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Deskripsi Mata Kuliah : Di dalam mata kuliah ini dibahas mengenai suatu rangkaian proses yang terus menerus dan sistematik dalam pengumpulan data, 
pengolahan, analisis, dan interpretasi data serta diseminasi informasi untuk aksi atau perencanaan pelaksanaan, penilaian program 
kesehatan masyarakat berdasarkan eviden base, khususnya kegiatan surveilans masalah kesehatan masyarakat. Proses 
pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan lapangan. 

 
Standart Kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat semester 5 diharapkan akan mampu/dapat menjelaskan 

dan menganalisis konsep dan kegiatan surveilans serta pelaksanaannya pada penganan masalah kesehatan masyarakat.  

 

 

 



 

Pert
emu
an 
ke 

Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/ 
Materi 

Aktivitas Pembelajaran  Rujukan 

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan gambaran 

perkuliahan, materi yang 

akan dipelajari, manfaat 

mata kuliah, dan sejarah 

perkembangan surveilans 

- Mahasiswa mampu 
menjelaskan deskripsi dan 
kompetensi mata kuliah 

- Mahasiswa mampu 
menyebutkan materi dan 
manfaat mata kuliah 

- Mahasiswa mampu 
menjelaskan deskripsi dan 
kompetensi mata 

- Mahasiswa mampu 
menjelaskan sejarah 
perkembangan surveilans 

 Pendahuluan 
Surveilans 
Kesehatan 
Masyarakat 

a. perkenalan 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang Silabi dan 

kontrak kuliah  
c. menjelaskan pengertian, lingkup, manfaat dan 

keterkaitannya dengan kompetensi kesehatan 
masyarakat 

d. mmenjelaskan sejaran perkembangan surveilans 
kesehatan masyarakat 

e. Memberitahukan materi yang akan datang 
f. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 
Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

Silabi, 
RPKPS, 
dan 
Kontrak 
Kuliah, 

 

1 

 

 

2 Mahasiswa akan mampu 
menjelaskan konsep dasar 
surveilans penyakit 

Mahasiswa mampu: 
menjelaskan tujuan, 
pengertian, dasar hukum, 
strategi, indikator, tipe, 
kegunaan, mengapa perlu 
surveilans,   telaah dan 
analisis laporan morbiditas,   
dan metode surveilans  

Konsep dasar 

surveilans 

Epidemiologi 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menerangkan tujuan, pengertian, dasar hukum, 

strategi, dan indikator 
c. Menerangkan tipe, kegunaan, mengapa perlu 

surveilans, telaah dan analisis laporan morbiditas,   
dan metode surveilans 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 
Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

1, 2, 4 

3 Mahasiswa akan mampu 
menjelaskan desain sistem 
surveilans 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan: 
a. Ruang lingkup 
b. Kegiatan surveilans  
c. Sistem surveilans 
d. Langkah-langkah 

merancang sistem 

Desain sistem 

surveilans 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang ruang 

lingkup desain sistem surveilans 
c. menerangkan kegiatan surveilans 
d. menerangkan sistem surveilans dan langkah-langkah 

merancang sistem surveilans 
e. Memberitahukan materi yang akan datang 

1, 2 



surveilans f. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 
Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 
 

6 

4 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan dan 

melakukan perhitungan 

ukuran-ukuran 

epidemiologi dan 

interpretasi data 

 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan konsep dan 
perhitungan: 
a. Prevalensi 
b. Insidensi 
c. Angka kematian 
d. Cara analisis data 
e. Simpulan dan tindak 

lanjut 
 

Ukuran-ukuran 

epidemiologi dan 

interpretasi data 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pengertian, 

kegunaan, dan cara menghitung prevalensi, 
insidensi dan angka kematian 

c. menerangkan cara analisis data, simpulan, dan 
tindak lanjut 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

1, 2, 4 

5 Mahasiswa akan mampu 
menjelaskan pengolahan 
dan analisis data 
surveilans 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan langkah analisis 
data yang meliputi: 

a. Pengembangan prosedur 
sistem pengumpulan dan 
pelaporan 

b. Kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, dan penyajian 
data 

Pengumpulan, 

Pengolahan, dan  

Analisis data 

surveilans 

a.  Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

pengembangan prosedur sistem pengumpulan dan 
pelaporan 

c. menerangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 
dan penyajian data 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 
Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

1, 2  

6 

Mahasiswa akan mampu 
menjelaskan pengolahan 
dan analisis data 
surveilans 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan langkah analisis 
data yang meliputi: 

a. Analisis data 
b. Penyelidikan penyebab 
c. Mengembangkan 

perencanaan tindakan 
d. Penyajian laporan 
 

Pengumpulan, 

Pengolahan, dan  

Analisis data 

surveilans 

(lanjutan) 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

Penyelidikan penyebab 
c. Menerangkan tentang cara mengembangkan 

perencanaan tindakan 
d. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang penyajian 

laporan 
e. Memberitahukan materi yang akan datang 
f. Memberi tugas membaca referensi 
 

1, 2 



Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 
Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

9 

7 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan sumber data 

dan menyusun evaluasi  

sistem surveilan surveilans 

 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan: 

a. Jenis sumber data 
surveilans 

b. Sistem surveilans untuk 
indikator penyakit 

c. Sumber informasi 
kesehatan 

d. kegiatan evaluasi sistem 
surveilans 

e. pelaksanaan evaluasi 
sistem surveilans 

 

Sumber data dan 

Evaluasi Sistem 

surveilans 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang jenis 

sumber data surveilans 
c. menerangkan tentang sistem surveilans untuk 

indikator penyakit 
d. menerangkan tentang sumber informasi kesehatan 
e. menerangkan kegiatan dan pelaksanaan evaluasi 

sistem surveilans 
f. Memberitahukan materi yang akan datang 
g. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

1, 2 

 UTS 

1

0 

9 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan dan 

menyusun surveilans 

penyakit tidak menular 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan : 
a. tujuan 
b. strategi 
c. sistem pelaporan 
d. survei PTM 

2. Mahasiswa mampu 
menyusun rencana survei 
PTM 
 

Surveilans penyakit 

tidak menular 

(PTM) 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang tujuan, 

strategi, sistem pelaporan dan jenis survei PTM 
c. menjelaskan dan menugaskan kepada mahasiswa 

membuat suatu rencana survei PTM 
d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 
 

1, 3 

1

1 

10 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan tentang 

surveilans penyakit 

menular di Indonesia 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan  
pedoman survelans penyakit : 

a. difteri,  
b. hepatitis 
c. tetanus neonatorum 
d. campak 

 

Surveilans penyakit 

menular di 

Indonesia 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pedoman 

survelans penyakit difteri, hepatitis, tetanus 
neonatorum, dan campak 

c. Memberitahukan materi yang akan datang 
d. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

1, 2, 3 



1

2 

11 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan tentang 

surveilans penyakit 

menular di Indonesia 

(lanjutan) 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan: 
pedoman survelans penyakit : 

a. demam berdarah dengue  

b. leptospirosis 

Surveilans penyakit 

menular di 

Indonesia (lanjutan) 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pedoman 

survelans penyakit demam berdarah 
c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pedoman 

survelans penyakit leptospirosis 
d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

1, 2, 3 

1

4 

12 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan tentang 

surveilans Kejadian Luar 

Biasa (KLB) penyakit dan 

penyusunan laporan KLB 

Mahasiswa mampu: 
a. menjelaskan pedoman 

surveilans Kejadian Luar 
Biasa (KLB) penyakit 

b. menjelaskan cara dan 
sistematika pelaporan KLB 

 
 

Surveilans 

Kejadian Luar 

Biasa (KLB) dan 

penyusunan 

laporan KLB 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pedoman 

survelans KLB 
c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang cara dan 

sistematika pelaporan surveilans KLB 
d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 
 

1, 2 

  13 Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan tentang 

surveilans Kejadian Luar 

Biasa (KLB) keracunan  

Mahasiswa mampu: 
menjelaskan pedoman 
survelans Kejadian Luar Biasa 
(KLB) keracunan makanan 

Surveilans 

Kejadian Luar 

Biasa (KLB) 

penyakit keracunan 

makanan 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pedoman 

survelans Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan 
makanan 

c. Memberitahukan materi yang akan datang 
d. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 
 

1, 2, 3 

1

5 

14 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan tentang 

surveilans AFP dan 

influenza tipe A 

Mahasiswa mampu: 
menjelaskan  
pedoman survelans AFP dan 
influenza tipe A 

Surveilans AFP 

dan influenza tipe A 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pedoman 

survelans AFP dan influenza tipe A 
c.  Memberitahukan materi yang akan datang 

d. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

1, 2, 3 



Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

15 Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan tentang 

surveilans HIV&AIDS 

Mahasiswa mampu: 
menjelaskan  
pedoman survelans 
HIV&AIDS 

Surveilans 

HIV&AIDS 

a.  Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 
b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pedoman 
survelans HIV&AIDS 
a.  Memberitahukan materi yang akan datang 
b. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

1, 2, 3 

16 UAS 

 

Level Taksonomi  :  

Pengetahuan 30 % 

Pemahaman 30 % 

Penerapan 20 % 

Analisis 20 % 

Sintesis 0 % 

Evaluasi 0 % 

 
 
Komposisi Penilaian   :   

 
Aspek Penilaian 

 
Prosentase 

Ujian Akhir Semester  40% 

Ujian Tengah Semester 40% 

Tugas Mandiri 20% 

Keaktifan Mahasiswa 0% 

Komponen lain (jika ada) 0% 

Total  100% 
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