rencana 
kegiatan 

komunitas 1 x 
100 menit 
 
Bimbingan skill 
di komunitas 1 x 
100 menit 

jurnal 
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