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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Tujuan pembangunan seperti yang tercantum dalam Sistim Kesehatan Nasional (SKN) 
adalah terwujudnya kemampuan untuk dapat hidup sehat bagi setiap warga negara 
sehingga dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kesehatan menjadi tolok 
ukur dari kesejahteraan karena merupakan suatu investasi sumber daya manusia, 
sehingga  kesehatan seharusnya diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, merata, 
dan dengan kualitas yang baik, serta dapat diterima dan  dirasakan masyarakat dengan 
harga yang terjangkau. Namun hal ini tidak cukup karena masyarakat harus 
diberdayakan sehingga memandirikan masyarakat. Guna mencapai tujuan 
pembangunan kesehatan diperlukan upaya komprehensif baik di tingkat individu 
maupun di tingkat masyarakat.  

 
Indikator-indikator kesehatan seperti penurunan Angka Kematian Bayi dan Anak 
(AKABA) Angka Kematian Ibu (AKI), serta Angka Harapan Hidup (AHH), tidak dapat 
hanya diselesaikan dengan Upaya Kesehatan Perorangan yang berorintasi kuratif, 
namun harus dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang berorientasi promotif 
pereventif tanpa melupakan pelayanan kuratif. Dalam konteks UKM,  pendidikan 
kesehatan masyarakat menjadi sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah 
kesehatan masyarakat, dimana dibutuhkan kerjasama lintas ilmu dan lintas sektor. 
Kesehatan masyarakat akan dapat menyelesaikan masalah kesehatan jika empat 
tindakan dilakukan oleh peserta hasil didiknya; Health Empowerment  atau 
pemberdayaan masyarakat untuk dapat hidup sehat secara mandiri, Health 
Enhancement atau melakukan upaya agar kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi 
lebih baik lagi, Health Protection atau melindungi masyarakat dari berbagai masalah 
kesehatan dengan tersusunnya berbagai peraturan yang melindungi masyarakatnya 
seperti misalnya Healthy Cities, dan Health Preservation atau melestarikan hal-hal 
yang sudah mendukung kearah terciptanya kesehatan.  

 
Pendidikan kesehatan masyarakat saat ini menunjukkan  jumlah peminat peserta didik 
yang cenderung terus meningkat. Fakta ini adalah bentuk dari kesadaran masyarakat 
akan pentingnya kebutuhan bidang kesehatan masyarakat sebagai ilmu, sekaligus 
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sebagai bidang kerja yang menjanjikan di masa datang. Seiring dengan itu, 
pertambahan jumlah insititusi pendidikan kesehatan masyarakat berjamur di berbagai 
daerah, dan disadari bahwa pertumbuhan jumlah belum disertai dengan perbaikan  
kualitas pendidikan,  orientasi pendidikan yang  masih  bervariasi dan seringkali dinilai 
semakin jauh dari harapan. Kondisi ini sudah barang tentu tidak akan menghasilkan 
luaran pembelajaran (learning outcome) dengan kemampuan yang diharapkan untuk 
menjawab kebutuhan Upaya Kesehatan Masyarakat yang profesional.  Pada saat yang 
sama,  tantangan globalisasi seperti Asean Free Trade Area (AFTA) dan World Trade 
Organization (WTO) dimana tenaga kesehatan masyarakat dari manca negara juga 
dapat bersaing di negara kita dengan kualitas tenaga kesehatan masyarakat yang 
distandarnisasi.  

 
Permasalahan pendidikan kesehatan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas perlu 
mendapat perhatian dari Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Kesehatan 
sebagai pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan pendidikan kesehatan masyarakat 
yang terstandarnisasi, terukur dan terkoordinasi. Untuk itulah diperlukan suatu rencana 
strategi pendidikan kesehatan masyarakat, mulai dari tahap awal seleksi peserta didik, 
proses belajar mengajar, kurikulum, tenaga pendidik, pendanaan, lulusan, yang diakui 
belum terkoordinasi secara optimal, dengan penataan dengan manajemen  baik dan 
benar. Untuk itu IAKMI dan AIPTPKMI duduk bersama untuk menyusun Naskah 
Akademik ini sehingga dapat menjadi panduan yang terarah bagi institusi pendidikan 
dan tidak merugikan lulusannya. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Tantangan Tenaga Kesehatan Masyarakat Dalam Kerangka Sistem  
Pelayanan Kesehatan Nasional 

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kondisi kesehatan di Indonesia dalam dekade 
terakhir ini mengalami perkembangan yang berarti, seperti misalnya angka 
kematian bayi turun dari 118 kematian per seribu kelahiran di tahun 1970 
menjadi 35 di tahun 2003, dan angka harapan hidup meningkat dari 48 tahun 
menjadi 66 tahun pada periode yang sama (Indonesia Policy Brief – Ide-ide 
program 100 hari, World Bank).  Namun tantangan baru akibat perubahan sosial 
dan ekonomi menyebabkan pola penyakit menjadi semakin kompleks yaitu 
selain perbahan alam dan perubahan perilaku yang terbukti tidak hanya 
dipengaruhi oleh pemahaman individu semata-mata tetapi terbaukti berkaitan 
erat dengan determinan sosial dan budaya.  
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Saat ini penyakit menular di Indonesia masih menyumbang 22 persen kematian, 
status gizi sebagai faktor penentu belum beranjak dari situasi gizi buruk dan gizi 
kurang dibandingkan dengan gizi cukup.  Satu dari dua puluh anak meninggal 
sebelum mencapai usia lima tahun dan seorang ibu meninggal akibat proses 
melahirkan dari setiap 325 kelahiran hidup. Tingginya ketimpangan regional dan 
sosial ekonomi dalam sistem kesehatan masyarakat menyebabkan kesenjangan 
angka kematian bayi dan anak lebih buruk dibandingkan dengan situasi di 
beberapa negara Asia termiskin. Akses kesehatan pada kelompok miskin paling 
buruk menyebabkan anak mereka umumnya sedikit yang diimunisasi ataupun 
ibu dari kelompok ini kurang mendapatkan akses bantuan tenaga medis yang 
terlatih dalam proses melahirkan. Angka kematian ibu dan bayi  yang masih lebih 
tinggi dibandingkan dengan kebanyakan negara tetangga adalah bukti lemahnya 
manajemen pelayanan kesehatan masyarakat, sementara itu, penyakit 
degeneratif seperti kardivaskuler sudah menjadi penyebab 30% kematian di 
Jawa dan Bali, terlebih lagi Indonesia menjadi sepuluh negara didunia dengan 
penyakit diabletes tertinggi  

 
Untuk menjawab tantangan di atas, dibutuhkan adanya sistem pelayanan 
kesehatan yang memiliki jaringan pelayanan interdisipliner, komprehensif dan 
kompleks serta mencakup aktivitas diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, promotif, 
preventif dan protektif. Dalam sistim pelayanan kesehatan di Indonesia, upaya 
kesehatan ini dibagi menjadi bagian; upaya kesehatan perorangan dan upaya 
kesehatan masyarakat. Dalam upaya kesehatan perorangan peran diagnosis, 
pengobatan dan rehabilitasi lebih menonjol dan memiliki standar kerja yang ketat 
bagi para tenaga medisnya. Sementara dalam upaya kesehatan masyarakat, 
upaya kesehatan ini dilakukan secara terorganisir, dengan melibatkan berbagai 
pihak, multidisiplin dan multisektor serta menggunakan pendekatan system  
pada berbagai tingkatan, baik lokal maupun regional, dan dilaksanakan oleh 
pemerintah dan swasta di tingkat kabupaten, propinsi, pusat maupun secara 
internasional.   

 
Fokus pelayanan kesehatan masyarakat lebih bersifat promotif, preventif dan 
protektif agar frekuensi penyakit berkurang atau tereradikasi dengan melakukan 
proteksi atau dengan diciptakannya peraturan-peraturan yang mendukung upaya 
kesehatan (heathy policy).  Upaya dengan sasaran masyakat ini antara lain juga 
dengan memberdayakan masyarakat agar terjadi perubahan di masyarakat 
dalam menanggapi dan mengatasi suatu masalah kesehatan baik untuk 
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memberantas penyakit menular, maupun menekan angka penyakit-penyakit 
tidak menular.    

 
Dalam upaya terselenggaranya pembangunan kesehatan yang melibatkan 
semua potensi secara sinergis, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun 
masyarakat, maka disusunlah Sistim Kesehatan Nasional yang mencakup enam 
sub-sistem sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, 
dengan berlandaskan prinsip perikemanusiaan, hak asasi, keadilan dan 
perataan, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, kemitraan, pengutamaan 
dan manfaat, serta tata kepemerintahan yang baik. 

 
Masalah ketenagaan yang utama di Indonesia adalah terjadi baik kelangkaan  
jumlah tenaga kesehatan pada hampir di semua jenis tenaga, dan masalah 
ketidak merataan distribusinya dari tenaga kesehatan.  Oleh karena itu program 
sumber daya kesehatan dari pemerintah ditujukan untuk meningkatkan jumlah, 
mutu dan penyebarannya sesuai kebutuhan, dengan kegiatan pokok diantaranya 
peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui 
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Pemenuhan kebutuhan tenaga 
kesehatan, pembinaan tenaga kesehatan dan penyusunan standar kompetensi 
dan regulasi profesi kesehatan1. 

 

1.2.2 Tantangan Tenaga Kesehatan Masyarakat Tingkat Global  

Word Trade Organization menetapkan pendidikan sebagai salah satu komponen 
penting dalam sektor tersier dengan focus kegiatan pada mentransformasi 
manusia dari yang tidak berpengetahuan dan tidak trampil menjadi 
berpengetahuan dan trampil. Sebagai Negara yang telah menjadi anggota WTO 
sejak tahun 1995i, maka Indonesia terikat dengan semua perjanjian yang 
mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan trade related intellectual property 
rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan 
perdagangan2. Dalam mengantisipasi globalisasi di bidang pendidikan maka 
Direktorat Perguruan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional, berupaya 

                                                             
1 Depkes (2008). Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas. RI. 
2 Makalah pada Diskusi “GATS: Neo-imprialisme modern dalam Pendidkan” diselenggarakan oleh BEMKM 
UGM, Ygoayakarta, 22 September 2005. 
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menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional termasuk pula dalam bidang 
kesehatan, sehingga tenaga kesehatan di Indonesia siap menghadapi masuknya 
tenaga kesehatan asing karena memiliki kualifikasi yang setara internasional. Di 
dalam kerangka kualifikasi ini penekanan utama adalah kompetensi atau 
kemampuan tenaga kesehatan masyakarat untuk dapat melakukan 
pelayanannya di masyarakat. Mengingat masih beragamnya kemampuan tenaga 
kesehatan masyarakat yang dicetak oleh 165 perguruan tinggi di Indonesia, 
maka dibutuhkan penyeragaman kompetensi lulusan sarjana kesehatan 
masyarakat tanpa menekan keragaman spesialisasi yang telah tercipta di 
berbagai daerah karena desakan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.  
 
Council on Linkages between Academia and Public Health Practice (2001) 
membagi dua jenis profesi kesehatan yaitu yang tergolong regulated dan non 
regulated. Profesi kesehatan yang regulated adalah: dokter komunitas, dokter 
gigi, perawat kesehatan masyarakat, mikrobiolog, petugas labolatorium, ahli gizi 
dan sebagainya. Profesi ini membutuhkan ijin sebelum mereka dapat melakukan 
pelayanannya di masyarakat. Jenis non regulated adalah jenis profesi kesehatan 
yang tidak membutuhkan ijin untuk melakukan pelayanannya di masyarakat 
karena fokusnya bukan pada individual melainkan masyakarat. Walaupun profesi 
ini tidak perlu mendapatkan ijin namun golongan ini perlu mendapatkan 
sertifikasi yang menstardarnisasikan kompetensinya.    

 

1.2.3 Kaitan Pendidikan Kesehatan Masyarakat dengan Sistem Pelayanan 
Kesehatan di Indonesia 

Turunnya kasus berbagai penyakit atau meningkatnya indikator-indikator 
kesehatan suatu Negara tidak dapat terjadi dengan hanya menggunakan 
pendekatan biomedik, sehubungan dengan semakin kompleksnya kebutuhan 
masyarakat untuk sehat, disertai dengan berbagai masalah penyertanya. Dalam 
hal ini pendekatan masyarakat lebih dapat menjawab tangan permasalahan 
kesehatan yang ada. Oleh karena itu sistem pelayanan kesehatan diharapkan 
juga berkembang, dengan mengembangkan  kebutuhan akan sub-sub sistem 
pelayanan, yang tidak hanya berorientasi kuratif, tetapi upaya-upaya promotif. 
 
Sistem pelayanan kesehatan tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan 
perorangan, tetapi juga membutuhkan pelayanan kesehatan masyarakat. 
Sebagai contoh; perkembangan Rumah Sakit, tidak hanya membutuhkan 
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seorang Dokter dan Perawat, tetapi juga membutuhkan penataan manajemen 
rumah sakit agar  lebih efisen dan efektif guna mengatur organisasi, mengatur 
manusia dan perilakunya. Dengan demikian, selain rumah sakit membutuhkan 
tenaga kesehatan profesional antara lain Dokter, Perawat dan Tenaga 
Pendukung pelayanan medik  dalam pelayanan kesehatan perorangan, juga 
membutuhkan tenaga pelayanan kesehatan yang profesional dalam bidang 
manajemen, pengorganisasian struktur, komunikasi, dan perilaku untuk 
pengembangan sistem pelayanan rumah sakit yang efektif. Pada konteks 
kebutuhan terakhir inilah, jelas peranan ilmu kesehatan masyarakat dengan 
kompetensi profesi manajemen kesehatan, profesi administratur kesehatan, 
komunikasi dan perilaku kesehatan dibutuhkan. 
 
Sistem pelayanan kesehatan masyarakat dalam tatanan di masyarakat juga  
membutuhkan pengembangan metode pemberdayaan dan pengorganisasi 
masyarakat untuk ikut mengatasi lingkungan fisik, lingkungan kerja, lingkungan 
sosial, masalah gizi, yang diketahui  memberikan andil terhadap masalah dan 
status kesehatan. Pada konteks ini, peran profesional petugas kesehatan dalam 
bidang lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan kerja, sistem informasi dan 
perilaku, dan gizi merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan, dan tidak 
mungkin dapat diambil alih tenaga medis.  
 
Berdasarkan kebutuhan di atas maka fungsi upaya kesehatan masyarakat 
adalah: 
 
1. Kajian dan monitoring masalah kesehatan di masyarakat atau kelompok 

berisiko dalam upaya mengidentifikasi masalah dan menetapkan prioritas 
masalah;   

2. Memformulasikan kebijakan kesehatan bekerja sama dengan masyarakat 
dan pemerintah untuk menyusun dan mengawal kebijakan public guna 
menyelesaikan masalah kesehatan  

3. Menjamin agar masyarakat memiliki akses yang tepat dan pelayanan yang 
cost effective, termasuk di dalam menjamin agar masyarakat memperoleh 
haknya dalam memperoleh informasi yang benar terhadap berbagai 
masalah kesehatan melalui kegiatan promosi kesehatan dan upaya 
pencegahan yang efektif.  
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Untuk dapat melaksanakan tiga fungsi di atas maka pelayanan yang harus dapat 
dilakukan bagi tenaga kesehatan masyarakat adalah mampu melakukan 
pengkajian.  
 
Mampu melakukan pengkajian (assessment), yaitu dengan: 
1. Memantau status kesehatan untuk mengidentifikasikan masalah kesehatan 

atau kondisi lingkungan yang berbahaya.  
2. Mendiagnosis dan menyelidiki masalah kesehatan dengan mempelajari 

kondisi lingkungan atau perilaku di masyarakat yang menjadi faktor risiko 
kesehatan terjadi penyakit. 

 
Mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan kesehatan, yaitu dengan:  
3. Menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan penduduk seputar 

persoalan kesehatan. 
4. Menggerakkan kemitraan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah kesehatan. 
5. Mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mendukung adanya 

upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. 
 
Mampu melakukan kegiatan penjaminan kesehatan, yaitu dengan: 
6. Menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan 

menjamin keselamatan. 
7. Menciptakan sistim rujukan yang dapat menjamin pemberian  layanan 

kesehatan yang dalam kondisi ketidak tersediaan layanan.  
8. Menjamin tenaga kesehatan yang bekerja di masyarakat memiliki kompetensi 

yang tepat dan sesuai.  
9. Mengevaluasi keefektifan, keterjangkauan, dan mutu layanan kesehatan baik 

perorangan maupun masyarakat.  
 

Mampu mencari solusi inovatif, yaitu dengan:  
10. Melakukan penelitian untuk mencari penetahuan wawasan baru dan solusi 

yang inovatif terhadap masalah kesehatan. 
  

Dengan menelaah ketiga fungsi dan sepuluh pelayanan esensial yang 
merupakan adopsi dari Council on Linkages between Academia and Public 
Health Practice (2001), tersebut maka tenaga kesehatan yang harus diciptakan 
adalah tenaga didik yang mampu melakukan kajian dan monitoring masalah 
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kesehatan, mampu memformulasikan kebijakan kesehatan dan menjamin akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan cost effective. 

Dalam PP 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan telah tertera pada pasal 2 
bahwa tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, 
entomology kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, 
administrator kesehatan dan sanitarian, sejalan dengan perkembangan bidang 
keilmuan di kesehatan masyarakat, jenis-jenis ini perlu di revisi. Namun demikian 
tertera jenis tenaga kesehatan masyarakat ini menunjukkan adanya kebutuhan 
yang spesifik di lapangan. Oleh karena itu Naskah akademik ini disusun untuk 
menanggapi kebutuhan dan permasalahan di atas terkait dengan tenaga 
kesehatan masyarakat di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai institusi 
pendidikan dan organisasi profesi diharapkan naskah akademik ini menjadi 
panduan dalam menyusun pendidikan bagi tenaga kesehatan masyarakat. 
Council on Linkages between Academia and Public Health Practice (2001) 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan  

Secara umum, naskah akademik ini menguraikan secara utuh profesionalitas 
pendidikan kesehatan masyarakat yang spesifik, yang terurai kedalam 
ketrampilan normatif di bidang kesehatan,  bersifat khusus, spesifik dan unik, 
sehingga dapat dibedakan dengan profesi kesehatan lainnya. Uraian Ini secara 
utuh dapat disebut sebagai uraian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) bidang ilmu kesehatan masyarakat. Dengan demikian, naskah akademik 
ini menjelaskan dan menelaah secara rinci berbagai aspek pendidikan 
kesehatan masyarakat dari sisi: 
 
1) Perkembangan sejarah (historical development) pendidikan kesehatan 

masyarakat di Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan dinamik yang 
cepat dan solid, sehingga dapat diyakini bahwa nilai kesejaharan yang 
dimilikinya mampu melintas ke masa depan dalam menjawab permasalahan 
kesehatan di Indonesia 
 

2) Prediksi gambaran situasi kesehatan masyarakat (public health situations and 
predictions), baik lokal-nasional dan global yang memang memerlukan 
tenaga ahli di bidang kesehatan masyarakat, yang miliki ketrampilan khusus, 
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spesifik dan unik, yang dapat dibedakan dengan pendidkan profesi kesehatan 
lainnya. 
 

3) Perkembangan sosiologis pendidikan kesehatan masyarakat yang berupaya 
menjawab tantangan kesehatan masyarakat serta beradaptasi terhadap 
perkembangan pendidikan kesehatan masyarakat secara global, sehingga 
diyakini mampu setara dan harmonis dengan profesi kesehatan masyarakat 
global. 

 
4) Perkembangan yuridis di dalam Negara Republik Indonesia untuk 

kepentingan pembangunan kesehatan masyarakat, yang memberi kerangka 
logis memerlukan profesionalitas pendidikan kesehatan masyarakat yang 
khusus, spesifik dan unik, yang dapat dibedakan dengan pendidikan profesi 
kesehatan lainnya. 

 
5) Terakhir, dari uraian di atas, perkembangan dan situasi normatif pendidikan 

kesehatan masyarakat dari sisi filsafat keilmuannya, etika pelaksanaannya 
dan rumusan kompetensi serta ketrampilan yang spesifik dan unik, sehingga 
miliki pengakuan khusus yang berbeda dengan profesi kesehatan lainnya.  
Uraian tersebut memberi gambaran tentang sistem pendidikan kesehatan 
masyarakat di Indonesia yang meliputi jenis dan jenjang pendidikan, 
kompetensi setiap jenjang, jenjang karir luaran pendidikan, serta akreditasi 
institusi/program studi. 
 

1.3.2 Kegunaan 

Naskah akademik ini diharapkan mampu memberi manfaat yang luas bagi 
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah, swasta dan 
masyarakat, dalam hal: 

 
1) Manfaat yudiris pendidikan nasional, yaitu menjadi bahan dasar bagi 

pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 
dan jajarannya, dalam merumuskan ketentuan-ketentuan pendidikan 
kesehatan masyarakat di Indonesia  agar lebih sistematis,terukur, dan 
berdaya guna bagi kepentingan dan kebutuhan nasional dan dapat bersaing 
secara global.   
 



 

11 

 

2) Manfaat yudiris pembangunan kesehatan nasional, yaitu menjadi bahan 
dasar bagi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kesehatan dan jajarannya, 
serta kementrian teknis lainnya, yang terkait dengan pembangunan 
kesehatan di indonesia, dalam merumuskan ketentuan-ketentuan kebutuhan 
dan penyediaan tenaga kesehatan masyarakat yang beragam di berbagai 
jenjang dan sistem kesehatan, yang mampu menjawab standar pelayanan 
kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
setinggi-tingginya. 

3) Manfaat profesionalisme pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan 
kesehatan masyarakat yang mampu terstandar dalam berbagai aspek 
penyiapan kelembagaan, proses pendidikan dan luaran yang berkompeten 
dan mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat dimanapun 
lulusannya bekerja. 

4) Manfaat kesetaraan, yaitu menjadikan pendidikan kesehatan masayarakat di 
Indonesia setara secara adil (Equality for professional practices) dalam 
masyarakat dunia, menuju penerapan Code of Practice tenaga kesehatan 
yang mengalir masuk kesetiap negara di dunia. 

5) Manfaat inklusivitas, yaitu menjadi masukan bagi pemangku kepentingan 
untuk terus terbuka dan dinamis dalam mengembangkan berbagai aspek 
keilmuan, pendidikan dan keprofesian kesehatan masyarakat di Indonesia 
yang adaptif efektif menjawab permasalahan kesehatan masyarakat di 
Indonesia dan global. 

1.4 Metode Pendekatan 
 
Metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik dan KKNI Pendidikan 
Kesehatan Masyarakat Imenggunakan beberapa metode pendekatan secara 
sistematik sebagai berikut: 

1.4.1 Tahap Konseptualisasi 

Pendekatan melalui studi pustaka untuk pengumpulan bahan, data yang 
berkaitan dengan pendidkan kesehaan masyarakat. Hasil kajian kepustakaan 
yang di review buku teks, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, 
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dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar serta dari website yang 
terkait dengan perkembangan ilmu dan pendidikan kesehatan masyarakat di 
seluruh dunia, dijadikan bahan utama penyusunan. 

 
Hasil studi pustaka, studi lapangan, dan konsultasi publik di rumuskan oleh tim 
penyusun naskah akademik dan  Komisi Pengarah (Steering Committee) dalam 
beberapa kali  pertemuan untuk dituangkan sebagai narasi naskah akademik ini. 

 

1.4.2 Tahapan Validasi Empiris 

Studi lapang dalam bentuk Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) 
di 4 regional AIPTKMI yaitu Regional Barat (Sumatera), Reginal Timur (KTI), 
Regional Tengah 1 (DKI, Jabar, Yogya dan Lampung), dan Regional Tengah II 
(Jawa, NTB dan Bali), yang dilakukan untuk menghimpun pendapat dan 
persepsi, baik dari kompartemen terkait, praktisi, akademisi, organisasi profesi, 
insititusi pendidikan kesehatan masyarakat   dan masyarakat di wilayahnya 
masing-masing. 

 
Konsultasi Publik dengan mengundang pakar, dengan melakukan diskusi dan 
menyelenggarakan seminar yang melibatkan para stakeholder di tingkat 
nasional, regional  dan internasional,  dengan metode  brainstorming, dengan 
peserta  dari latar belakang beragam, kemudian disandingkan dengan pendapat 
dan pemikiran tentang pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia 

1.4.3 Tahapan Konseptualisasi Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia 

Dari hasil kajian berbagai literatur dan perundang-undangan yang ada serta 
kompilasi dari berbagai seminar yang relevan, ditambah dengan hasil empiris 
dengan mendengarkan masukan dari empat regional dan konsultasi dengan  
para stakeholder maka di rumuskanlah standar pendidikan kesehatan  
masyarakat yang akan menjadi acuan para penyelenggara pendidikan kesehatan 
masyarakat yang akan berlaku di Indonesia, baik ditingkat nasional yang dimulai 
dengan  diskusi mengenai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis definisi ilmu 
kesehatan masyarakat dan peran dan fungsi yang membedakan dengan tenaga 
lainnya, kemudian disusun parameter dan unsur deskripsi yang mencakup 
kemampuan bidang kerja, lingkup kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki, 
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tanggungjawab dan standar sikap. Dari deskriptor ini kemudian disusun 
kompetensi dari lulusan pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia.  

1.4.4 Tahapan Pengembangan Komitmen Pemangku Kepentingan  

Tahap selanjutnya dari hasil konseptualisasi dan validasi ini adalah mensosialisasikan 

hasil standar pendidikan kesehatan masyakarat kepada para stakeholder dan 

penyelenggara pendidikan, baik pemerintah maupun swasta. Hasil dari seminar dan 

pertemuan dirumuskan melengkapi naskah akademik, untuk kemudian disosialisasikan 

agar terbentuk komitmen dari para stakeholder untuk mendukung tenaga yang 

dihasilkan dengan menyelaraskan berbagai peraturan yang ada. Dilain pihak,  para 

penyenggara pendidikan dapat menggunakan naskah ini sebagai acuan bagi pendidikan 

kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. 
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BAB 2  
LANDASAN PEMIKIRAN 

Bab ini memuat konsideran dari Naskah Akademik Pendidikan Kesehatan Masyarakat, 
dimana  pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai pokok pemikiran yang menjadi 
latar belakang dan alasan penyusunan Naskah Akademik ini. 

2.1 Landasan Filosofis  
 
Kebangkitan ilmu pengetahuan pada akhir abad 18 sampai awal  abad 19 berdampak 
besar terhadap kehidupan manusia termasuk dampaknya terhadap kesehatan.  Salah 
satu perubahan penting dalam kesehatan adalah kesehatan tidak hanya dipandang 
semata-mata sebagai masalah biologis, tetapi kesehatan dipandang dari sudut sosial, 
budaya, lingkungan dan  perilaku, dikaji  secara multidisiplin dan mulitsektoral. Sudut 
pandang ini disebut sebagai sudut pandang  kesehatan masyarakat. 
 
Jejak dan sejarah kesehatan masyarakat dapat dirunut dari kepustakaan Inggris dan 
Amerika. Penggunaan statistik vital di Inggris (Bill of Mortality), pembuatan saluran 
limbah dan larangan membuang sampah di jalanan di kota Roma, pelaksanaan 
karantina laut untuk kapal dan isinya yang datang dari wilayah endemik pes di Venesia 
dan beberapa aktifitas lingkungan lainnya sudah dimulai sejak abad pertengahan. Yang 
mendorong upaya timbulnya upaya kesehatan masyarakat adalah kondisi yang sangat 
buruk dari pekerja di Inggris tahun 1850. Namun, pelaksanaan upaya kesehatan 
masyarakat yang teratur dan terkoordinir baru dimulai setelah timbulnya Sanitary 
Reform Movement pada tahun 1820an, yang mendorong ide bahwa pemerintah harus 
ikut bertanggungjawab terhadap kesehatan penduduknya. Gerakan tersebut 
mendorong timbulnya berbagai peraturan (Public Health Act).  
 
Pada perkembangan selanjutnya, kesehatan masyarakat tidak hanya terbatas pada 
tindakan sanitasi lingkungan untuk melawan gangguan terhadap bahaya kesehatan 
yang tidak mampu di atasi secara perseorangan,   tetapi berkembang meluas dengan 
pertanyaan dasar “apakah  sanitasi yang buruk menjadi penyebab utama penularan ?, 
dan apakah pengertian terbatas seperti ini dapat  dijadikan kriteria untuk  dapat 
dimasukkan ke dalam bidang kerja  kesehatan masyarakat? Winslow, 1920 (dalam 
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George Pickett & John J. Hanlon, 2009),  seorang penganjur gigih tentang perlunya 
ruang lingkup kesehatan masyarakat bekembang diperluas ke aspek non-biologis,  
memberikan pandangan yang lebih luas dan melihat uraian di atas tidaklah cukup 
dikatakan sebagai cakupan kesehatan masyarakat, Winslow kemudian  
mengemukakan pendapat  bahwa ke sehatan masyarakat adalah upaya profesional 
yang dikembangkan untuk mampu mencegah penyakit,  mempepanjang usia hidup, 
dan meningkatkan kesehatan secara  efisen, melalui upaya masyarakat yang 
terorganisasi secara sistematis. Pandangan ini kemudian dipakai dan diterima secara 
luas  oleh bidang lain sebagai  definisi kesehatan masyarakat. 
 
Definisi yang diterima secara luas ini digunakan oleh banyak negara untuk 
mengembangkan  kebijakan publik, terutama di Amerika dan Inggris, juga di Indonesia. 
Pemerintah Inggris menerbitkan  Peraturan yang dibuat di Inggris mengharuskan 
pemerintah daerah untuk memperbaiki pembuangan limbah, menyediakan air bersih, 
dan membersihkan jalanan, meningkatkan standar perumahan dan sebagainya. Era 
jasad renik yang juga timbul pad akhir abad ke 19 itu meningkatkan pemahaman 
terhadap penyebab berbagai macam penyakit menular yang banyak ditemukan saat itu 
dan meningkatkan pemahaman tentang perang lingkungan dalam kejadian penyakit. 
Trend kearah pencarian penyebab penyakit dan kematian, dengan mengemukakan 
angka-angka statisitk telah  mendorong berkembangnya epidemiologi dan statistik 
dalam kesehatan masyarakat. Penyebab penyakit dan kematian dikaji, dihubungkan 
dengan kebijakan publik. Bahwa kebijakan publik yang memperhatikan aspek 
kesehatan dan perilaku sehat, diyakini  akan menurunkan angka penyakit dan kematian 
dimasa datang. Dengan demikian, bidang – bidang yang berkembang dalam kesehatan 
masyarakat juga semakin meluas meliputi:  
 
1) Kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja 
2) Epidemiologi 
3) Biostatistik 
4) Administrasi kebijakan kesehatan dan gizi 
5) Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku 

 
Pembidangan ini terus berkembang  dan bertambah sejalan dengan perkembangan 
teknologi, masalah yang dihadapi, dan harapan yang dipikul, namun tujuannya tetap 
sama, yaitu menurunkan kejadian penyakit, mencegah kematian dini serta ketidak 
nyamanan dan ketidak mampuan akibat penyakit di masyarakat. Berkembangnya 
pemahaman tentang peran sosial, ekonomi dan politik terhadap kesehatan telah 
membuka cakrawala baru bahwa masalah kesehatan tidak hanya  sekedar untuk  
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upaya penyembuhan penyakit secara perorangan atau kelompok,  tetapi berkembang 
ke arah upaya sistematis  untuk  promosi dan pencegahan penyakit. Dengan demikian, 
terbuka  peluang untuk penggunaan  pendekatan kesehatan masyarakat sebagai suatu 
pendekatan retrospektif untuk membantu pendekatan pengobatan klinis, juga  sekaligus 
pendekatan prospektif untuk mempersiapkan kemampuan mengatasi masalah di masa 
akan datang. Untuk itulah, kesehatan masyarakat diupayakan untuk mengendalikan 
informasi dan penelitian yang luas untuk mencegah penyakit. Aktifitasnya antara lain 
meliputi: 
 
1. Menentukan dampak dari interaksi penyakit dengan variabel risiko yang dapat 

diubah terhadap status kesehatan penduduk 
2. Mengembangkan kebijkan tentang bagaimana dan kapan pengobatan klinis  di 

terapkan dalam program penanggulangan penyakit 
3. Menjamin bahwa program yang terkait dengan pengobatan klinis efektif dan 

bermutu tinggi, sehingga mungkin akan muncul bidang garapan baru terkait dengan 
penerapannya dalam kesehatan masyarakat. 
 

Semakin meningkatnya pengetahuan tentang suatu masalah di bidang kesehatan 
masyarakat, dan semakin tinggi tuntutan atas pelayanan profesional yang ada, maka 
pembidangan akan semakin mendalam namun bercabang, sehingga akan terjadi 
layanan-layanan yang semakin spesialistis. Dalam perkembangannya kini, definisi dan 
pengertian yang diajukan Winslow dianggap “terbatas” untuk menjelaskan perubahan 
dan kebutuhan akan peran kesehatan masyarakat, kemudian secara evolusi 
berkembang terus.  
 
Bauchamp (dalam Pickett & John, 2009) menyebut bahwa meskipun kekuatan 
kesehatan masyarakat yang dikembangkan dengan dasar definisi Winslow telah 
banyak mempengaruhi dan memperkecil angka-angka kematian, kecacatan dan 
memperpanjang usia kehidupan manusia, namun perkembangan lanjut adalah kajian 
kesehatan masyarakat harus dikaitkan secara  erat dengan konsep dan perkembangan 
revolusi filosofi dan sosial yang luas dan multi aspek, yang bersandar pada kekuatan 
keadilan sosial sebagai pendorong.  
 
Picket (2009) kemudian menterjemahkan kekuatan keadilan sosial sebagai pernyataan 
hak-hak individu dan masyarakat.  Hak dimaksud adalah hak mendapatkan informasi, 
hak  memperoleh pengetahuan yang benar, hak menjalankan perilaku secara sehat, 
hak menolak perilaku menyimpang yang berdampak, dan hak mendapatkan pelayanan 
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kesehatan, baik peventif maupun kuratif. Seluruh hak itu disebut sebagai evolusi 
perkembangan keilmuan kesehatan masyarakat.  
 
Dari evolusi perkembangan definisi kesehatan masyarakat yang selayaknya 
berbersandar pada kekuatan keadilan sosial, maka dengan mengutip hasil kajian 
berikut: 
1) Referensi dari Canadian Medical Association. A prescription for sustainability. 

Ottawa: CMA, 2002), dengan rumusan;  “Public health is the combination of 
sciences, skills, and beliefs that is directed to the maintenance and improvement 
of the health of all the people through collective or social actions” 

2)  Referensi dari Departemen Kesehatan R.I, tentang pengertian kesehatan 
masyarakat yaitu “suatu kondisi kesehatan masyarakat, yang terdiri atas status 
kesehatan, pelayanan kesehatan primer untuk  promotif, pereventif, kuratif dan 
rehabilitatif, yang berbasis  pada kebutuhan masyarakat”. Untuk mencapai kondisi 
status kesehatan, dibutuhkan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat, 
dengan metode pengoragnisasian masyarakat.  

Intisari  yang dipetik dari dua  referensi  di atas bahwa kesehatan masyarakat adalah 
perpaduan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan untuk  upaya sistematis 
dalam pencegahan penyakit, memperpanjang hidup, sampai  meningkatkan status 
kesehatan penduduk secara menyeluruh melalui strategi dan pendekatan 
pemberdayaan yang tepat” sebagai bagian dari hak dan kewajiban. Hasil rumusan akhir 
definisi kesehatan masyarakat sebagai ilmu adalah  

“kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral dan etika,  yang 
diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan semua 
orang, memperpanjang hidup  melalui tindakan kolektif, atau tindakan 
social , untuk mencegah  penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh 
dalam kesehatan, dengan menggunakan srategi pemberdayaan 
masyarakat untuk  hidup sehat secara mandiri” 

Beranjak dari evolusi di atas, maka sedikitnya terdapat  tiga fungsi utama merumuskan 
kesehatan masyarakat  sebagai ilmu yaitu; 
1) Melaksanakan fungsi penilaian dan pemantauan terhadap status kesehatan 

masyarakat, yang menghadapi risiko untuk mengidentifikasi masalah secara 
spesifik, dan menetapkan prioritas. 
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2) Merumuskan kebijakan publik, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan 
pemerintah setempat , untuk  merancang pemecahan  masalah kesehatan, baik 
ditingkat lokal, skala nasional, maupun internasional melalui   pemberdayaan 
masyarakat 

3) Memastikan bahwa semua populasi memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, 
baik kuratif, promotif dan preventif yang layak dan hemat biaya, serta evaluasi 
terhadap efektivitas pelayanan tersebut. 

 
Dari tiga fungsi utama, maka kemudian dirumuskan tugas profesional seorang tenaga 
kesehatan masyarakat kemudian diuraikan dalam 10 (sepuluh) layanan esensial 
kesehatan masyarakat yaitu; 

1) Memantau status kesehatan untuk mengidentifikasikan masalah kesehatan 
masyarakat. 

2) Mendiagonosis dan men yelidiki masalah kesehatan dan bahaya kesehatan di 
dalam masyarakat 

3) Menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan penduduk seputar pesoalan 
kesehatan 

4)  Menggerakkan kemitraan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menylesaikan 
masalah kesehatan 

5) Mengembangkan kebijakan dan rencana yang mendukung upaya kesehatan 
individual dan masyarakat 

6) Menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin 
keselamatan 

7) Menghubungkan penduduk dengan layanan kesehatan yang dibutuhkan dan 
menjamin pemberian  layanan kesehatan yang dalam kondisi lain tidak tersedia 

8) Menjamin tenaga kerja layanan kesehatan personal dan kesehatan masyarakat 
yang kompeten 

9) Mengevaluasi keefektifan, keterjangkauan, dan mutu layanan kesehatan berbasis 
penduduk dan individu 

10) Melakukan penelitian untuk mencari pengetahuan wawasan baru dan solusi yang 
inovatif terhadap masalah kesehatan. 

2.2 Landasan sosiologis 
 
Interaksi antara upaya pendidikan keehatan masyarakat untuk melahirkan 
profesionalitas tenaga kesehatan masyarakat dengan kompetensi yang dibutuhkan 
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dengan tuntutan perubahan serta kesadaran memperoleh hak pelayanan kesehatan 
bermutu, setidaknya dapat ditelaah dalam tiga pemikiran utama yaitu; 

 
1) Interaksi antara sistem pendidikan kesehatan masyarakat dengan evolusi dari 

definisi dan pengertian  ilmu kesehatan masyarakat yang terus berubah sejalan 
dengan tuntutan masyarakat dalam bidang kesehatan saat ini diakui masih sangat 
minimal oleh karena perbedaan-perbedaan dari roientasi, tujuan dan pengebangan 
diantara pendidikan tinggi kesehatan masyarakat. Kondisi ini diakui memuat 
keraguan akan forefionalitas tenaga kesehatan masyarakat.  Dengan demikian, 
pengembangan konseptual pendidikan kesehatan saat ini dan kelak di masa depan 
diharus dapat memecahkan masalah ini, dengan cara memenui tuntutan substansial 
tentang peran utama tenaga kesehatan masyarakat dalam sistem pelayanan 
kesehatan , tuntutan metodologis terhadap   kemampuan teknis dan cara praktis 
dari lulusan untuk memahami secara cepat dan tepat masalah dan menyediakan 
solusi, baik secara konseptual maupun pratiknya. 

2) Interaksi antara kebutuhan pengembangan konseptual pendidikan kesehatan 
masyarakat yang profesional selain membutuhkan biaya penyelenggaraan 
pendidikan yang besar, tetapi  harus tetap dapat menjamin pemerataan kesempatan 
mengikuti pendidikan, menjamin pemerataan kualitas penylenggaraan pada seluruh 
institusi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat, yang pada ujungnya juga akan 
berdampak pada mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh 
masyarakat. Situasi ini tentu saja membawa dampak pada sebahagian masyarakat 
yang kurang mampu secara ekonomis untuk sulit memperoleh hak mengikuti 
pendidikan kesehatan masyarakat, olehnya diperlukan adanya peningkatan mutu 
serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan pada institusi pendidikan 
keshatan masyarakat.  Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan sesuai 
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

3) Interaksi antara lulusan kesehatan masyarakat dengan  tuntutan kerja profesional,  
berkarakater,  moral dan memiliki etika kerja yang belum selurunya sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Kondisi telah dirumuskan secara jelas pada definis dan 
pengetian kesehatan masyarakat sebagai ilmu, olehnya diperlukan 
penterjemahannya secara konseptual dan operasional dalam sistem pendidikan 
kesehatan masyarakat, sehingga menjadi mata rantai kinerja dan profil seorang 
tenaga kesehatan masyarakat 
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2.3 Landasan Yuridis  
 
Landasan utama yang dijadikan dasar dalam penyusunan Naskah Akademi Pendidikan 
Kesehatan Masyarakat adalah Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
yang menyebut bahwa  pendidikan merupakan salah satu unsur perwujudan 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui 
suatu sistem pendidikan nasional,  yang berksinambungan  berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. Hasil amandemen UUD 1945 yang tercantu pada Pasal 28C ayat (1) 
menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya 
dan demi kesejahteraan umat manusia.  
 
Landasan selanjutnya tentang hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh 
pendidikan serta sumber pembiayaannya telah  diatur dalam Pasal 31, dengan 4 ayat 
penjelasan  sebagai berikut: 
(1) yang menyatakan tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib 

mengikuti pendidikan dasar.  
(2) menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayainya serta mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan Undang-Undang. 

(3) menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 
20%  (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional.  

(4) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia.  

Landasan berikut adalah hak untuk mekimati pelayanan kesehatan,  negara 
berkewajiban menyediakan fasiltas pelayanan kesehatan, dimana penyediaan 
sumberdaya tenaga kesehatan adalah sumberdaya utama dalam pelayanan kasehatan.  
Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari ketiga landasan utama inilah 
yang  merupakan penegasan negara terhadap kebutuhan pendidikan kesehatan 
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masyarakat untuk mengisi kebutuhan dalam  sistem pelayanan kesehatan guna 
memenuhi tuntutan UUD 1945. 

Dengan demikian, terjemahan terhadap kebutuhan pendidikan dan kebutuhannya 
pelayanan kesehatan berkualitas yang menuntut didirikannya insitusi pendidikan 
kesehatan termasuk pendidikan kesehatan masyarakat, secara substansial telah 
diatuangkan dalam  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) dan Undang-undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157). Serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  menyatakan bahwa 
pembangunan kesehatan diutamakan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan 
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
optimal. 

Sebagai pedoman yuridis yang dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan sistem 
pendidkkan kesehatan masyarakat adalah PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan: Pasal 85, 86, Pasal 98 ayat 2 point a, ayat 4 dan 5, 
serta PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; pasal 

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai hasil dari suatu sistem pendidikan yang 
berlangsung berdasarkan amanah UUD 1945, maka luaran pedidikan keehata 
masyarakat telah dituangkan dalam Peratran Pemerintah No. 32 tentang Tenaga 
Kesehatan: Pasal 2 ayat 1 dan untuk memberikan jaminan profesionalitas seorang 
tenaga kesehatan masyarakat juga telah dituangkan dalam Rancangan Undang-
Undang Tenaga Kesehatan yang sedang dipersiapkan tahun 2011. 
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BAB 3  
TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 
Bab berikut ini akan menjabarkan sejarah dan perkembangan pendidikan kesehatan 
masyarakat di Indonesia yang dikumpulkan dari berbagai kepustakaan. Tinjauan 
kepustakaan yang dimaksudkan dalam naskah akademik ini adalah tinjauan historis 
perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, dan pekembangan pendidikan 
kesehatan masyarakat di Indonesia  
 
Kebangkitan ilmu pengetahuan pada akhir abad 18 dan awal abad 19 berdampak besar 
terhadap kehidupan manusia termasuk dampaknya terhadap kesehatan.  Salah satu 
perubahan penting adalah kesehatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai 
masalah biologis, tetapi kesehatan dipandang dari sudut sosial, budaya, lingkungan, 
perilaku secara multi disiplin dan mulitsektoral. Sudut pandang ini disebut sudut 
pandang  kesehatan masyarakat.   
 
Perhatian masalah kesehatan masyarakat di Indonesia telah dimulai  sejak abad ke 16 
oleh Pemerintah Belanda. Namun perkembangannya sebagai kajian kesehatan 
masyarakat, ditandai dengan terjadinya wabah kolera pada tahun 1937 di Eltor, 
kemudian  tahun 1948 wabah cacar yang masuk ke Indonesia melalui Singapura. Oleh 
karena dua wabah ini, pemerintah Belanda kemudian melaksanakan upaya-upaya 
kesehatan masyarakat secara terprogram untuk mengendalikan dan mencegah. 
Sejalan dengan itu, pada tahun 1851 didirkan Sekolah Dorker Jawa oleh dr Bosch dan 
dr. Bleeker. Sekolah ini diberi nana STOVIA (School Tot Oplelding Van Indiche Arsten) . 
Setelah itu, 1913 didirikan sekolah yang kedua di Surabaya, dengan nama NIAS 
(Nederland Indische Arsten School). Dari kedua sekolah inilah pertama kali 
berkembang kajian dalam ilmu kesehatan masyarakat, yang kemudian melahirkan 
dokter-dokter Indonesia yang mengembangkan program kesehatan masyarakat. Pada 
tahun 1927 STOVIA berubah menjadi  Sekolah Kedokteran, dan tahun 1947 berubah 
menjadi Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, dimana salah satu 
bagian/departemen yang dikembangkan di dalamnya adalah departemen Ilmu 
Kesehatan Masyarakat.  
 
Awal perkembangan pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia dimotivasi oleh 
perkembangan dunia keilmuan kesehatan masyarakat yang mengalami inovasi dan  
perubahan yang sangat cepat, terutama di Amerika dan Inggeris, yaitu dari perhatian 
awal kesehatan masyarakat yang hanya menghubungkan kondisi lingkungan fisik 
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tempat tinggal manusia dengan kejadian penyakit, kemudian memasukkan faktor-faktor 
baru yaitu inovasi teknik dan perubahan geologi atau iklim, juga mengkaji  faktor 
keinginan manusia, kebiasaan dan perilaku, serta faktor aspirasi manusia yang selalu 
berkembang sebagai obyek material disiplin ilmu kesehatan masyarakat.  
 
Tantangan terbesar ketika itu bahwa  pada satu sisi, kajian ilmu  kesehatan berubah 
sedemikian cepat dengan mengembangkan obyek kajian material dan metodologi untuk 
siap dengan kajian masa depan yang belum diketahui. George Pickett & John J. Hanlon 
(2009) menyatakan sebagai periode perkembangan metode berpikir dan bertindak 
kesehatan masyarakat yang disebut sebagai kajian prospektif, yang tentu berbeda 
dengan kajian keilmuan dari profesi pengobatan klinis pada saat itu, yang  masih 
berpikir dan bertindak dengan dasar retrospektif. Kondisi yang sama juga terjadi pada 
sebagian besar disiplin ilmu termasuk perkembangan disiplin ilmu kedokteran di 
Indonesia, yang lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan masa 
lalu dan jarang dapat memberikan solusi bagi masalah terkait masa depan.  
 
Awal  perkembangan disiplin kesehatan masyarakat di Indonesia  justru bukan dimulai 
perguruan tinggi, tetapi dikembangkan oleh para dokter dan pemerhati kesehatan, baik 
yang  bekerja di pemerintahan maupun di masyarakat. Mereka menganggap bahwa 
penggabungan pendekatan retrospktif untuk pendekatan klinis, harus dikembangkan 
bersama-sama dengan pendekatan prospektif yang menjadi ciri khas perkembangan 
ilmu kesehatan masyarakat.  Dari titik awal inilah kemudian berkembang disipin ilmu 
kesehatan masyarakat di perguruan tinggi sebagai kajian, dengan tiga periode 
perkembangan: Periode Awal atau yang dipelopori oleh Dr. Leimena dan Dr. Fatah, 
periode Transisi yang di pelopori oleh Del Mochtar dan Dr. Sayono, serta periode 
Pembaharuan yangmenjadi tonggak perkembangan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
saat ini. 

3.1 Periode Awal (Leimena-Fatah) 
 
Titik awal perkembangan  kesehatan masyarakat di Indonesia  dimulai dari Program  
Bandung Plan pada tahun 1951 oleh dr. Leimena dan dr. Fatah (Soekidjo, 2010). 
Asumsi dasar dalam konsep ini menyebut bahwa;  Dalam  pelayanan kesehatan, aspek 
kuratif yang mengandalkan pendekatan pada pelayanan kesehatan perorangan 
haruslah digabungkan dengan aspek promotif preventif yang mengandalkan pelayanan 
kesehatan masyarakat, dengan demikian, lingkungan fisik dan non-fisik harus 
mendapat perhatian yang sama, harus menjadi satu kesatuan dalam program. Namun 
demikian, keterpaduan pendekatan ini dalam praktiknya masih dianggap sebagai  
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pendekatan retrospektif, yaitu suatu pendekatan berbasis pada masalah penyakit dan 
perilaku yang terjadi semata-mata pada individu. 
 
Cita-cita Bandung Plan semakin nyata sesuai tujuan programnya yaitu memperjelas 
peran promotif, preventif dan kuratif  sebagai satu kesatuan dalam kerangka sistem 
pelayanan kesehatan, ketika dibentuk  program yang lebih fokus  dalam Proyek 
Percontohan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lemahabang, Bekasi yang 
dipimpin oleh Sulianti. Pemikiran yang benar-benar merupakan upaya perpaduan untuk 
menyandingkan orientasi promotif pereventif dengan  kuratif dalam kerangka pelayanan 
kesehatan primer.  

3.2 Periode Mochtar  
 
Selain berkembangan pendekatan retrospektif terus di tata di Fakutas Kedoteran, 
seiring dengan itu, dikembangkan pula ilmu kesehatan masyarakat di  Fakultas 
Kedokteran dengan metode pendekatan prospektif. Pada tahun 1956,  Professor 
Mochtar yang kembali dari studi di Universitas Harvard mendirikan Bagian Ilmu 
Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan (IKM-IKP) di Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia, dengan orientasi kajian sesuai perkembangan ilmu 
kesehatan masyarakat yang mengikuti perkembangan di Amerika dan Inggeris.  Selain 
itu, Professor Mochtar juga melakukan pengajaran ilmu kesehatan masyarakat  di 
Universitas Gadjah Mada dan Insititut Teknologi Bandung.  Pada periode yang sama, 
beberapa tokoh kesehatan masyarakat seperti Prof. Sulianti Saroso, Prof. Barmawi 
Wongso Kusumo dan Prof. Sabdoadi mulai mengajarkan ilmu kesehatan masyarakat di 
Universitas Airlangga, yang kemudian menjadi awal berdirinya Bagian IKM-IKP di 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Upaya yang dikembangkan dengan 
menggabungkan pendekatan retrospektif dan prospektif terbukti tidak berjalan 
sebagaimana diharapkan, karena perbedaan pendekatan, khususnya pada perbedaan 
metode untuk mempercepat penyelesaian masalah kesehatan. Latar belakang inilah 
yang kemudian menjadi alasan mengapa para pengajar dari IKM dan IKP merasa 
sangat perlu  untuk   mendidirkan sebuah Fakultas Kesehatan Masyarakat. 
 
Pada tahun 1959 Prof. Mochtar mengajukan gagasan ke Rektor UI, untuk membentuk 
Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Adapun alasan yang 
diutarakan pada waktu itu adalah pengembangan ilmu kesehatan masyarakat tidak 
mungkin dapat dilakukan melalui bagian IKM-IKP yang bernaung di bawah Fakultas 
Kedokteran, karena akan terjadi banyak konflik kepentingan. Sayang sebelum gagasan 
dapat direalisasikan, pada tanggal 24 Januari 1961 Prof. Mochtar gugur dalam 
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kecelakaan pesawat terbang di Pegunungan Burangrang dalam perjalanan untuk 
mengajar kesehatan masyarakat di ITB, Bandung. 
 
Tahun 1962, Prof. Sayono Sumodijoyo melanjutkan gagasan tersebut pada tanggal 26 
Februari 1965 melalui SK Mendiknas No. 26/1965, berdirilah FKM pertama di 
Indonesia. Kemudian SK berdirinya FKM UI diperbaiki melalui SK No. 153/1965 dan 
tanggal berdirinya FKM UI ditetapkan tanggal 1 Juli 1965. Prof. Sayono Sumodijoyo 
diangkat menjadi Dekan pertama FKM UI. Setelah Universitas Indonesia mendirikan 
FKM di tahun 1965, kemudian diikuti oleh Universitas Hasanuddin yang mendirikan 
FKM tahun 1982. 
 

3.3 Periode Transisi Menuju Profesionalitas Pendidikan Kesehatan Masyarakat  
 
Pada tahun 1982, atas kerjasama FKM UI dan SPH university of Hawaii maka 
disusunlah proyek pengembangan 5 FKM Negeri di Indonesia, dengan FKM UI sebagai 
fakultas pembina. Proyek berlangsung selama 7 tahun dari 25 Agustus 1985 sampai 27 
Juni 1992. Tujuan proyek ini adalah : 
 
1) To provide a sustainable source of trained public health manpower, with the 

technical knowledge snd skills to manage public health and population services 
systems with emphasis on diseases prevention and health promotion. 

2) To establish regional public health infromation centers of siginificance in developing 
an improved quality of life for the Indonesian people. 

Proyek ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Direktoran 
Jenderal  Pendidikan Tinggi, dan dukungan dana diperoleh dari USAID dan dana 
pendamping dari Pemerintah Indonesia. 

Target yang hendak dicapai pada akhir proyek (1992) adalah :  
a. Berdirinya Fakultas Kesehatan Masyarakat baru di USU, UNDIP dan UNAIR. 
b. Dari ke - 5 FKM menghasilkan lulusan S1 (SKM) sebanyak 1120 pertahun. 
c. Dari FKM UI, UNAIR dan UNHAS dapat menghasilkan lulusan S1 sebanyak 

360 pertahun. 
d. Pada ke – 5 FKM memiliki jumlah dosen S2 dan S3 > 45% 
e. FKM UI dapat menyelenggarakan program pendidikan S3 mulai tahun 1987. 
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Semua target tersebut dapat tercapai di akhir proyek. Sementara itu selama proyek 
berjalan telah dapat melaksanakan pendidikan tenaga dosen baik didalam maupun 
diluar negeri dan menghasilkan 72 Magister, 20 Doktor yang 10 diantaranya mengikuti 
pendidikan di Amerika serikat. Proyek pengembangan 5 FKM Negeri dikoordinasi oleh 
sebuah Proyek Manajemen Unit (PMU) yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi dan sebagai Direktur Eksekutif adalah  Prof. Does Sampoerno, MPH. 
 
Untuk melanjutkan koordinasi antara 5 FKM tersebut setelah proyek berakhir, maka 
dibentuklah suatu organisasi yang disebut Badan Kerjasama antar Fakultas Kesehatan 
Masyarakat di Indonesisa yang kemudian disingkat menjadi BKS-FKMI, 27 Juni 1992 
yang diketuai oleh Prof. Does Sampoerno, MPH.  
Sejak tahun 1995 mulai bermunculan berdirinya Institusi Pendidikan Kesehatan 
Masyarakat baik negeri maupun swasta di Indonesia. Sebagian besar dari institusi 
pendidikan tinggi kesmas ingin bergabung dengan BKS – FKMI namun,  mengingat 
tidak semua institusi adalah berupa fakultas, dimana ada yang menyebut dirinya STIK 
atau STIKES, maka nama BKS-FKMI tidak lagi tepat untuk digunakan. Pada pertemuan 
BKS-FKMI tanggal 28 Oktober 2002, sepakat untuk berganti nama menjadi Asosiasi 
Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indoensia yang kemudian disingkat 
menjadi AIPTKMI dengan kepengurusan yang masih sama. Pada saat ini, AIPTKMI 
telah memiliki anggota remsi sebanyak 70 anggota, sementara itu jumlah instistusi 
pendidikan tinggi kesmas yang terdaftar di Dikti telah mencapai 156. 

3.4 Periode AIPTKMI-IAKMI  
 
Dengan keluarnya SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan SK Mendiknas No. 045/U/2002 maka pendidikan 
sarjana kesehatan masyarakat perlu menegaskan diri pendidikan kesmas profesi atau 
bukan. Menurut ketentuan yang ada, pendidikan profesi dilakukan setelah selesainya 
pendidikan sarjana/akademik. 
 
Pada bulan Agustus 2005, bertempat di Hotel Marcopolo, Jakarta atas prakarsa 
AIPTKMI dan IAKMI telah diselenggarakan pertemuan rintisan pendidikan profesi yang 
telah diikuti oleh semua pimpinan institusi pendidikan tinggi kesmas di Indonesia. Hasil 
pertemuan di hotel Marcopolo telah tercapai kesepakatan bahwa dibawah organisasi 
profesi IAKMI disamping adanya Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat yang diketuai 
oleh Prof. Does Sampoerno, MPH diperlukan kolegium yang jumlahnya sesuai dengan 
jumlah departemen/jurusan yang ada di 5 FKM, UI, USU, UNDIP, UNHAS, UNAIR. 
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Pada pertemuan itu telah ditetapkan adanya 8 kolegium di IAKMI yang aktif bekerja 
untuk melaksanakan pendidikan profesi kesehatan masyarakat bekerjasama dengan 
organisasi AIPTKMI. Ke-8 Kolegium tersebut adalah  
1. Kolegium Epidemiologi,  
2. Kolegium Kesehatan Lingkungan, 
3. Kolegium Kesehatan dan Keselamatan Kerja,  
4. Kolegium Promosi dan Pendidikan Kesehatan,  
5. Kolegium Administrasi Kebijakan Kesehatan,  
6. Kolegium Gizi Masyarakat,  
7. Kolegium Biostatistik/KKB, dan Kependudukan  
8. Kolegium Kesehatan Resproduksi.     
 
Pada rapat kerja AIPTKMI tanggal 24-25 Agustus 2010 di Denpasar Bali seluruh 
anggota AIPTKMI sepakat bahwa pendidikan tenaga kesehatan masyarakat akan 
dilaksanakan seperti pendidikan tenaga kesehatan yang lain, yaitu selain 
melaksanakan pendidikan akademik pada seluruh jenjang, juga melaksanakan 
pendidikan profesi dalam rumpun kelimuan kesehatan masyarakat. Untuk itu, 
penyusunan kurikulum oleh setiap kolegium perlu menyandingkan keterlibatan penuh 
organisasi profesi,  yang akan ikut menentukan kualitas pendidikan anggota – 
anggotanya baik koginitif, afektif, maupun psikomotor 
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BAB 4  
RUANG LINGKUP 

NASKAH AKADEMIK 
 

4.1 Ketentuan Umum 
 

Ketentuan umum atau terminologi yang dipergunakan sebagai acuan dasar dalam 
penyusunan naskah yang telah digunakan, dan perlu untuk dijelaskan definisi dan 
ruang lingkupnya adalah seperti berikut; 

1) Ilmu kesehatan masyarakat: adalah berbagai kombinasi ilmu, ketrampilan dan 
keyakinan yang diarahkan untuk memelihara dan memperbaiki kesehatan suatu 
masyarakat melalui intervensi atau gerakan sosial yang kolektif. Program atau 
pelayanan kesehatan masyarakat lebih menekankan pada upaya peningkatan 
kesehatan, upaya pencegahan penyakit dan perlindungan bagi masyarakat banyak 
dan bukan hanya individual. Perspektif yang digunakan dalam kesehatan 
masyarakat adalah kelompok atau masyarakat dan inilah yang menjadi esensi dari 
ilmu kesehatan masyarakat. 
  

2) Sistem kesehatan nasional: adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai 
upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin 
derajat kesehatan yang setinggi tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum 
seperti dimaksud dalam pembukaan UUD ’45. Sistem kesehatan nasional ini terdiri 
dari 6 subsistem yaitu; upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya 
manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat 
dan manajemen kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua; upaya 
pelayanan kesehatan perorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat baik 
dalam kelompok maupun dalam kaitan dengan bangsa. Upaya pelayanan 
kesehatan perorangan lebih menekankan pada pengobatan dan rehabilitatif dalam 
tatanan perorangan, sedangkan kesehatan masyarakat lebih menekan pada 
pencegahan penyakit berbasis masyarakat atau perlindungan bagi masyarakat. 
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3) Walaupun keduanya dibedakan namun seyogyanya saling melengkapi. Kedua 
sistim ini harus bekerja sama secara efektif untuk menyehatkan suatu bangsa3.      
 

4) Subsitem sumberdaya manusia kesehatan: adalah tatanan yang menghimpun 
berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan 
tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna tercapainya derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.   
 

5) Tenaga Kesehatan: adalah setiap orang yang bekerja secara aktif dan professional 
di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak 
yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya 
kesehatan.  
 

6) Tenaga Kesehatan Masyarakat: adalah setiap orang yang mengabdikan diri secara 
aktif dalam bidang kesehatan masyarakat serta memiliki pengetahuan dan atau 
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan masyarakat. Dalam hal tenaga 
kesehatan masyarakat maka upaya yang dilakukan adalah upaya kesehatan 
masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat mencakup kompetensi umum 
yang dimiliki merata pada lulusan S1 dan berperan sebagai asisten pengelola 
program (middle level staff); kompetensi aplikasi kekhususan pada lulusan profesi 
sebagai pengelola program (supervisory and management level staff), dan 
kompetensi penelitian kesehatan masyarakat pada tingkat magister dan doktoral. 
Tenaga kesehatan masyarakat pada tingkat lini (front line staff) diisi dengan lulusan 
dari D3.   

 
7) Jenjang pendidikan kesehatan masyarakat adalah merupakan suatu tahapan 

pendidikan kesehatan masyarakat yang berkesinambungan kompetensinya mulai 
dari sarjana kesehatan masyarakat, profesi, magister dan doctor. Jenjang ini 
ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan yang akan dikembangkan sesuai 
tujuannya. Dalam hal ini terdapat dua jalur yaitu pendidikan akademik dan 
pendidikan profesi. Pendidikan akademik terdiri atas jenjang pendidikan sarjana dan 
pascasarjana. Pendidikan profesi adalah pendidikan profesi umum setelah sarjana 

                                                             

3 Canadian Medical Association. A prescription for sustainability. Ottawa: CMA, 2002 
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sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku (SISDIKNAS No. 
20/2003). 

8) Capaian Pembelajaran (learning outcomes): internasilisasi dan akumulasi ilmu 
pengetahuan,  pengetahuan, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai 
melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang 
ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.  

 
9) Deskriptor: adalah parameter dan unsur yang menggambarkan kemampuan di 

bidang kerja dari lulusan yang dihasilkan, lingkup kerja berdasarkan kemampuan 
yang dimilikinya dan kemampuan manajerial yang dideskripsikan dalam lingkup 
tanggung jawab dan standar sikap dari lulusan.  
 

10) Sarjana kesehatan masyarakat: adalah lulusan S1 Kesehatan Masyarakat. Lulusan 
ini memiliki delapan kompetensi (catatan kaki) agar dapat melakukan fungsinya 
dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat dan inilah yang menjadi ciri 
lulusan kesehatan masyarakat. Lulusan ini dapat ditambah dengan kemampuan 
kekhususan sebagai peminatan sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-
masing.  

 
11) Profesi Kesehatan Masyarakat: adalah tenaga kesehatan masyarakat yang 

mendapatkan pendidikan profesi setelah lulus dari S1 kesehatan masyarakat. 
Pengaturan mengenai hal ini diatur oleh kolegium dan organisasi profesinya, dalam 
hal ini para pakar tersebut bernaung di bawah Majelis Kolegium Kesehatan 
Masyarakat Indonesia.  

12) Magister kesehatan masyarakat: adalah lulusan S1  kesehatan masyarakat atau S1 
lain yang telah melalui tahapan penyetaraan dan mendapatkan pendidikan magister 
kesehatan masyarakat dan dibekali dengan kemampuan penelitian. Luaran 
pendidikan jalur akademik kesehatan masyarakat ini terdiri dari tujuh konsentrasi 
terkait dengan rumpun ilmu kesehatan masyarakat 

 
13) Doktor Kesehatan masyarakat adalah luaran pendidikan akademik tertinggi 

kesehatan masyarakat, yang telah menyelesaikan pendidikan doktoral pada 
Program Studi Kesehatan Masyarakat, dan mampu melakukan penelitian 
multidisiplin dengan terobosan yang orisil dan inovatif. 
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14) Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat adalah pendidikan yang melaksanakan 
pendidikan akademik dan profesi yang terdiri dari S1, Profesi, S2 dan S3 di bidang 
kesehatan masyarakat. 
 

15) Standar kompetensi pendidikan kesehatan masyarakat adalah kompetensi minimal 
yang harus dicapai dalam pendidikan sarjana kesehatan masyarakat yang terdiri  
dari: 1) kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa (Analysis and Assessment) 
2) kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan prerencanaan program 
kesehatan (Policy development and program planning), 3) kemampuan untuk 
melakukan komunikasi (Communication skill), 4) kemampuan untuk memahami 
budaya local (Cultural competency/local wisdom), 5) kemampuan untuk melakukan 
pemberdayaan masyarakat (Community dimensions of practice), 6) memahami 
dasar-dasar ilmu kesehatan masyarat (Basic public health sciences), 7) 
Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana (Financial planning 
and management), 8) Kemampuan untuk memimpin dan berfikir sistim (Leadership 
and systems thinking/total system) 

 
16) Kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat adalah seperangkat rencana dan  

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan kesehatan masyarakat. Penyampaian kurikulum menggunakan metode 
pembelajaran berpusat mahasiswa (Student center learning)  
 

17) Akreditasi pendidikan kesehatan masyarakat adalah suatu kegiatan penilaian 
kelayakan program pendidikan kesehatan masyarakat berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan. 
 

18) Sertifikasi adalah proses uji kompetensi untuk mendapat pengakuan terhadap 
kompetensi seorang tenaga kesehatan masyarakat untuk menjalankan praktek 
dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia. 

4.2 Asas dan Tujuan 
 
Asas adalah landasan yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan kesehatan 
masyarakat, sedangkan tujuan dari pendidikan kesehatan masyarakat untuk 
menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi standar 
sehingga dapat menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, bertanggung jawab 
serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat banyak. 
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Asas dalam Naskah Akademik Pendidikan Kesehatan Masyarakat ini meliputi: 

 
a. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna: bahwa pendidikan kesehatan 

masyarakat harud didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna 
yang diperoleh dalam pendidikan kesehatan masyarakat.  

b. Asas manfaat: bahwa penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat harus 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perkembangan 
ilmu kesehatan masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat. 

c. Asas keadilan: bahwa pendidikan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan 
harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 
kemajemukan bangsa. 

d. Asas pemerataan:  bahwa penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat 
harus memperhatikan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi 
seluruh manusia. 

e. Asas pemberdayaan masyarakat: Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan 
kesehatan masyarakat manusia tidak dianggap sebagai objek namun sebagai 
subjek yang harus terus diberdayakan agar mandiri dalam menjaga kesehatannya. 

f. Asas kerjasama: bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat 
lulusan harus memiliki kemampuan untuk bekerjsa sama dengan orang lain, untuk 
menyiapkan mereka menjadi sarjana yang dapat mengembangkan kerja sama lintas 
sektor maupun lintas disiplin. 

g. Asas kesinambungan: bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kesejtan 
masyarakat, lulusan harus memiliki daya tahan kerja yang tinggi (endurance) dan 
dedikasi yang tinggi pula karena masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan dalam 
sekejap. Karena itu lulusan kesehatan masyarakat harus diap menerima tongkat 
estafet maupun kelak rela melepaskan tongkat estafet pada generasi selanjutnya. 

4.3 Panduan Penyusunan Dimensi Menurut Jenjang Berdasarkan parameter 
Deskriptor 
 

Secara rinci deskriptor terbagi menjadi tiga bagian sesuai dengan konsep Blum 
yaitu ranah ketrampilan, ranah kognitif dan ranah sikap. Dalam KKNI parameter 
deskriptor ketrampilan disebut sebagai kemampuan di bidang kerja, ranah 
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pengetahuan disebut sebagai lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang 
dikuasai dan ranah sikap disebut sebagai kemampuan manajerial. 

Kemampuan bidang kerja atau ketrampilan, digambarkan dengan kalimat; “ 

“mampu melakukan……, dengan metode ……., menunjukkan hasil……. 
dan dalam kondisi ……. “ 

Untuk mendiskripsikannya unsur-unsur yang harus dideskripsikan adalah: 
kemampuan di bidang kerja yang dideskripsikan sebagai 1) kemampuan bidang 
terkait 2) dengan metode dan 3) kualitas hasil dan 4) standar proses tertentu. 

Ranah kognitif atau pengetahuan yang sebut sebagai lingkup kajian dan 
pengetahuan yang dikuasai, digambarkan dengan kalimat:  

“menguasai pengetahuan ……. Untuk dapat melakukan ……..” 

Unsur-unsur yang harus di deskripsikan: lingkup kajian dan cabang ilmu dan 
kemampuan berdasarkan bidang ilmu. 

Ranah sikap dalam panduan penyusunan parameter ini digambarkan sebagai 
kemampuan manajerial yang digambarkan dengan kalimat:  

“mampu mengelola ….. dan memiliki sikap …….”  

Unsur- unsur yang harus dideskrpisikan adalah lingkup tanggung jawab dan 
standar sikap. 

Tabel di dihalaman berikut ini menggambarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi 
dalam menyusun deskriptor untuk masing-masing jenjang pendidikan menurut 
KKNI.  
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i  

Tabel 4.1 Panduan Penyusunan Parameter dan Unsur Deskripsi 

 Ranah Parameter 
Deskriptor 

Unsur Deskripsi Kalimat 

Ketrampilan Kemampuan di 
bidang kerja 

Kemampuan bidang yang 
terkait 

Mampu melakukan…… 
dengan metode……… 
Menunjukkan hasil…… 
dalam kondisi………… 

Metode/cara yang 
digunakan 
Tingkat kualitas hasil 
Kondisi/standar proses 

Pengetahuan Lingkup kerja 
berdasarkan 

pengetahuan yang 
dikuasai 

Lingkup kajian dan cabang 
ilmu 

Menguasai pengetahu- 
an untuk dapat  
melakukan……… Kemampuan berdasarkan 

bidang ilmu 

Sikap Kemampuan 
manajerial 

Lingkup tanggung jawab Mampu mengelola..... 
dan memiliki sikap…… Standar sikap 

 
 

Jenjang kemampuan dalam KKNI dibagi menjadi 9 tingkatan. Secara umum dimensi 
kemampuan dapat dibagi menjadi dimensi ilmu, dimensi penelitian, dimensi wawasan 
dan dimensi sikap. Table di bawah ini menggambarkan kemampuan generik untuk 
masing-masing tingkatan mulai dari tingkat sarjana (jenjang 6), profesi (jenjang 7), 
magister (jenjang 8) dan doktor (jenjang 9). Tabel pada halaman berikutnya 
menggambarkan pembagian dimensi kemampuan berdasarkan masing-masing 
jenjangn pendidikan secara generik. 
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Tabel 4.2 Pembagian Dimensi Kemampuan Berdasarkan Penjenjangannya 

Tabel 4.2 Pembagian Dimensi Kemampuan Berdasarkan Penjenjangannya 

Dimensi ilmu

Dimensi
penelitian

Dimensi
wawasan

Jenjang kemampuan Jenjang kemampuan Jenjang kemampuan Jenjang kemampuan 

Level 6 : SARJANA Level  7 : PROFESI Level  8 : MAGISTER SAINS Level  9 : DOKTORAL

Mampu mengambil 
keputusan dengan tepat 
berdasarkan analisis informasi 
dan data, serta mampu 
memberikan petunjuk dalam 
memilih berbagai alternatif 
solusi .  

Bertanggung jawab pada 
C3pekerjaannya sendiri dan 
dapat diberi tanggung jawab 
atas pencapaian hasil kerja 
organisasi. 

Mampu mengaplikasikan 
bidang keahliannya  dengan 
memanfaatkan IPTEKS pada 
bidangnya dalam penyelesaian 
masalah dan mampu 
beradaptasi terhadap situasi  
yang dihadapi .

Menguasai konsep teoritis 
bidang pengetahuan tertentu 
secara umum dan konsep 
teoritis bagian khusus dalam 
bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta 
mampumemformulasikan 
penyelesaian masalah 
prosedural. C12

Mampu merencanakan dan 
mengelola sumberdaya di 
bawah tanggung jawabnya , dan 
mengevaluasi secara 
komprehensif kerjanya dengan 
memanfaatkan IPTEKS untuk 
menghasilkan langkah-langkah 
pengembangan strategis 
organisasi. 

Mampu memecahkan 
permasalahan sains, teknologi, 
dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya melalui 
pendekatan monodisipliner. 

Mampu melakukan riset dan 
mengambil keputusan strategis 
dengan akuntabilitas dan 
tanggung jawab penu+D2 D7h 
atas semua aspek yang berada 
di bawah tanggung jawab 
bidang keahliannya . 

Mampu mengembangkan 
pengetahuan, teknologi, dan 
atau seni di dalam bidang 
keilmuannya atau praktek 
profesionalnya melalui riset, 
hingga menghasilkan karya 
inovatif dan teruji.  

Mampu memecahkan 
permasalahan sains, 
teknologi, dan atau seni di 
dalam bidang keilmuannya 
melalui pendekatan inter 
atau multidisipliner . 

Mampu mengelola riset dan 
pengembangan yang 
bermanfaat bagi masyarakat 
dan keilmuan, serta mampu 
mendapat pengakuan 
nasional maupun 
internasional.

Mampu mengembangkan 
pengetahuan, teknologi, dan 
atau seni baru di dalam 
bidang keilmuannya atau 
praktek profesionalnya 
melalui riset, hingga 
menghasilkan karya kreatif, 
original, dan teruji. 

Mampu memecahkan 
permasalahan sains, 
teknologi, dan atau seni di 
dalam bidang keilmuannya 
melalui pendekatan inter, 
multi atau transdisipliner. 

Mampu mengelola, 
memimpin, dan 
mengembangkan riset dan 
pengembangan yang 
bermanfaat bagi ilmu 
pengetahuan dan 
kemaslahatan umat manusia, 
serta mampu mendapat 
pengakuan nasional maupun 
internasional. 

Dimensi
sikap

 

4.4 Materi yang akan diatur  

4.4.1 Deskriptor Pendidikan Kesehatan Masyarakat 

Dari pedoman ini kemudian disusun deskriptor untuk pendidikan kesehatan masyarakat 
berdasarkan penjenjangnya. Dalam naskah akademik ini jenjang yang akan diatur 
adalah mulai dari program sarjana, profesi, magister atau setara S2 dan program   
doktoral atau setara S3. Tabel 4.4, tabel 4.5 dan tabel 4.6 di bawah ini menguraikan 
parameter deskriptor untuk kemampuan di bidang kesehatan masyarakat atau 
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merupakan ranah ketrampilan, lingkup kerja berdasarkan bidang yang dikuasai atau 
merupakan ranah pengetahuan, dan kemampuan manajerial atau merupakan ranah 
afektif dalam bidang kesehatan masyarakat.  

Deskriptor yang telah disusun merupakan deskripsi lulusan kesehatan masyarakat 
menurut jenjangnya dan sekaligus merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara 
pendidikan kesehatan masyarakat. Parameter deskriptor ini juga akan menjadi acuan 
dalam melakukan akreditasi dari program pendidikan Kesehatan Masyarakat di 
Indonesia.   

Tabel 4.3 Deskriptor Bidang Studi Kesehatan Masyarakat 

 
DESKRIPTOR BIDANG STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA 
JENJANG S1 JENJANG S2 JENJANG S3 

1. Mampu melaksanakan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat 
pertama dengan 
melakukan: pengawasan 
status kesehatan, diagnosis 
dan investigasi masalah 
dan gangguan kesehatan 
masyarakat di wilayah 
kerjanya  

2. Mampu mengembangkan 
dan menerapkan kebijakan 
operasional dan 
perencanaan program 
untuk mendukung 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat 
pertama  

3. Mampu melaksanakan 
pendidikan dan 
pemberdayaan masyarakat 
tentang kesehatan dan 

1. Mampu melaksanakan 
dan mengembangkan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat kedua 
dengan melakukan: 
pengawasan status 
kesehatan, diagnosis, 
investigasi dan penelitian 
masalah dan gangguan 
kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya  

2. Mampu melaksanakan 
pengawasan dan 
penilaian implementasi 
serta pengembangan 
kebijakan manajerial dan 
perencanaan program 
untuk mendukung 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat kedua  

3. Mampu melaksanakan 
dan mengembangan 

1. Mampu mengembangkan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat ketiga 
dengan melakukan: 
investigasi dan penelitian 
inter dan multi disiplin 
yang menghasilkan konsep 
terobosan kreatif, orginal 
dan teruji, untuk 
merumuskan perubahan 
kebijakan strategis dan 
manajerial,  

2. Mampu melasanakan 
pengendalian dan penilaian 
implementasi serta 
pengembangan kebijakan 
strategis kesehatan di 
tingkat nasional 

3. Mampu melaksanakan 
penelitian dan 
pengembangan metode 
pemberdayaan masyarakat 
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mobilisasi masyarakat 
untuk identifikasi dan 
mengatasi masalah 
kesehatan masyarakat di 
tingkat pertama 
 

4. Mampu melaksanakan 
pengawasan dan 
pengendalian efekitifitas, 
aksesibilitas, dan kualitas 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat 
pertama  

5. Mampu mengkomunikasi- 
kan hasil kerjanya kepada 
masyarakat dan pemangku 
kepentingan pelayanan 
kesehatan masyarakat 
tingkat pertama 

metode pemberdayaan 
masyarakat untuk 
mengatasi masalah 
kesehatan masyarakat di 
tingkat kedua  
 

4. Mampu melaksanakan 
pengendalian dan 
penilaian efekitifitas, 
aksesibilitas, dan kualitas 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat kedua 

5.  Mampu 
mengkomunikasikan hasil 
kerjanya kepada 
masyarakat dan 
pemangku kepentingan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat kedua  

 
 

untuk mengatasi masalah 
kesehatan masyarakat  

4.  
5. Mampu mengembangkan 

metode penilaian 
efekitifitas, aksesibilitas, 
dan kualitas pelayanan 
kesehatan masyarakat 
tingkat ketiga  

6. Mampu mengembangkan 
metode komunikasi efektif 
tentang hasil kerjanya 
kepada masyarakat dan 
pemangku kepentingan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat ketiga  
 

 

LINGKUP KERJA BERDASARKAN BIDANG YANG DIKUASAI 
JENJANG S1 JENJANG S2 JENJANG S3 

Menguasai dasar-dasar 
keilmuan kesehatan 
masyarakat meliputi dasar 
biomedik, epidemiologi, 
biostatistik, ilmu sosial dan 
perilaku kesehatan, kesehatan 
lingkungan, kesehatan dan 
keselamatan kerja, 
administrasi dan kebijakan  
kesehatan, gizi kesehatan 
masyarakat untuk dapat 
menjadi pelaksana dan 
pengelola pelayanan 
kesehatan masyarakat tingkat 
pertama 
 

Menguasai teori dan aplikasi 
keilmuan kesehatan 
masyarakat meliputi   
epidemiologi, biostatistik, 
lingkungan dan kesehatan, 
ilmu sosial dan perilaku 
kesehatan, kesehatan dan 
keselamatan kerja, 
administrasi dan kebijakan 
kesehatan, untuk dapat 
berperan sebagai peneliti, 
akademisi, dan pengelola 
pelayanan kesehatan 
masyarakat timgkat kedua  
 

Menguasai teori dan konsep 
terkini keilmuan kesehatan 
masyarakat, dan teori bidang 
lain terkait (ilmu ekonomi, 
sosial-budaya, politik- 
kebijakan dan hukum), 
menghasilkan pengembangan 
teori, konsep dan metode 
kesehatan masyarakat melalui 
penelitian lintas ilmu dan 
komprehensif untuk dapat 
berperan sebagai  peneliti, 
akademisi, tenaga ahli dan 
penanggung jawab upaya 
kesehatan masyarakat tingkat 
ketiga  
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KEMAMPUAN MANAJERIAL YANG DIMILIKI 
JENJANG S1 JENJANG S2 JENJANG S3 

1. Mampu mengambil 
keputusan efektif dan 
efisien dalam 
perencanaan, 
pengorganisasian, 
pelaksanaan, 
pengawasan, 
pengendalian dan 
penilaian program teknis, 
dan mengembangkan 
berbagai alternatif solusi 
untuk mengatasi masalah 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat 
pertama  

2. Bertanggung jawab secara 
mandiri di bidang 
tugasnya, bersikap kritis 
dan bertanggung jawab 
terhadap kerja kelompok 

 

1. Mampu memimpin 
kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, 
pelaksanaan, 
pengawasan, 
pengendalian dan 
penilaian program, dan 
mengembangkan 
berbagai alternatif solusi 
untuk mengatasi masalah 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat kedua 

2. Mampu memimpin 
kegiatan penelitian 
aplikatif dan evaluatif 
upaya pelayanan 
kesehatan masyarakat 
tingkat pertama dan 
kedua 

3. Mampu memberikan 
alternatif intervensi 
kesehatan dengan 
menghargai budaya lokal, 
komunikatif, partisipatif 
dan terbuka terhadap 
keragaman pemikiran 
dalam memimpin 
kelompok kerjanya  

 

1. Mampu memimpin 
kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
penilaian program, dan 
mengembangkan 
berbagai alternatif solusi 
untuk mengatasi masalah 
pelayanan kesehatan 
masyarakat tingkat ketiga  

2. Mampu memimpin 
kegiatan penelitian 
evaluatif dan 
pengembangan inter dan 
antar disiplin untuk 
merancang perubahan 
dan kebijakan strategis 
dan pengembangan 
program  

3. Mampu  mengembangkan 
strategi intervensi, 
bersikap kritis, inovatif, 
apresiatif dan jujur dalam  
mempertanggung 
jawabkan hasil penelilitan 
dan pemikirannya  
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4.4.2 Kompetensi Kesehatan Masyarakat  

Yang dimaksud dengan kompetensi dalam bidang pendidikan mencakup keempat hal 
seperti yang digambarkan di bawah ini:  

  

Gambar 4.1 Komponen Kerangka Kualifikasi 

Dalam program akademik maka penyusun pencapaian belajar (learning outcome) akan 
mencakup bidang keilmuannya, pengetahuan, serta juga mencakup ketrampilan dan 
cara bagaimana melakukannya.  
 
Sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi 
sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi 
mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut: 
  
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya  
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia  
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 

terhadap masyarakat dan lingkungannya  
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5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan orisinal orang lain 

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

Mengacu pada tuntutan kebutuhan layanan esensial kesehatan masyarakat, serta 
memahami masalah-masalah yang lebih spesifik dalam pendidikan ilmu kesehatan 
masyarakat, maka pendidikan dalam ilmu kesehatan masyarakat dituntut untuk memiliki 
delapan kompetensi sebagai kompetensi dasar sarjana kesehatan masyarakat. 
Kedelapan kompetensi ini merupakan hasi diskusi pakar dengan mengacu pada hasil 
dari Council on Linkages between Academia and Public Health Practice (2001). Adapun 
delapan kompetensi yang telah ditetapkan menjadi kompetensi dasar bagi semua 
lulusan tenaga kesehatan masyakarat adalah:  

 
1. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa (Analysis and Assessment)  
2. Kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan prerencanaan program 

kesehatan (Policy development and program planning) 
3. Kemampuan untuk melakukan komunikasi (Communication skill) 
4. Ke mampuan untuk memahami budaya local (Cultural competency/local wisdom)  
5. Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (Community dimensions 

of practice) 
6. Memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarat (Basic public health sciences) 
7. Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana (Financial planning 

and management)  
8. Kemampuan untuk memimpin dan berfikir sistim (Leadership and systems 

thinking/total system)    
 

4.4.3 Penjenjangan pendidikan kesehatan masyarakat: 

Word Trade Organization telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu komponen 
penting dalam sektor tersier dengan fokus kegiatan pada mentransformasi manusia dari 
yang tidak berpengetahuan dan tidak trampil menjadi berpengetahuan dan trampil. 
Penjenjangan yang disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional yang disusun 
oleh Dirjen Perguruan Tinggi Kementrian Kesehatan dalam mengikuti globalisasi 
pendidikan. Dengan kerangka ini maka kompetensi lulusan dapat di bandingkan 
dengan negara lain sehingga lulusan dapat mengidentifikasikan perjalanan karienya 
dengan jelas. 
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Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, atau disingkat KKNI, adalah kerangka 
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,  menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan demikian KKNI tidak hanya 
mengatur pendidikan akademik saja namun juga bidang pelatihan kerja dan 
pengalaman kerja dan pembelajaran mandiri. Dengan demikian KKNI merupakan 
perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan 
pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Dalam KKNI disusun sembilan jenjang 
kompetensi, dimana jenjang kualifikasi merupakan tingkat capaian pembelajaran yang 
disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau 
pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau 
pengalaman kerja.  
 
Kerangka kualifikasi ini mengatur kompetensi dari: program akademik, program vokasi, 
program profesi dan pengembangan karir berbasis pelatihan kerja dan pengembangan 
karir berbasis pengalaman. Kerangga ini memberikan kesempatan untuk lintas 
program. Naskah akademik ini mengatur penjenjangan program akademik, program 
vokasi dan program profesi beserta persyaratan lintas programnya. Dengan kesetaraan 
kompetensi ini sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional maka diharapkan lulusan 
kesehatan masyarakat siap untuk menyongsong terlaksananya globalisasi pendidikan.  
 
Agar sumber daya manusia Indonesia dapat disandingkan secara Internasional, maka 
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menyusun panduan kerangka 
kualifikasi nasional sesuai dengan kompetensinya. Gambar di bawah ini 
mendeskripsikan penjenjangan generik dari berbagai ilmu. Sesuai yang disampaikan 
oleh Dirjen Perguruan Tinggi. 
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Gambar 4.2 Jenjang Kompetensi dari Berbagai Cara 

 
Dalam Naskah Akademik ini yang akan dibahas adalah jenjang akademik, profesi dan 
vokasi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan. Dengan demikian kompetensi yang 
akan dibahas adalah jenjang ke enam untuk sarjana kesehatan masyarakat, jenjang ke 
tujuh untuk profesi, jenjang ke delapan untuk magister dan jenjang ke sembilan untuk 
pendidikan doktor, sedangkan untuk jenjang vokasi akan susun oleh profesi masing-
masing. Di bawah ini digambarkan penjenjangan dari pendidikan kesehatan 
masyarakat. 
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Catatan: 
MS  : Magister Sain 
MT  : Magister Terapan 
MST: Magister Sain Terapan 
DRT: Doktor Terapan 

Gambar 4.3 Jenjang Pendidikan Kesehatan Masyarakat 
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Jalur Vokasi Kesehatan Masyarakat 

Dalam Rencana Strategis Kemenkes 2010-2014, pendidikan  vokasi menjadi salah satuan 
tujuan yang dirasakan perlu. Pendidikan ini menekankan pada pendidikan  sesuai dengan 
dengan  permintaan  pasar Link antara pengguna lulusan dan penyelenggara pendidikan dan 
kecocokan atau match  antara  pemberi kerja dan pekerja menjadi  dasar  penyelenggaraan  
pendidikan vokasi (Depdiknas, Renstra 2010 – 2014, 83-85). Dalam hal ini lulusan D3 
kesehatan masyarakat dan pengguna utama, harus lingk dan match..  

Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang menekankan pada penguasaan 
keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, 
dan diploma IV. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma (Ahli 
Madya), A.Md (Ahli Madya). Dengan demikian jalur vokasi kesehatan masyarakat adalah 
merupakan pendidikan setelah SLTA, yang menekankan penguasaan pengetahuan dan 
ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
Kompetensi dan kurikulum akan disusun oleh kolegium sesuai dengan bidangnya.  

Jenjang D4 adalah setara dengan tingkat 6 atau S1, namun penekanannya lebih pada aspek 
ketrampilan.  Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tingkat magister, maka jalur 
yang disediakan adalah magister terapan (MT). Jika mahasiswa jalur vokasi ingin mengikuti 
pendidikan profesi maka harus dilakukan matrikulasi untuk menyamakan kemampuan 
teoritisnya.   

Jalur Akademik Kesehatan Masyarakat 

Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan 
pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup 
program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Lulusannya mendapatkan gelar akademik 
sarjana, magister, dan doktor.  Secara garis besar, pendidikan sarjana kesehatan masyarakat 
diarahkan untuk penerapan ilmu kesehatan masyarakat, pendidikan magister diarahkan untuk 
pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, dan pendidikan doktor diarahkan untuk penemuan 
ilmu kesehatan masyarakat.  

Dalam jalur pendidikan kesehatan masyarakat disediakan pula disediakan pula pendidikan 
profesi yang merupakan  sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang 
menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi 
mendapatkan gelar profesi. 
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Tabel di bawah ini menggambarkan tingkatan kompetensi yang diharapkan dari masing-masing 
jenjang pendidikan. 

Tabel 4.4 Tingkatan Kompetensi Berdasakan Penjenjangannya 

KOMPETENSI S-1 PROFESI MAGISTER DOKTORAL 
1. Kajian dan analisa situasi  *** **** ***** ****** 

2. Perencanaan program dan 
kebijakan  

*** **** ***** ****** 

3. Kemampuan komunikasi  *** **** ***** ****** 

4. Pemahaman budaya  *** **** ***** ****** 

5. Pemberdayaan masyarakat  *** **** ***** ****** 

6. Pemahaman dasar-dasar ilmu 
kesehatan masyarat  

*** **** ***** ****** 

7. Perencanaaan keuangan dan 
ketrampilan manajerial  

*** **** ***** ****** 

8. Kemampuan memimpin dan 
berfikir sistim    

*** **** ***** ****** 

 

Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat 

Pendidikan sarjana kesehatan masyarakat adalah jenjang pendi dikan pendidikan 
akademik tingkat sarjana dengan delapan kompetensi utama, dengan prinsip dasar 
KKNI yaitu sarjana kesehatan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk  memahami 
prinsip dasar ilmu kesehatan masyarakat, ketramplan  sebagai pelaksana, serta 
kemampuan mempimpin dan  bekerja bersama dalam suatu tim. Kompetensi 
penunjang dan kompetensi lain dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peminatan, 
kecirian yang spesifik dari perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lokal. Peminatan 
yang ditawarkan pada peserta adalah merupakan delapan peminatan yang ada, namun 
apa yang ditawarkan pada mahasiswa tergantung dari perkembangan keilmuan dari 
masing-masing universitas. Jumlah SKS minimal adalah 144 maksimal 160 
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(kepmendiknas 232 tahun 2000) untuk memenuhi delapan kompetensi utama dan 
kompetensi penunjang dan kompetensi lainnya.  
 
Pendidikan Profesi Kesehatan Masyarakat 

 
Pendidikan profesi dibentuk dengan mengacu pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 
yang menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana. 
Pendidikan profesi yang dimaksud dalam naskah akademik ini adalh pendidikan profesi 
dalam rumpun ilmu kesehatan masyarakat. Pendidikan profesi akan dilaksanakan oleh 
organisasi profesi.  

 
Kompetensi profesi yang diharapkan dari pendidikan profesi, mengacu pada delapan 
kompetensi utama dari pendidikan kesehatan masyarakat dalam level 7 dari KKNI 
dengan penekanan pada ketrampilan aplikatif yang spesifik di lapangan sesuai bidang 
peminatan. Kompetensi ini didisain agar dapat dicapai selama kurang lebih satu tahun. 
Kompetensi masing-masing profesi ditetapkan sebagai lampiran oleh masing-masing 
kolegium yang bernaung di bawah IAKMI. 

 
Peserta didik untuk program profesi ini adalah multi entry atau dengan perkataan lain 
dapat berasal dari lulusan S1 non kesehatan, atau D4 yang terkait dengan kesehatan 
dengan melalui penyetaraan (bridging program). Penyetaraan di kelompokan menjadi: 
Lulusan S1 kesehatan, S1 tahun non kesehatan, dan lulusan D4 kesehatan.  

 
Lulusan progam ini sebutan ahli, setelah menyelesaikan 30-36 SKS. Dengan komposisi 
lebih besar untuk praktek di lapangan. Peserta program dinyatakan lulus sebagai 
profesi setelah menempuh ujian profesi yang dilaksanakan oleh organisasi profesi 
bekerja sama dengan kolegium. Dengan diperolehnya sertifikat profesi maka peserta 
memiliki kompetensi standar profesi, yang ditandai dengan pengesahan pemerintah 
dalam bentuk Surat Tanda Registrasi (STR) oleh kementrian terkait.  

 
Institutisi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat yang berhak menyelenggarakan 
pendidikan profesi dalam rumpun ilmu kesehatan masyarakat adalah institusi yang 
telah mengembangkan bidang ilmu dalam bentuk departemen atau bagian.  

 
Tabel di bawah ini menunjukan spesialisasi dari profesi dikaitkan dengan kompetensi 
kesehatan masyarakat.  Untuk memenuhi 10 standar pelayanan kesehatan masyarakat, 
maka dibutuhkan delapan kompetensi. Jika dikaitkan dengan pengembangan profesi 
maka beberapa pelayanan kesehatan akan menjadi fokus pada bidang keilmuan 
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tertentu, sedangkan profesi lain lebih pada pengembangan substansi seperti kesehatan 
reproduksi, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Di bawah ini digambarkan 
profesi sesuai standar pelayanan yang dibutuhkan dan sudah disetarakan dengan 
kompetensi yang dimiliki untuk masing-masing jenjang. 
 

Tabel 4.5 Kaitan antara profesi dan standar pelayanannya 

Standar pelayanan Pengembangan keilmuan 
kesmas 

Pengembangan substansi 
kesmas 

Epidemiologi 
dan biostatistik 

Pendidikan 
Kesehatan 
dan Ilmu 
Perilaku 

Administrasi 
& kebijakan 
Kesehatan 

Kesehatan 
Reproduksi 

Kesehatan 
Lingkungan 

Kesehatan 
Kerja 

1 Memantau status kesehatan         
2 Diagnosa dan investigasi        
3 Edukasi dan pemberdayaan        
4 Memobilisasi kemitraan 

 

 

 

       
5 Menyusun Perencanaan 

dan kebijakan 
       

6 Mendorong hukum  dan 
peraturan  kesehatan 

       

7 Menciptakan rujukan dan 
jaminan mutu pelayanan 

       

8 Menjamin  kualitas tenaga 
kesehatan  

       
9 Evaluasi efektifitas, 

aksesibilitas dan kualitas 
pelayanan 

       

10 Penelitian terobosan Kompetensi untuk magister dan doktoral kesehatan masyarakat 

 
 
 
Pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat 
 
Pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat adalah jenjang pendidikan 
akademik tingkat delapan,  dengan deskripsi kemampuan untuk  memahami teori 
dan aplikasi ilmu kesehatan masyarakat sesuai bidang minatnya,  ketramplan  
menyusun perencanaan  berdasarkan hasil dan rekomendasi penelitian, sebagai 
pelaksana dan evaluator program, serta kemampuan memimpin dan  bekerja 
bersama dalam suatu tim dan di masyarakat. Kompetensi penunjang dan 
kompetensi lain dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peminatan dan 
kecirian yang spesifik dari perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lokal. Jumlah 
SKS minimal adalah 48 maksimal 54 (kepmendiknas 232 tahun 2000) dengan 
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komposisi lebih besar pada peminatannya. Dalam program pendidikan 
kesehatan masyarakat dapat dibuka dua program magister yaitu magister sains 
dan magister terapan.  

 
 
Pendidikan Magister Sains Kesehatan Masyarakat 
 
Peserta didik Magister Sains, adalah lulusan sarjana kesehatan masyarakat.  
Program pendidikan magister sains lebih menitik beratkan pada penelitian 
akademik demi pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat. Dalam 
program ini peserta didik memfokuskan diri pada penelitian guna 
mengembangkan keilmuan sesuai bidangnya dengan memecahkan masalah 
kesehatan masyarakat.  
 
Pendidikan Magister Terapan Kesehatan Masyarakat 
Peserta didik Magister Terapan, adalah lulusan profesi yang ingin melanjutkan 
pendidikannya kejenjang lebih tinggi. Dengan demikian paserta didik memiliki 
latar belakang pendidikan S-2 yang beragam. Untuk memperkuat pengetahuan 
dasar kesehatan masyarakat maka dilakukan matrikulasi. Program pendidikan 
magister terapan lebih menitik beratkan penelitian aplikatif di tempat kerjanya 
untuk memecahkan masalah praktis kesehatan masyarakat. 
 
 
Pendidikan Doktor Kesehatan Masyarakat 

 
Pendidikan Doktor Kesehatan Masyarakat adalah jenjang pendidikan akademik 
tingkat tertinggi atau tingkat kesembilan.  Sesuai dengan deskriptor yang telah 
disusun, maka lulusan S3 kesehatan masyarakat mampu mengembangkan 
pengetahuan dan teknologi  kesehatan masyarakat, yang menghasilkan 
terobosan yang kreatif original dan teruji serta mempertanggung jawabkannya 
dalam forum ilmiah dan mampu mengadvokasikan hasil penelitiannya pada 
pemangku kebijakan. Jumlah SKS minimal adalah 52 maksimal 58 
(kepmendiknas 232 tahun 2000) dengan komposisi setengahnya untuk 
penyusunan desertasinya. Dalam program pendidikan doktoral dapat dibuka dua 
program yaitu, progam doktor (PhD) dan program doktor terapan (Dr.Ph).  
 
 
Pendidikan Doktor Kesehatan Masyarakat 
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Dalam program doktor, peserta didik adalah lulusan dari sarjana kesehatan 
masyarakat yang telah menempuh program magisternya. Lulusan ini didisain 
untuk memiliki ketrampilan dalam memecahkan permasalahan kesehatan 
melalui pendekatan inter dan antar disiplin, serta mampu mengelola dan 
mengembangkan riset bertaraf nasional maupun internasional. Oleh karena itu 
persyaratan kelulusan selain penelitian mandiri, adalah mengirimkan 3 buah 
manuskrip untuk jurnal.      
 
 
Pendidikan Doktor Terapan Kesehatan Masyarakat 

 
Dalam program doktor terapan, peserta didik adalah lulusan dari magister 
terapan. Lulusan S-3 Trapan ini didisain untuk memiliki ketrampilan dalam 
memecahkan permasalahan kesehatan melalui pendekatan inter dan antar 
disiplin, serta mampu memperbaiki kebijakan atau sistim kesehatan melakukan 
advokasi hasil dari penelitiannya.  
 

4.4.4 Gelar akademik dan profesi 

• Gelar akademik untuk lulusan S-1 atau setara dengan tingkat enam disebut 
sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat atau disingkat dengan SKM dengan 
menambahkan peminatannya sesuai dengan bidang minat dari mahasiswa yang 
bersangkutan. 

 
• Gelar akademik untuk jenjang  S-2 Profesi atau setara dengan tingkat tujuh 

disebut sebagai Ahli dan kemudian diikuti dengan bidang profesinya 
masing-masing. 

 
• Gelar akademik untuk jenjang S2 magister sains atau setara dengan level  

delapan disebut  sebagai Magister Kesehatan Masyarakat dengan 
konsentrasi pada bidang peminatannya.  

 
• Gelar akademik untuk jenjang S-2 magister terapan atau setara dengan level  

delapan disebut  sebagai Magister Terapan Kesehatan Masyarakat dengan 
konsentrasi pada bidang peminatannya.  
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• Gelar tertinggi untuk jenjang S-3 atau setara dengan tingkat sembilan disebut 
sebagai Doktor dalam bidang Kesehatan Masyarakat. 

 
• Gelar tertinggi untuk jenjang S-3 atau setara dengan tingkat sembilan disebut 

sebagai Doktor Terapan dalam bidang Kesehatan Masyarakat. 
 

4.4.5 Persyaratan peserta didik 

Peserta didik S-1: 
Sesuai dengan asas keadilan maka peserta didik untuk jenjang akademik 
dengan tingkat kompetensi enam  atau setingkat dengan sarjana dapat berasal 
dari mana saja, namun dengan persyaratan harus lulus tes masuk. Lulusan D3 
politeknik kesehatan dapat melanjutkan sekolahnya kembali di program sarjana 
kesehatan masyarakat, setelah dilakukan penyetaraan.  

 
Peserta didik program profesi: 
Peserta didik yang mengikuti jenjang profesi adalah sarjana lulusan kesehatan 
masyarakat maupun dari bidang non kesehatan (multi-entry) yang lulus tes 
masuk. Peserta dapat memperoleh ketrampilan sesuai bidang yang diminatinya 
sehingga menjadi ahli di bidangnya.  
 
Peserta didik progam magister sains: 
Peserta didik yang mengikuti jenjang magister sains adalah sarjana lulusan dari 
S-1 kesehatan masyarakat (single-entry) yang lulus tes masuk dan kemudian 
dapat memilih jenjang magister sains terapan atau magister sains saja. Dengan 
mengambil magister sains tetapan maka peserta didik sudah memiliki 
kemampuan profesi, sedangkan pada magister sains lebih memfokuskan diri 
pada berbagai metode penelitian.  
 
Peserta didik progam magister terapan: 
Peserta didik yang mengikuti jenjang magister terapan adalah lulusan profesi 
yang lulus tes masuk dan berniat meneruskan pendidikannya ke jenjang S-2. 
Karena S-1nya berasal dari berbagai bidang maka dilakukan matrikulasi.  
 
 
Peserta didik doktor: 
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Peserta didik yang mengikuti jenjang doktoral adalah magister lulusan kesehatan 
masyarakat atau dari rumpun yang sama (multi entry) yang lulus tes masuk  dan 
bersedia melanjutkan bidang kesehatan masyarakat.  
 
 
 
Peserta didik doktor terapan: 
Peserta didik yang mengikuti jenjang doktoral adalah magister lulusan kesehatan 
masyarakat atau dari berbagai macam bidang yang lulus tes masuk dan 
kemudian tertarik (multi entry) untuk melanjukan bidang kesehatan masyarakat. 
Untuk peserta dengan latar belakang bukan kesehatan masyarakat maka akan 
dilakukan matrikulasi. 
 

4.4.6 Penyetaraan 

Untuk lintas program penyetaraan harus dilakukan agar luaran kompetensinya 
menjadi seragam. Di bawah ini digambarkan berbagai jenis penyetaraan sesuai 
jenjangnya. 
 
Penyetaraan  dilakukan jika calon mahasiswa berasal dari lintas bidang ilmu. 
Dalam hal ini penyenggara pendidikan akan melakukan penelaahan  ilmu dan 
kompetensi yang telah dimiliki calon mahasiswa. Kekurangan kompetensi dapat 
dipenuhi dengan mengikuti pelajaran yang telah disediakan oleh penyelenggara 
pendidikan, atau dapat dilakukan secara khusus. 
 
Program bridging atau penyetaraan dilakukan untuk calon peserta dari D-4 
program profesi sebidang. Dalam hal ini calon akan diminta untuk mengikuti 
pelajaran-pelajaran tertentu untuk menambah wawasan pengetahuannya.  
 
Untuk mahasiswa profesi yang berniat memperdalam jenjang akademiknya maka 
dapat melanjutkan program pendidikannya satu tahun lagi dengan mendapatkan 
pengetahuan tentang metodologi dan kemudian dapat menerapkannya dalam 
sebuah penelitian akhir.  

 



 

52 

 

4.4.7 Wahana Pendidikan  

Untuk menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat dibutuhkan 
laboratorium kesehatan masyarakat. Dalam hal ini labolarorium kesehatan 
masyarakat adalah suatu lapangan yang memungkinan mahasiswa untuk 
melakukan pengalaman belajar lapangan dengan metode problem solving cycle. 
Adapun dalam hal ini, pihak universitas atau institusi pendidikan dapat 
melakukan kerja sama dengan beberapa puskesmas. Mahasiswa kemudian 
dapat mempraktkan kompetensi umum mereka dengan tahapan melakukan 
analisa situasi, diagnosa masalah kesehatan melakukan intervensi pemecahan 
masalah dan kemudian melakukan evaluasi.  

 
Untuk menyelenggarakan pendidikan profesi kesehatan masyarakat dibutuhkan 
pula laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan bidang spesifik yang 
akan dipelajarinya. Siklus pemecahan masalah juga menjadi dasar praktikum 
keseharan masyarakat mereka, namun bahasan yang dianalisa sudah spesifik 
dengan masing-masing bidang keahliannya.   
 
Untuk menyenggarakan pendidikan magister dan doktoral, wahana pendidikan 
tidak harus disediakan, peserta didik diminta untuk menyiapkan lapangannya 
sendiri dan melakukan penelitian untuk memecahikan masalah yang 
diangkatnya.  
 

4.4.8 Ketentuan Umum  

Ketentuan Umum dari pendidikan kesehatan masyarakat adalah memiliki tiga 
pilar keilmuan yaitu: epidemiologi/biostatistik, adminstrasi kebijakan kesehatan 
dan pendidikan kesehatan/promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan minimal 
satu substansi seperti Kesehatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja atau Kesehatan Reproduksi. Dengan demikian ada minimal empat 
departmen yang akan menunjang keilmuan kesehatan masyarakat. 

4.4.9 Ketentuan Peralihan 

Dalam hal universitas yang belum memiliki minimal 4 departemen maka 
diwajibkan untuk membentuk departemen yang menjadi persyaratan minimal 
selambat-lambatnya satu tahun. Dalam proses pembentukan departemen ini 
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maka universitas atau sekolah tinggi yang dimaksud harus diampu oleh 
universitas Pembina. 
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BAB 5  
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Naskah akadmik ini merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan kesehatan 
masyarakat dengan berpedoman pada perkembangan keilmuan kesehatan 
masyarakat, sejarah perkembangan baik di dunia maupun di Indonesia dengan 
mempertimbangkan berbagai kebutuhan ketenagaan kesehatan demi meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat di Indonesia dan mempertimbangkan pula kerangka 
kualifikasi nasional untuk menyetarakan kemampuan lulusan dengan kualifikasi yang 
juga berlaku secara internasional.  

Dengan mengacu pada perkembangan keilmuan dan pertimbangan peran dan fungsi 
pelayanan kesehatan masyarakat  yang telah ditetapkan dalam UU Kesehatan no. 36 
yaitu promotif, preventif dan protektif, maka telah ditetapkan deskriptor lulusan sarjana 
kesehatan masyarakat yang kemudian dijabarkan dalam dalam delapan kompetensi 
yaitu: 1) kajian dan analisa situasi, 2) perencanaan program dan kebijakan, 3) 
kemampuan komunikasi, 4) pemahaman budaya lokal, 5) pemberdayaan masyarakat,  
6) perencanaaan keuangan dan ketrampilan manajerial, 7) pemahaman dasar-dasar 
ilmu kesehatan masyarakat, kemampuan memimpin dan berpikir sistim.  

Pendidikan profesi merupakan usaha untuk meningkatkan ketrampilan lapangan yang 
spesifik sesuai peminatannya. Deskriptor dan program pendidikan akan diatur oleh 
profesinya masing-masing dengan bekerja sama dengan institusi pendidikannya.   

Penjenjangan disusun dengan memberikan kesempatan pada jalur vokasi untuk dapat 
meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Jenjang profesi merupakan 
jenjang multi-entry dengan ketrampilan spesifik menurut bidangnya yang kemudian 
dapat dilanjutkan ke jenjang magister terapan dan doctor terapan, dengan matrikulasi 
yang akan dilakukan pada tingkat institusi pendikannya. Sebaliknya jenjang magister 
sains atau sains terapan merupakan jenjang single entry yaitu dari kesehatan 
masyarakat atau dari rumpun kesehatan yang kemudian dilanjutkan pada jenjang 
doctoral dalam bidang kesehatan masyarakat. 
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Guna mencapai kualitas sebagaimana diatur maka institutsi penyelenggara pendidikan 
kesehatan masyarakat harus memilliki tiga pilar keilmuan yaitu: 
epidemiologi/biostatistik, adminstrasi kebijakan kesehatan dan pendidikan 
kesehatan/promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan minimal satu substansi seperti 
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Kesehatan 
Reproduksi.  

5.2 Saran 

Untuk menerapkan naskah akademik ini maka diperlukan pedoman yang lebih 
operasional yang akan disusun dengan melibatkan kembali institusi pendidikan dan 
organisasi profesinya masing-masing. Institusi pendidikan akan menyusun kurikulum 
dan pedoman matrikulasinya, sedangkan profesi akan menyusun program 
pendidikannya bekerja sama dengan institusi pendidikan terkait.  

Institusi pendidikan yang belum memenuhi persyaratan minimal dari departemen yang 
dimilikinya, dalam proses pemenuhan standar minimal harus diampu oleh universitas 
pembinanya hingga memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan. 



 

56 

 

BAB 6  
DAFTAR PUSTAKA 
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