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Kata Pengantar 
Menurut H.L. Blum, status kesehatan suatu masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor 

utama yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Banyak 

yang sependapat bahwa pengaruh terbesar diberikan oleh faktor lingkungan dan 

perilaku, baru diikuti oleh pelayanan kesehatan dan genetik sehingga banyak 

sekali penggiat masalah kesehatan lebih terfokus pada upaya perbaikan perilaku 

dan lingkungan tetapi lupa mengurusi masalah pelayanan kesehatan. Apa yang 

salah? Salahnya banyak dari kita lupa bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya 

berarti melayani mereka yang sakit tetapi justru lebih besar pada upaya menjaga 

agar masyarakat tetap sehat atau membuat masyarakat semakin sehat, artinya 

lagi pelayanan kesehatan bisa berpengaruh pada perilaku dan lingkungan. Jadi 

masih ingin mengabaikan pelayanan kesehatan? 

  

Berbicara masalah pengabaian, bangsa kita sejak lama boleh dikatakan 

melupakan berbaikan pada aspek pelayanan kesehatan. Berbagai masalah 

pelayanan kesehatan dari aspek kualitas, masalah SDM, masalah akses, dan 

masalah pembiayaan masih menjadi bahan diskusi yang menarik untuk 

diperdebatkan. Apakah kita memiliki pelayanan yang berkualitas dan memenuhi 

harapan pelanggan? Apakah kita memiliki cukup tenaga SDM yang berkualitas 

baik? Apakah seluruh masyarakat kita mampu mengakses pelayanan kesehatan 

yang mereka butuhkan? Dan apakah mereka sanggup membayar setiap 

pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan?  

  

Dalam mata kuliah ini kita secara bersama-sama akan mencoba melihat sejauh 

mana yang sudah kita capai dan apa yang harus kita kejar. Kita juga akan 

mempelajari bagaimana sistem kesehatan kita dibangun dan bekerja untuk 

tujuan pembangunan kesehatan. Pada akhirnya kita juga akan belajar 

mempergunakan berbagai “tools” yang disediakan manajemen untuk mengkaji 

berbagai masalah diatas. 

  

 

Pengampu. 
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Deskripsi singkat mata kuliah 
Mata kuliah ini merupakan implementasi dari kuliah prasyarat dengan 

perspektif kesehatan sebagai bidang kajian. Konsep pembelajaran mendasarkan 

pada sistem manajemen sebagai entry point. Pendekatan sistem manajemen ini, 

membagi kuliah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : (1) the empiric, (2) the 

konseptual, dan (3) the tool of management. Kuliah awal dimulai dengan 

overview yang menguraikan sistem kesehatan di Indonesia : potensi dan 

trendnya. Kuliah diperkaya dengan materi bacaan terplih (reading) , class 

presentation and class interactive. 

The empiric menguraikan materi manajemen kesehatan di Indonesia dan 

terapan implementasi teori itu dalam bidang kesehatan yang dipertajam dengan 

reading dari artikel-artikel yang relevan. The konseptual menguraikan 

bagaimana strategi negara dalam pertumbuhan ekonomi dan manajemen 

kesehatan serta dikaitkan dengan upaya kebijakan negara di bidang kesehatan 

dengan mengutip artikel yang relevan sebagai bahan reading and presentation. 

Dalam menguraikan  ke tiga bagian ilmu manajemen tersebut dilatari oleh ulasan 

mengenai kesehatan dengan menampilkan artikel serta tulisan yang relevan 

untuk menjadi bacaan wajib mahasiswa yang harus dipresentasikan pada sesi 

presentasi. The Tools of Management bermakna sebagai proses 

mempergunakan berbagai “tools” yang disediakan manajemen untuk mengkaji 

berbagai masalah kesehatan seperti aplikasi kepemimpinan, kualitas pelayanan, 

lingkungan manajemen, budaya organisasi. 

Beban Kredit 
Mata kuliah ini dibebankan kredit setara dengan 2 SKS. 

Prasyarat 
Tidak ada kuliah prasyarat yang harus diikuti untuk menyelesaikan mata kuliah 

ini. 
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Kompetensi 
Menggunakan prinsip-prinsip dan berbagai instrumen dari manajemen 

kesehatan, perilaku organisasi dan kepemimpinan untuk mencapai tujuan 

organisasi pelayanan kesehatan. 

Tujuan Instruksional 
1. Mengidentifikasi beberapa masalah mendasar pelayanan kesehatan di 

Indonesia. 

2. Menjelaskan tantangan pelayanan kesehatan yang dihadapi di masa 

depan dan mampu mengidentifikasi paradigma yang tepat untuk 

menghadapi tantangan tersebut 

3. Menjelaskan Health sector reform (desentralisasi kesehatan di Indonesia) 

dan kemudian mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang ada pada 

pelaksanaan kebijakan ini dan mengidentifikasi solusi yang mungkin 

dikembangkan 

4. Menjelaskan sistem kesehatan nasional dan bagaimana sistem tersebut 

diimplementasikan dalam rencana  pembangunan bidang kesehatan 

5. Mengembangkan nilai-nilai universal yang berfungsi sebagai mendorong 

bagi provider untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi 

masyarakat.  

6. Mengidentifikasi masalah mutu pelayanan kesehatan dan menggunakan 

berbagai tools yang ada untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan 

dan mengembangkan manajemen mutu untuk mengatasi masalah mutu 

tersebut. 

7. Mengembangkan kepemimpinan dalam organisasi pelayanan kesehatan. 
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Staf Pengajar   
Dr. Adnyana Sudibya, SE., Ak., M.Kes  (disingkat AS) 

HP: 08123852929 dan email:  igasui@yahoo.co.id 

 

dr. Pande Putu Januraga, M.Kes (disingkat PJ) 

HP: 08123622522 dan email: dr_januraga@gmail.com 

 

Putu Ayu Indrayathi, SE., MPH (disingkat (AI) 

HP: 081236403020 dan email: gek_in@yahoo.com 
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Situasi Pembelajaran  
Situasi pembelajaran akan diselenggarakan dengan cara yang lebih berpusat 

pada mahasiswa (student centered learning). Mahasiswa akan diminta untuk 

secara aktif belajar mandiri melalui berbagai media yang disediakan oleh 

pengampu mata kuliah. Beberapa metoda perkuliahan yang akan digunakan 

dalam kelas adalah kuliah tatap muka, diskusi kelompok kecil, dan presentasi 

mahasiswa. Pedoman belajar ini akan berfungsi sebagai guide yang menuntun 

mahasiswa belajar menemukan apa harus dicapai setelah mengikuti mata kuliah 

ini.  
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Penilaian  
Mata kuliah ini dievaluasi melalui penugasan berikut: 

1. Proses yang terdiri dari penilaian atas absensi, keaktifan dalam kelas, 

diskusi kelompok dan karya tulis sebesar 60% 

2. Ujian akhir semester (UAS) 40% 

 

Rincian penilaian 

1. Proses 

Proporsi penilaian proses akan terdiri dari 5% kehadiran dalam seluruh 

kegiatan perkuliahan, 15% dari hasil tugas-tugas kelompok baik dalam 

diskusi kelompok kecil, presentasi mahasiswa dan debat mahasiswa 

serta 40% dari penilaian terhadap tugas essay. Tugas essay berbentuk 

tulisan ilmiah yang membahas topik-topik tertentu dalam manajemen 

kesehatan. Topik akan diberikan selama perkuliahan berlangsung dan 

mahasiswa dibebaskan mengembangkan topik yang sesuai dengan minat 

dan kemampuannya. Tulisan harus diketik dalam kertas A4, dengan jenis 

huruf arial berukuran 11 dan berspasi 1,5. Tulisan harus terdiri dari 1500 

sampai 3000 kata, tidak termasuk judul halaman depan dan daftar 

rujukan. Penggunaan sistem rujukan harus mengikuti dua metoda yang 

lazim digunakan di Unud yaitu model Harvard dan Vancouver. Sangat 

disarankan menggunakan software referensi seperti EndNote (berbayar) 

dan Bibus (freeware). Tugas akhir harus sudah dikumpulkan sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang ditetapkan. 

2. Ujian 

UAS yang akan diselenggarakan pada tanggal yang ditentukan oleh 

pengelola PS MIKM. UAS akan terdiri dari variasi soal pilihan ganda dan 

atau esei yang komposisinya akan ditentukan oleh pengampu mata 

kuliah. UAS masing akan menyumbang 20% nilai pada skor total yang 

akan diperoleh mahasiswa. 
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Standar Penilaian 

Standar penilaian mengikuti pedoman Universitas Udayana yang membagi nilai 

menjadi 5 tingkat kelulusan yaitu: 

A: total score ≥75    

B: total score 65-74,9  

C: total score 55-64,9 

D: total score 45-54,9 

E: total score <45  
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Daftar Pustaka  
Terdapat beberapa jenis bahan kepustakaan yang bisa dipergunakan mahasiswa 

untuk memperdalam materi manajemen kesehatan. Beberapa diantaranya 

bahkan menyediakan berbagai macam literatur yang sangat kompleks, 

mahasiswa dapat menemukan beberapa diantaranya dalam CD dan handout 

yang akan dibagikan. Berikut ini adalah beberapa bahan kepustakaan yang 

sangat dianjurkan untuk dibaca atau diakses oleh mahasiswa. 

Buku teks: 

1. Adisasmito,Wiku.,Ph.D 2007. Sistem Kesehatan, Raja Grafindo.Jakarta. 

2. Sulastomo, Manajemen Kesehatan. Gramedia.Jakarta. 

3. Shortell et al, 2000. Health Care Management; Organization Design and 

Behavior. Delmar 

4. Gibson dkk,1996, Organisasi-Prilaku-Struktur-Proses, Ed.ke 8 

Jurnal: 

5. http://jmpk-online.net (gratis) 

6. http://www.who.int/buletin/en (gratis) 

7. http://highwire.stanford.edu/lists/devecon.dtl (gratis untuk artikel tertentu 

bagi pengakses di negara berkembang) 

8. http://bmj.bmjjournals.com (gratis untuk artikel tertentu bagi pengakses di 

negara berkembang) 

Penelusuran data: 

1. http://scholar.google.com 

2. http://www.eldis.org 

3. http://id21.org 

Badan-badan internasional: 

1. http://www.who.int 

2. http://www.worldbank.org 

3. http://www.globalhealth.org 

Lembaga pemerintahan dan badan-badan nasional 

1. http://depkes.go.id 

2. http://sjsn.menkokesra.go.id 

3. http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/home 
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Jadwal Perkuliahan  
 

KULIAH POKOK DAN SUB POKOK BAHASAN PBM Pengajar 
BAGIAN I. THE EMPIRIC 
Sesi 1 & 
2 
18/9/10 
dan 
2/10/10 

Masalah Pelayanan Kesehatan 
• Masalah upaya pelayanan 

kesehatan 
• Masalah pembiayaan pelayanan 

kesehatan 
• Masalah SDM kesehatan 
• Masalah pada farmasi, alat 

kesehatan dan makanan 
• Masalah informasi kesehatan 
• Masalah pemberdayaan 

masyarakat 

Presentasi 
mahasiswa 
Dan 
diskusi 

PJ 

BAGIAN II. THE CONCEPTUAL  

Sesi 3  
9/10/10 

Paradigma pelayanan  Kuliah 
Diskusi 
kelompok 

AI 

4 dan 5 
16/10/10 
dan 
23/10/10 

Health Sector Reform 
(desentralisasi kesehatan di Indonesia) 

Kuliah 
Diskusi 
kelompok 

PJ 

6 dan 7 

30/10/10 
dan 
6/11/10 
 

Sistem kesehatan di Indonesia dan 
Rencana Jangka Panjang 
Pembangunan Kesehatan 
(Lingkungan Strategis Sistem 
Kesehatan di Indonesia) 

Kuliah 
Presentasi 
mahasiswa 
Tanya 
jawab 

AS 

BAGIAN III. THE TOOLS OF MANAGEMENT 
8 
13/11/10 
 

Health care value Kuliah  
Diskusi 
kelompok 

AS 

9 dan 10, 

20/11/10, 

27/11/10  

Satisfaction dan manajemen ISO 
• Konsep dan implementasi 
• Pengukuran kualitas pelayanan 

kesehatan 
• Manajemen ISO 

Kuliah 
Presentasi 
mahasiswa 

AS 

11 dan12 

4/12/10 
dan 
11/12/10 

Kepemimpinan  Kuliah 
Presentasi 
mahasiswa 

AS 
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Rencana Pembelajaran  
Sesi 1 
Tanggal : 18 September 2010 

Pengampu : Dr. Pande Putu Januraga 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Menjelaskan bagaimana perkuliahan manajemen 

kesehatan akan dilaksanakan  

Abstrak : Dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran, pelaksanaan 

perkuliahan, materi perkuliahan, waktu perkuliahan, 

evaluasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

perkuliahan manajemen kesehatan 

Topik : Penjelasan perkuliahan 

Bahan Kuliah 

dan tugas 

mahasiswa 

: Setelah sesi 1 mahasiswa bertugas mencari berbagai isu 

terkait masalah pelayanan kesehatan di Indonesia 

kemudian membentuk 6 kelompok sesuai topik berikut: 

• Masalah upaya pelayanan kesehatan 

• Masalah pembiayaan pelayanan kesehatan 

• Masalah SDM kesehatan 

• Masalah pada farmasi, alat kesehatan dan 

makanan 

• Masalah informasi kesehatan 

• Masalah pemberdayaan masyarakat 

Setiap kelompok bertugas membuat materi presentasi 

untuk dipresentasikan pada sesi 2 

Presentasi 

pengampu 

: Handout presentasi Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  

 

 

 

Sesi 2 
Tanggal : 2 Oktober 2010 
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Pengampu : Dr. Pande Putu Januraga 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mengidentifikasi beberapa masalah mendasar pelayanan 

kesehatan di Indonesia 

Abstrak : Sistem kesehatan kita dibangun dari 6 subsistem 

pelayanan kesehatan. Masing-masing subsistem memiliki 

masalah utama yang harus diidentifikasi dan dipecahkan. 

Topik : Masalah pelayanan kesehatan di Indonesia 

Bahan Kuliah 

dan tugas 

mahasiswa 

: Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan mempersiapkan 

presentasi dan diskusi kelompok sesuai perintah pada sesi 

1 

Presentasi 

kelompok 

mahasiswa 

: Bahan ppt per kelompok Strategi 

Pembelajaran 

: 

Diskusi  :  
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Sesi 3 
Tanggal : 9 Oktober 2010 

Pengampu : Putu Ayu Indrayathi, MPH 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu menjelaskan tantangan pelayanan 

kesehatan yang dihadapi di masa depan dan mampu 

mengidentifikasi paradigma yang tepat untuk menghadapi 

tantangan tersebut 

Abstrak : Dibahas berbagai tantangan pelayanan kesehatan di masa 

depan, paradigma kesehatan di masa lalu dan paradigma 

kesehatan yang harus dianut di masa depan 

Topik : Paradigma pelayanan kesehatan di masa depan 

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

• Shortel, 2000 

Kuliah tatap 

muka 

: Handout presentasi Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  
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Sesi 4 
Tanggal : 16 Oktober 2010 

Pengampu : Dr. Pande Putu Januraga 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu menjeaskan Health sector reform 

(desentralisasi kesehatan di Indonesia) dan kemudian 

mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang ada pada 

pelaksanaan kebijakan ini dan mengidentifikasi solusi yang 

mungkin dikembangkan 

Abstrak : Sesi ini membahas bagaimana health sector reform 

dilakukan di Indonesia dan bagaimana desentralisasi 

kesehatan memainkan perannya dalam 

Topik : Health sector reform (desentralisasi kesehatan di 

Indonesia) 

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

• Buku desentralisasi kesehatan di Indonesia 

• Perspektif jangka panjang desentralisasi (Bapenas) 

• UU Kesehatan no 36 tahun 2009 

• UU pemerintahan daerah no 32 tahun 2004 

 

Kuliah : Handout presentasi Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  
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Sesi 5 
Tanggal : 23 Oktober 2010 

Pengampu : Dr. Pande Putu Januraga 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu menjeaskan Health sector reform 

(desentralisasi kesehatan di Indonesia) dan kemudian 

mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang ada pada 

pelaksanaan kebijakan ini dan mengidentifikasi solusi yang 

mungkin dikembangkan 

Abstrak : Sesi ini membahas bagaimana health sector reform 

dilakukan di Indonesia dan bagaimana desentralisasi 

kesehatan memainkan perannya dalam 

Topik : Health sector reform (desentralisasi kesehatan di 

Indonesia) 

Bahan Kuliah 

dan tugas 

mahasiswa 

: Sebelum sesi ini mahasiswa membentuk dua kelompok 

debat. Masing-masing kelompok debat menunjuk 4 orang 

wakilnya untuk mewakili debat dalam topik: 

• desentralisasi kesehatan ya atau tidak 

• mencapai universal coverage desentralisasi atau 

tidak 

• mengatasi masalah SDM kesehatan desentralisasi 

atau tidak 

• desentralisasi kesehatan dan pengendalian 

penyakit menular 

Sesi perkuliahan akan diisi dengan debat antar kelompok 

yang mendukung dan yang kontra, silahkan diatur oleh 

mahasiswa. Waktu debat adalah 20 menit untuk tiap tema 

debat dan 10 menit untuk diskusi menyeluruh setelah 

debat per topik selesai dilaksanakan 

 

Debat kelompok :  Strategi 

Pembelajaran 

: 

Feed back debat :  
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Sesi 6 
Tanggal : 30 Oktober 2010 

Pengampu : DR. Adnyana Sudibya 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu menjelaskan sistem kesehatan 

nasional dan bagaimana sistem tersebut 

diimplementasikan dalam rencana  pembangunan bidang 

kesehatan 

Abstrak : Sesi ini membahas bagaimana sistem kesehatan kita 

dibangun dan diimplementasikan dalam rencana 

pembangunan kesehatan serta apakah kita siap 

menghadapi era globalisasi dan memenangkan persaingan 

abad 21 

Topik : Sistem Kesehatan Nasional dan Rencana Pembangunan 

Bidang Kesehatan 

Bahan Kuliah 

dan tugas 

mahasiswa 

: Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

• Strategi Menghadapi Era Globalisasi dan 

Memenangkan Persaingan Abad 21 

• SKN 2009 

• RPJP Bidang Kesehatan 2005-2025 

Mahasiswa menyiapkan dan membagi diri menjadi 10 

kelompok yang bertugas menyusun essay dengan judul 

“peran negara dalam sistem kesehatan”. Essay dikumpul 

pada sesi berikutnya 

Kuliah tatap 

muka 

: Handout presentasi Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  
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Sesi 7 
Tanggal : 6 November 2010 

Pengampu : DR. Adnyana Sudibya 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu menjelaskan sistem kesehatan 

nasional dan bagaimana sistem tersebut 

diimplementasikan dalam rencana pembangunan bidang 

kesehatan 

Abstrak : Sesi ini membahas bagaimana sistem kesehatan kita 

dibangun dan diimplementasikan dalam rencana 

pembangunan kesehatan serta apakah kita siap 

menghadapi era globalisasi dan memenangkan persaingan 

abad 21 

Topik : Sistem Kesehatan Nasional dan Rencana Pembangunan 

Bidang Kesehatan 

Bahan Kuliah 

Dan tugas 

mahasiswa 

: Essay sudah dikumpulkan saat perkuliahan untuk sesi ini 

dilakukan. Ada kemungkinan pemberi kuliah akan memilih 

beberapa essay untuk dipresentasikan 

Kuliah tatap 

muka 

: Handout presentasi Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  
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Sesi 8 
Tanggal : 13 November 2010 

Pengampu : DR. Adnyana Sudibya 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu mengembangkan nilai-nilai universal 

yang berfungsi sebagai mendorong bagi provider untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. 

Sistem ini harus mampu diaplikasikan dalam sistem 

pelayanan kesehatan  

Abstrak : Pemberi pelayanan kesehatan biasanya hanya terfokus 

pada upaya meningkatkan jangkauan dan men-generate 

income tetapi lupa menanamkan nilai yang membuat 

masyarakat mencintai dan menghargai pelayanan yang 

diberikan provider. Sesi ini akan membahas bagaimana 

nilai tersebut berperan dan bisa ditanamkan 

Topik : Health care value 

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

• Health care value chain 

Kuliah tatap 

muka 

: Handout presentasi Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  
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Sesi 9 
Tanggal : 20 November 2010 

Pengampu : DR. Adnyana Sudibya 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah mutu 

pelayanan kesehatan dan menggunakan berbagai tools 

yang ada untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan 

dan mengembangkan manajemen mutu untuk mengatasi 

masalah mutu tersebut 

Abstrak : Sesi ini membahas bagaimana mutu layanan kesehatan 

diukur dan bagaimana program pengembangan mutu 

dijalankan 

Topik : Masalah mutu pada pelayanan kesehatan kita 

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

• Indikator kualitas pelayanan kesehatan 

• TQM; Outcome base quality 

• Growing loyal patient 

• How valid and reliable are satisfaction data 

• Manajemen ISO (diberikan menyusul) 

• Topik tertentu pada Buku 2 

Kuliah tatap 

muka 

: Handout presentation Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  
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Sesi 10 
Tanggal : 27 November 2010 

Pengampu : DR. Adnyana Sudibya 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah mutu 

pelayanan kesehatan dan menggunakan berbagai tools 

yang ada untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan 

dan mengembangkan manajemen mutu untuk mengatasi 

masalah mutu tersebut 

Abstrak : Sesi ini membahas bagaimana mutu layanan kesehatan 

diukur dan bagaimana program pengembangan mutu 

dijalankan 

Topik : Pengukuran kualitas pelayanan kesehatan 

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

• Indikator kualitas pelayanan kesehatan 

• TQM; Outcome base quality 

• Growing loyal patient 

• How valid and reliable are satisfaction data 

• Manajemen ISO (diberikan menyusul) 

• Topik tertentu pada buku 2 

Kuliah tatap 

muka 

: Handout presentation Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  

 



KURIKULUM	  MIKM	  
STUDY	  GUIDE	  MANAJEMEN	  KESEHATAN	  	  

2010	  

 

Program	  Studi	  Magister	  Ilmu	  Kesehatan	  Masyarakat	   Page	  19	  

 

 

 

Sesi 11 
Tanggal : 4 Desember 2010 

Pengampu : DR. Adnyana Sudibya 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mengembangkan kepemimpinan dalam organisasi 

pelayanan kesehatan 

Abstrak : Pada topik ini akan dibahas bagaimana kepemimpinan 

berpengaruh pada kesuksesan organisasi pelayanan 

kesehatan mengantisipasi masa depan dan bagaimana 

kepemimpinan bisa dikembangkan 

Topik : Kepemimpinan  

Bahan Kuliah 

dan tugas 

mahasiswa 

: Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

• Modul manajemen pelayanan kesehatan 

• Kecerdasan emosi untuk manajer 

• Evolusi teori manajemen bagi manajer 

• Public health leadership 

• Competency development in PH leadership 

Setiap mahasiswa wajib membuat tulisan yang berjudul 

“Dapatkah Manajemen Kesehatan dikategorikan sebagai 

Pengelolaan Bisnis seperti Pengelolaan Komoditi lain” 

yang dikumpulkan di sesi 13 

Kuliah tatap 

muka 

: Handout presentation Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  
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Sesi 12 
Tanggal : 11 Desember 2010 

Pengampu : DR. Adnyana Sudibya 

Tujuan 

Pembelajaran 

: Mengembangkan kepemimpinan dalam organisasi 

pelayanan kesehatan 

Abstrak : Pada topik ini akan dibahas bagaimana kepemimpinan 

berpengaruh pada kesuksesan organisasi pelayanan 

kesehatan mengantisipasi masa depan dan bagaimana 

kepemimpinan bisa dikembangkan 

Topik : Kepemimpinan  

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

• Modul manajemen pelayanan kesehatan 

• Kecerdasan emosi untuk manajer 

• Evolusi teori manajemen bagi manajer 

• Public health leadership 

• Competency development in PH leadership 

Kuliah tatap 

muka 

: Handout presentation Strategi 

Pembelajaran 

: 

Tanya jawab :  

 


