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PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT 
 
SEJARAH SINGKAT 

Penyelenggaraan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kedokteran (FK) Universitas Lampung (Unila) merupakan hal yang penting dalam rangka 
memenuhi kebutuhan tenaga ahli kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung pada 
khususnya dan Indonesia pada umumnya. Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat 
telah mendapat ijin pembukaan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia dengan nomor keputusan 1318/ KPT/ 1/ 2018, tanggal 31 Desember 
2018. 
 
VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI 
VISI 

Menjadi 10 Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat terbaik tahun 2025 
dengan kekhususan agromedicine  
 
MISI  
1. Mewujudkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas serta 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dengan kekhususan 
agromedicine; 

2. Mewujudkan budaya akademik yang kondusif, dinamis dan bermoral; 
3. Mewujudkan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat yang berorientasi pada 

mutu; 
4. Mewujudkan aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi; 
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 
 
TUJUAN PROGRAM STUDI 
1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan dan 

memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menguasai dan 
memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah dan ketrampilan pengelolaan dalam 
bidang kesehatan masyarakat dengan kekhususan agromedicine. 

2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di 
bidang kesehatan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan 
berdasarkan kaidah ilmiah. 

3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja 
profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, ketajaman 
tinjauan dan keterpaduan pemecahan masalah dalam bidang kesehatan masyarakat 

 
PROFIL UTAMA LULUSAN DAN KOMPETENSI 

Profil ahli kesehatan masyarakat ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan 
Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) yaitu M-I-R-A-C-L-E, yang merupakan 
singkatan dari: 1) manager (manajer); 2) innovator (pembaharu); 3) researcher (peneliti); 
4) apprenticer (pembelajar); 5) communitarian (merakyat); 6) leader (pemimpin); 7) 
educator (pendidik). Lebih lanjut, kompetensi ahli kesehatan masyarakat menurut 
AIPTKMI – IAKMI adalah: 1) mampu melakukan kajian dan analisis situasi; 2) mampu 
mengembangkan kebijakan dan perencanaan program; 3) mampu berkomunikasi secara 



efektif; 4) mampu memahami budaya setempat; 5) mampu melaksanakan pemberdayaan 
masyarakat; 6) memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat; 7) mampu dalam 
merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen;  8) memiliki 
kemampuan kepemimpinan dan berfikir sistem. Selain itu, kualifikasi yang diharapkan 
dari lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat sejalan dengan Permendikbud 
No.49 tahun 2014 adalah: 1) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau 
seni dalam kesehatan masyarakat melalui riset, sehingga menghasilkan karya inovatif dan 
teruji; 2) mampu memecahkan permasalahan kesehatan, teknologi, dan atau seni dalam 
bidang kesehatan masyarakat melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan 3) 
mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bidang 
ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun 
internasional.  
 
KURIKULUM 
 
Sebaran Mata Kuliah Per Semester 

NO. KODE MK MATA KULIAH SKS 
SEMESTER 1 

1 IKM101 Biostatistik 2 (2-0) 
2 IKM102 Epidemiologi 2 (2-0) 
3 IKM103 Kesehatan Lingkungan 2 (2-0) 
4 IKM104 Administrasi & Kebijakan Kesehatan 2 (2-0) 
5 IKM105 Ilmu Sosial dan perilaku 2 (2-0) 
6 IKM106 Kepemimpinan dan berfikir sistem 2 (2-0) 
7 IKM107 Kesehatan Global 2 (2-0) 
  Total 14(14-0) 

SEMESTER 2 
1 IKM108 Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif) 2(2-0) 
2 IKM110 Filsafat Ilmu 2(2-0) 
3 IKM111 Agromedicine 2(2-0) 
4 IKM112 Demografi Kesehatan 1(1-0) 
5 IKM113 Penyelidikan Kejadian Luar Biasa 2(2-0) 
6 IKM114 Pencemaran Lingkungan dan Pengolahan Limbah 2(2-0) 
  Total 11 sks 

SEMESTER 3 

1 IKM115 
Organisasi dan Manajemen Mutu Pelayanan 
Kesehatan 

2(2-0) 

2 IKM116 Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat 2(2-0) 

3 IKM117 
Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular 

2(2-0) 

4 IKM118 Gizi dan Kesehatan Masyarakat 2(2-0) 
5 IKM119 Isu Terkini dan permasalahan kesehatan 2(2-0) 
6 IKM120 Manajemen SDM 2(2-0) 
  Total 12 sks 

SEMESTER 4 
1 IKM109 Tesis 6 



NO. KODE MK MATA KULIAH SKS 
  Total 6 

TOTAL 43 sks 
 
    
DESKRIPSI MATA KULIAH 
 
IKM101, BIOSTATISTIK, 2 SKS: Keahlian bidang kesehatan masyarakat membutuhkan 
kemampuan dalam menganalisis masalah berdasarkan data-data atau fakta-fakta berupa 
angka. Biostatistik merupakan bagian dari ilmu statistik yang diaplikasikan di bidang 
kesehatan. Mata kuliah ini membahas tentang estimasi rata-rata dan proporsi, pengujian 
hipotesis, uji beda, uji dasar kategori korelasi dan regresi serta analisis varian satu arah. 
Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dalam rangka menyusun tugas akhir untuk  
membantu dalam mengolah dan menganalisis data sehingga dapat mengambil kesimpulan 
berdasarkan data yang diperoleh.  
 
IKM102, EPIDEMIOLOGI, 2 SKS: Pengetahuan tentang konsep penyakit, konsep 
penyebab penyakit dan faktor penentu/determinan terjadinya penyakit atau masalah 
kesehatan umumnya dengan variabel epidemiologi (tempat, orang dan waktu), 
merupakan modal dasar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit, 
serta penanggulangannya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian bidang 
kesehatan, mendukung kemampuan dalam melakukan pemberantasan penyakit menular, 
melakukan pencegahan & penangg ulangan penyakit.. 
 
IKM103, KESEHATAN LINGKUNGAN, 2 SKS: Mata kuliah ini membahas konsep 
kesehatan lingkungan dalam hubungannya dengan profesi kesehatan masyarakat. Salah 
satu penyebab berubahnya status kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang 
selalu berubah. Dalam mata kuliah ini dijelaskan bagaimana beradaptasi dengan 
lingkungan, bagaimana cara mengelola lingkungan agar tetap kondusif dan terjaga 
sehingga nyaman untuk dikelola. 
 
 
IKM104, ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN, 2 SKS: Merupakan mata kuliah 
yang membahas tentang beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk melakukan 
administrasi, perencanaan dan evaluasi di bidang kesehatan. Perencanaan dilakukan 
berdasarkan permasalahan yang didapat, sehingga permasalahan tersebut dapat 
dilakukan desain, analisis, implementasi, dan evaluasi. Profesi Kesehatan Masyarakat 
dianggap mampu melakukan perencanaan di tingkat Puskesmas, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Bidang Kesehatan, dan Rencana Tahunan Pembangunan Kesehatan. 
 
IKM105, ILMU SOSIAL DAN PERILAKU, 2 SKS: Ilmu sosal dan perilaku kesehatan 
masyarakat mempelajari hubungan timbal balik antara sosial budaya manusia yang 
mempengaruhi derajat kesehatan dan p enyakit. Perilaku budaya manusia sangat 
mempengaruhi nilai, norma-norma serta kepercayaan kelompok manusia (mulai dari 
bentuk persepsi sampai aktifitas) di bidang kesehatan.  Selain itu, metoda dan teknik 
penelitian bidang kajian antropologi dan sosiologi serta beberapa bentuk program 
intervensi kesehatan di masyarakat. 



pemasaran produk agroindustri, penentuan harga dan operasi). 
IKM106, KESEHATAN GLOBAL, 2 SKS: Mata kuliah ini menyajikan isu-isu kesehatan 
global dari sudut pandang berbagai disiplin ilmu, dengan penekanan pada ekonomi 
negara-negara kurang berkembang. Subjek termasuk: sejarah kesehatan global; 
demografi dan populasi proyeksi; kekurangan air global; persediaan makanan dan 
revolusi hijau; kese hatan lingkungan; langkah-langkah dari beban penyakit; determinan 
sosial kesehatan; keaksaraan dan kesehatan; tenaga kesehatan dan pengembangan 
kapasitas; relativisme etika dan norma-norma budaya; hak-hak perempuan dan kesehatan 
perempuan; menetapkan prioritas dalam kesehatan; sistem perawatan kesehatan primer; 
program kesehatan masyarakat dalam pengaturan sumber daya yang rendah; 
pengurangan dampak buruk dan modifikasi perilaku; organisasi internasional pendanaan 
kesehatan global; dipilih penyakit menul ar; AIDS dan pencegahan HIV; penyakit menular 
zoonosis dan penyakit menular; malaria; vaksin; dipilih penyakit tidak menular; 
kesehatan reproduksi; tembakau terkait penyakit dan pengendaliannya; transisi gizi; 
luka dan pencegahan mereka. 
 
IKM107, KEPEMIMPINAN DAN BERFIKIR SISTEM, 2 SKS: Mata ajaran ini membahasa 
dan mendiskusikan bagaimana kepemimpinan sebagai perilaku, bersikap dan bertindak 
dalam menghadapi berbagai perubahan mandasa r yang terjadi dalam skala lokal, 
regional, nasional, maupun global pada bidang keilmuan kesehatan masyarakat. 
 
IKM108, METODOLOGI PENELITIAN (KUALITATIF DAN KUANTITATIF), 2 SKS: Mata 
kuliah ini merupakan mata kuliah metodologi penelitian lanjutan; focus pada research 
method yang sering digunakan dalam penelitian epidemiology seperti Case Control, 
Prospective Cohort Study, Nasted Case Control, Randomized Control Trial. Merupakan mata 
kuliah wajib peminatan epidemiology. 
 
IKM110, FILSAFAT ILMU, 2 SKS: Dalam kesehatan masyarakat, sasaran dan tujuan 
pendekatannya adalalah manusia dimana manusia adalah mahluk Biopsikososiokultural. 
Untuk hal t ersebut maka dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, calon tenaga 
kesehatan masyarakat sangat memerlukan kemampuan dalam bid ang Logika, Filsafat Ilmu, 
hal ini karena logika filsafat ilmu merupakan dasar mahasiswa untuk berpikir kritis dan 
ilmiah. Mata kuliah ini bukan merupakan mata kuliah prasarat namun sangat terkait 
dengan metodologi penelitian. 
 
IKM111, AGROMEDICINE, 2 SKS: Agromedicine merupakan integrasi dari ilmu 
kedokteran dasar, klinik, dan ilmu-ilmu sosial, yang memfokuskan pada masalah 
kesehatan dan keselamatan lingkungan agrikultur (meliputi pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan, dan kehutanan) termasuk petani dan keluarganya, pekerja 
dalam lingkun gan agromedicine, sampai kepada konsumen produk agrikultur. Mata 
kuliah ini menggunakan strategi problem based-learning (PBL), dengan metode diskusi 
tutorial seven jumps, pleno, kuliah pakar, dan Plant Survey. Masing - masing kegiatan 
tersebut termasuk dalam komponen penilaian sesuai bobot masing-masing. 
 
IKM112, DEMOGRAFI KESEHATAN, 1 SKS: Mata kuliah Demografi merupakan kajian 
mengenai struktur dan proses penduduk. Srtuktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran 
dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu mengalami perubahan, dan perubahan 



tersebut disebabkan karena proses demografi yang melibatkan kelahiran kematian dan 
migrasi. Demografi bersifat analisis matematis. Demografi kesehatan merupakan kajian 
terhadap jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-
perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena natalitas, 
mortalitas, gerak teritorial dan mobilitas sosial. Ruang lingkup mata kuliah ini terdiri atas 
pengertia, dan ruang lingkup demografi, sumber data demografi, teori-teori 
kependudukan, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, beberapa ukuran dasar dan 
tehnik analisa demografi, fertilitas, mortalitas, mobilitas penduduk dan proyeksi 
penduduk. 
 
IKM113, PENYELIDIKAN KEJADIAN LUAR BIASA, 2 SKS: Mata kuliah ini meruapakan 
mata kuliah keahlian bidang kesehatan, karena mendukung kemampuan dalam memimpin 
dan melakukan suatu penyelidikan wabah/ kejadian luar biasa masalah kesehatan 
 
IKM114, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH, 2 SKS: Materi 
meliputi definisi dan karakteristik limbah,dampak limbah, peraturan perundangan, 
perencanaan sistem pengelolaan limbah, minimisasi limbah, penanganan,penampungan, 
dan pengangkutan limbah, teknologi pengolahan limbah, biaya pengolahan limbah, serta 
teknik pengendalian infeksi nosokomial  
 
IKM115, ORGANISASI DAN MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KESEHATAN, 2 SKS: Mata 
kuliah ini merupakan mata kuliah dasar kesehatan dalam rangka mengenalkan 
mahasiswa tentang organisasi kesehatan baik ti ngkat daerah maupun tingkat nasional. 
Selian itu dijelaskan pula dasar-dasar manajemen pengaturan sutau organisasi di bidang 
kesehatan dalam rangka menjalankan suatu program dalam mencapai tujuan dari 
organisasi kesehatan dan tujuan pembangunan kesehatan 
 
 
IKM116, ADVOKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 2 SKS: Beberapa kelemahan 
dari model-model pembangunan (development) klasik sejak dasawarsa tahun 70-an telah 
dilengkapi dengan model pembangunan alternatif yang diberi label pemberdayaan 
(empowerment). Ide dasar pemberdayaan adalah menempatkan manusia sebagai subyek 
dalam dunianya sendiri. Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebagai upaya membantu 
masyarakat untuk mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu 
untuk mengatur masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Proses 
pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kewenangan (authority), aksebilitas 
terhadap sumberdaya dan lingkungan yang kondusif agar masyarakat dapat menjadi 
mandiri (berdaya). Dalam bahasan mata kuliah ini akan dimulai dengan latar belakang 
munculnya istilah empowennent dan konsepsi dasar tentang empowerment, masyarakat 
sipil sebagai basis dari pemberdayaan, serta beberapa teknik dalam strategi 
pemberdayaan masyarakat. Akhirnya, oleh karena pemberdayaan masyarakat terkait 
dengan kebijakan pemerintah, maka mahasiswa akan dibekali strategi untuk 
mempengaruhi kebijakan dalam kerangka advokasi kebijakan publik. 
 
IKM117, EPIDEMIOLOGI DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR, 2 SKS: 
Peningkatan umur harapan hidup akan berdampak pada pergeseran pola penyakit di 



masyarakat dari penyaki t infeksi ke penyakit degenerative, antara lain kardiovaskuler, 
stroke, diabetes, penyakit paru obstuktif menahun, dan kanker paru. 
 
IKM118, GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT, 2 SKS: Mempelajari konsep dasar gizi 
kesehatan masyarakat dengan melalui metode pengumpulan data gizi masyarakat, 
analisis situasi,  pemilihan prioritas masalah gizi, pengambilan keputusan melalui 
Logical Framework Analysis, menyusun Plan Of Action program gizi, implementasi 
program gizi dan melakukan beberapa metode evaluasi program gizi. Matakuliah ini juga 
mempelajari beberapa program perbaikan gizi makro dan mikro serta memahami sistem 
pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat.. 
 
IKM119, ISU TERKINI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN, 2 SKS: Perkembangan 
pembangunan bidang kesehatan masyarakat mutakhir dan terkait dengan isue -isue 
kebijakan kesehatan terkini diberikan melalui kuliah tamu dari berbagai instansi terkait, 
agar mahasiswa aktif mendapatkan pengalaman melalui kegiatan seminar ilmiah 
 
IKM120, MANAJEMEN SDM, 2 SKS: Mata kuliah manajemen sumber daya manusia 
(MSDM) difokuskan kepada pemahaman konsep dan kasus terkait MSDM. Cakupan 
pembahasan mata kuliah ini meliputi; lingkungan SDM, penarikan dan persiapan SDM, 
penilaian dan pengembangan SDM, kompensasi SDM dan topik-topik khusus dalam 
MSDM. Mahasiswa dikembangkan untuk mampu memahami konsep MSDM serta mampu 
menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan MSDM. 
 
 
 


