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Kata Pengantar 

Selamat datang  pada mata kuliah Promosi Kesehatan.  
 
Kesehatan merupakan topik yang sangat kompleks. Setiap orang mendefinisikan kondisi sehat dan 
sakit secara berbeda  tergantung pada latar belakang budaya, pendidikan, pekerjaan, status sosial, 
ataupun pengalaman. Selain itu, faktor faktor penyebab seseorang tetap sehat atau menjadi sakit 
juga didefinisikan bermacam macam, tergantung pula pada latar belakang budaya, pendidikan, dll. 
Dengan beragamnya konsep sehat/sakit serta determinan sehat/ sakit  tsb, seorang pelaku Public 
health diharapkan mampu memberikan intervensi promosi kesehatan kepada masyarakat untuk 
mampu mengubah pandangan, pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka agar tetap sehat atau tidak 
menjadi sakit. Selain itu, pelaku Public health harus juga mampu untuk melakukan advokasi dan 
melobi pihak pihak pengambil keputusan agar dapat mengembangkan kebijakan yang menunjang 
kesehatan.  
 
Mata kuliah ini dirancang khusus untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa mengenai 
tahapan tahapan, aspek aspek yang harus diperhatikan, serta kerangka konsep dalam  melakukan 
promosi kesehatan kepada masyarakat. Kurikulum materi dikembangkan sedemikian rupa sehingga 
selain menambah pengetahuan mahasiswa, ketrampilan dan pengalamannya mengenai promosi 
kesehatan juga akan bertambah. Berbagai teori teori psikologi mengenai perubahan perilaku dan 
proses pengambilan keputusan, serta upaya upaya praktis dalam promkes akan dibahas secara 
mendalam untuk memberikan landasan berpikir bagai mahasiswa dalam mengupayakan promosi 
kesehatan kepada Masyarakat. 
 
Akhir kata, selamat belajar dan berkarya, semoga apa yang kita pelajari mampu kita aplikasikan di 
masa mendatang untuk memecahkan masalah masalah kesehatan masyarakat. 
 
 
Salam, 
 
Teaching Team 
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Standar Kompetensi 

Mampu menjelaskan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi berbagai  pendekatan untuk 
mempromosikan kesehatan melalui upaya upaya praktis promkes. 

Tujuan Instruksional  

1. Menelaah perkembangan dan evolusi promkes sebagai upaya pendekatan dalam Public 
health  

2. Menelaah teori teori yang melandasi strategi promkes dalam hal perbedaaan, kelemahan 
dan kelebihan masing masing teori, serta aplikasinya. 

3. Menjelaskan dan menyusun  strategi strategi dan aktifitas aktifitas praktis promkes 
4. Melakukan perencanaan dan evaluasi strategi strategi promosi kesehatan 

Situs Situs Penting  

1. World Health Organisation yang khusus membicarakan tentang promosi kesehatan : 
http://www.who.int/Topiks/health_promotion/en/ 

2. CDC’s National Centre for Health Marketing : http://www.cdc.gov/healthmarketing/ 
3. The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) : 

http://www.iuhpe.org/index.html?page=5&lang=en 
4. Proquest Database : http://proquest.umi.com/pqdweb?cfc=1 
5. Academic Sources Premiere Database (akses melalui ebscohost) : 

http://search.ebscohost.com/ 
6. CINAHL Database (akses melalui ebscohost) : http://search.ebscohost.com/ 
7. MEDLINE Database (akses melalui ebscohost) : http://search.ebscohost.com/ 

Bobot Penilaian 

Bobot total dalam mata kuliah ini ditentukan dari hasil hasil penugasan dan ujian  

Beban Kredit 

Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebesar 2 SKS 

Kuliah Prasyarat  

Tidak ada kuliah prasyarat yang harus diikuti sebelum mengikuti kuliah promosi kesehatan 

 

http://www.who.int/topics/health_promotion/en/
http://www.cdc.gov/healthmarketing/
http://www.iuhpe.org/index.html?page=5&lang=en
http://proquest.umi.com/pqdweb?cfc=1
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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Strategi Pembelajaran  

1. Belajar mandiri sebelum mengikuti perkuliahan, untuk membaca reading list pada setiap 
sesi  

2. Kuliah/tatap muka 
3. Diskusi di dalam kelas 
4. Penugasan  

 

Staff Pengajar 

Koordinator : dr I Wayan Kandera, MPH 
Teaching Team : Dr dr Dyah Pradnyaparamita Duarsa, M.Si 
  dr Luh Putu Lila Wulandari, MPH 
  Putu Suariyani SKM, MHlth&IntDev 
  Dinar Saur Mauli Lubis, SKM, MPH 
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Lesson Plan 

Sesi 1 

 
Tanggal : 07/09/ 2010 

 
Pengampu : Dr I Wayan Kandera, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran : Menjelaskan perkembangan promkes dalam era Public health yang baru  

 
Abstrak : Public health merupakan ilmu yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan 

jaman. Sebelum mempelajari tentang promosi kesehatan, ada baiknya terlebih 
dahulu mengetahui evolusi Public health dari yang lama ke yang baru. Setelah 
menelusuri transisi tsb, barulah kemudian bisa menelusuri perkembangan 
promosi kesehatan dari upaya upaya yang hanya memberikan pendidikan 
kesehatan kepada masyarakat menjadi apa yang disebut sebagai upaya 
promosi kesehatan secara utuh.  
 

Topik :  Transisi dari Public health lama ke Public health baru 

 Proses perubahan dari pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan 
 

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini mahasiswa diharapkan membaca : 

 Baum F ( 2002) The New Public health Evolves, Chapter 3, The New Public 
health ( 2nd Edn), Oxford University Press, Melbourne, pp.29-58 

 Hubley (2004). Communicating Health. Macmillan. Oxford. 
 

Strategi Pembelajaran :  Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik tatap muka 

 Diskusi Kelompok : Diskusi kelompok dengan topik: arti dari promosi 
kesehatan 
 

Rencana Evaluasi :  Evaluasi Proses : Partisipasi dalam diskusi 

 Evaluasi Hasil : - 
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Sesi 2 

 
Tanggal : 14/09/ 2010 

 
Pengampu : Dr dr Dyah Pradnya Paramitha Duarsa, M.Si 

 
Tujuan Pembelajaran :  Menjelaskan konsep sehat dan konsep promosi kesehatan 

 Mengidentifikasi cakupan kegiatan promosi kesehatan dalam kaitannya 
dengan determinan sehat dan sakit 

 
Abstrak : Konsep sehat dan sakit merupakan terminologi yang bisa diartikan secara 

berbeda beda oleh setiap orang tergantung dari pengalaman, latar belakang 
budaya, pendidikan,pekerjaan dll. Sebagai seorang pelaku dalam Public health, 
tidaklah cukup apabila tidak mengetahui secara lebih dalam mengenai konsep 
sehat dan sakit tsb. Setelah mengetahui konsep sehat dan sakit tsb barulah 
dapat mengetahui bagaimana peran promosi kesehatan dalam mengintervensi 
determinan status sehat dan sakit tsb. Dalam sesi kali ini, mahasiswa diarahkan 
untuk mendiskusikan konsep sehat dan sakit tsb, determinan kesehatan, serta 
peranan promosi kesehatan dalam mengintervensi determinan tsb. 
 

Topik :  Konsep sehat 

 Konsep Promosi Kesehatan 

 Solid Fact of Social Determinants of Health 

 Determinants of Health 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca 

 Notoatmodjo, S.  (2005).Promosi Kesehatan : Teori Aplikasi. Perbit Rineka 
Cipta 

 O’Connor- Fleming, M.L. Health Promotion (2 nd). Allen & Unwin 
 

Strategi Pembelajaran :  Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik tatap muka 

 Diskusi Kelompok 
 

:  

Rencana Evaluasi :  Evaluasi Proses : Partisipasi dalam diskusi 

 Evaluasi Hasil :  

 

Sesi 3 

 
Tanggal : 21/09/ 2010 

 
Pengampu : Dr Luh Putu Lila Wulandari, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran :  Menjelaskan peran Otawa Charter, serta dokumen dokumen penting lainnya 

sebagai kerangka pikir dalam melakukan aksi promkes 

 Mengidentifikasi isu isu global terkini dan bagaimana profesi promosi 
kesehatan dapat menawarkan solusi terhadap isu isu tersebut 

 
Abstrak  : Untuk mengetahui secara mendalam peran promosi kesehatan dalam ranah 
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Public health, penting untuk diketahui evolusi promosi kesehatan seperti yang 
tercantum dalam dokumen dokumen penting promosi kesehatan ( diantaranya 
adalah Deklarasi Alma Ata, Ottawa Charter, Jakarta Declaration, dan the 
Bangkok Charter). Dalam sesi kali ini, akan dibahas mengenai isi dari masing 
masing dokumen tsb, kelemahan dan kelebihan dari masing masing deklarasi 
tsb, serta kapan dan dalam situasi apa deklarasi tersebut dapat menjadi 
guidence bagi pelaksanaan promosi kesehatan. Selain itu akan dibahas pula 
mengenai isu isu globalisasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan. 
 

Topik :  Deklarasi Alma Ata tentang primary health care 

 Ottawa Charter: suatu konsep yang memberikan arah terhadap program 
promkes 

 Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century 

 The Bangkok Charter for health promotion in a globalized world 

 Globalisasi dan kesehatan 
 

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini berlangsung, mahasiswa diharapkan telah membaca reading 
list berikut :  
 

 Declaration of Alma-Ata : International Conference on Primary Health Care, 
Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978 

 Ottawa Charter for Health Promotion  

 Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century 

 The Bangkok Charter for health promotion in a globalized world 
 
 

Strategi Pembelajaran :  Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik 

 Diskusi Kelompok : Mendiskusikan kelebihan dan kelemahan dari 
Deklarasi Alma Ata, Ottawa Charter, Jakarta 
Deklaration dan The Bangkok Charter for Health 
Promotion 
 

Rencana Evaluasi :  Evaluasi Proses : Partisipasi dalam diskusi 

 Evaluasi Hasil : Membuat paper (I) tentang peranan Ottawa charter 
dalam menyusun program kesehatan. Jelaskan 
apakah menurut anda Ottawa Charter ini dapat 
digunakan sebagai kerangka pikir dalam 
pelaksanaan program promosi kesehatan di 
Indonesia? (Jumlah kata kurang lebih 800 kata) 
 
Kriteria Penilaian :  
1. Tata bahasa ( 20%) 
2. Referensi ( 30%) 
3. Relevansi dengan program kesehatan yang 

ada di indonesia( 50%) 
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Sesi 4 

 
Tanggal : 28/09/ 2010 

 
Pengampu : Dr I Wayan Kandera, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran : Menjelaskan asumsi, nilai nilai, teori, dan keterampilan yang diperlukan 

dalam melakukan pendidikan kesehatan dan proses pengambilan 
keputusan. 
 

Abstrak : The five key actions yang ada pada Ottawa Charter menyebutkan bahwa 
salah satu aksi promkes yang penting adalah mengembangkan 
pengetahuan dan ketrampilan sesorang. Pelaksanaan pendidikan 
kesehatan masyarakat (PKM) tentulah merupakan salah satu upaya penting 
dalam promkes untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan di 
masyarakat. Pada pertemuan kali ini, dibahas mengenai langkah langkah 
pelaksanaan  PKM, kaitan langkah langkah PKM dengan proses 
pengambilan keputusan, dan tahap tahap perubahan perilaku.  
 

Topik :  Decision Making Process 

 Tahap tahap dalam pelaksanaan health education 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca 

 Diktat Kuliah Promkes 

 Rogers and Shoemaker. 1971. Communication of Innovations. 2nd Ed. 
The Free Press. New York. 

 
Strategi pembelajaran : Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik sesi 

 Diskusi Kelompok 
 

:  

Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses  : Partisipasi dalam diskusi kelompok 
 Evaluasi Hasil : - 

 
 

Sesi 5 

 
Tanggal : 05/10/2010 

 
 

Pengampu : Dr Luh Putu Lila Wulandari, MPH 
 

Tujuan Pembelajaran : Menjelaskan dan membandingkan teori teori yang melandasi strategi promkes 
untuk mengubah perilaku individu  
 

Abstrak : Dalam beberapa dekade, para ahli di bidang promosi kesehatan telah sering 
berupaya untuk memprediksi perilaku seseorang, dan berusaha untuk 
mengubahnya dengan menggunakan framework yang sering digunakan dalam 
ilmu ilmu psikologi. Diantara framework tersebut, yang paling sering digunakan 
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adalah the Health Belief Model, the Theories of Reasoned Action and Planned 
Behaviour, dan Social Cognitive Theory. Dalam sesi kali ini, setiap komponen 
dalam teori teori tsb akan dibahas. Komponen komponen dalam teori ini 
menjelaskan aspek aspek kognitif yang mendasari mengapa seseorang 
berperilaku tertentu, dalam hal ini yang sering dipakai sebagi contoh adalah 
perilaku yang terkait dengan kesehatan/kesakitan seperti misalnya merokok, 
berpartisipasi dalam program skrining, dll.  
 

Topik :  The Health Belief Model 

 The Theories of Reasoned Action and Planned Behaviour 

 The Transtheoretical ( stages of change) Model 

 Social Cognitive Theory 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca : 
Nutbeam D and Harris E (2004) Chapter 2, Theories on Health Behaviour and 
Health Behaviour Change : Individual Characteristics, in (2nd Ed) Theory in a 
Nutshell, McGraw Hill, Sydney 
 
Saat membaca, coba perhatikan komponen komponen apa saja yang ada 
dalam teori teori tsb.  
 

Strategi pembelajaran : Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik sesi 
Diskusi Kelompok 
 

: Mendiskusikan komponen komponen kognitif dari 
masing masing teori serta mendiskusikan 
komponen apa yang kurang dalam teori teori tsb 
dalam menjelaskan/memprediksi perilaku 
seseorang 
 

Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses : Partisipasi dalam group discussion dan class 
discussion 

Evaluasi hasil : - 

 

Sesi 6 

 
Tanggal : 12/10/ 2010 

 
Pengampu : Dr I Wayan Kandera, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran : Menjelaskan dan membandingkan teori teori yang melandasi strategi 

promkes untuk mengubah perilaku dalam komunitas  
 

Abstrak : Selain teori teori psikologis tersebut diatas, terdapat pula teori teori lain 
yang dapat menjelaskan/memprediksi perilaku seseorang. Dalam teori ini 
dapat diketahui bahwa selain faktor kognitif, terdapat faktor lain juga yang 
berperan penting terhadap perilaku seseorang. Teori teori tsb adalah Force 
Field Analysis, Theory Lawrence Green, dll. Dalam sesi berikut, beberapa 
teori tsb akan dibahas. 
 

Topik :  Force field analysis Kurt Lewin 

 Theory Lawrence Green 
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 Adopter categories 

 Diffusion of Innovation 

 Conceptual Framework for Population Education 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca :  

 Diktat Kuliah Promosi Kesehatan 

 Rogers and Shoemaker. 1971. Communication of Innovations. 2nd Ed. 
The Free Press. New York. 

 
Strategi Pembelajaran  Kuliah/tatap muka  : Sesuai dengan topik 

 Diskusi Kelompok 
 

: Mencari contoh perilaku yang terkait dengan 
kesehatan/kesakitan, kemudian memberikan 
penjelasan mengapa seseorang berperilaku 
seperti tsb berdasarkan kerangka piker pada 
salah satu teori diatas. 
 

Rencana Evaluasi  Evaluasi Proses : Partisipasi dalam kelompok 
 Evaluasi Hasil : - 

 

Sesi 7 

 
Tanggal : 19/10/ 2010 

 
Pengampu : Putu Suariyani SKM, MHlth&IntDev  

 
Tujuan Pembelajaran : Menjelaskan teori teori yang melandasi strategi promkes dengan 

pendekatan sosioekologi 
 

Abstrak : Untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, para pelaku Public 
health sering dihadapkan pada situasi sulit yang berhubungan dengan 
interaksi dengan masyarakat yang sangat kompleks. Dalam sesi kali ini, 
mahasiwa dituntun untuk mempelajari aspek aspek yang harus 
diperhatikan agar seorang pemberi pelayanan kesehatan dapat 
berkolaborasi dengan masyarakat untuk bersama sama dengan 
masyarakat itu melakukan perubahan. 
 

Topik : Systems dan holism dalam melakukan perubahan di dalam masyarakat 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca : 
 
Archer S, Kelly C, and Bisch S (1984), Chapter 1, System and Holism in 
Implementing Change in Communities, CV Mosby Co, St Louise, USA. 
 

Strategi Pembelajaran : Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan Topik sesi 
Diskusi : Masalah masalah yang mungkin muncul saat 

berkolaborasi dengan masyarakat untuk 
melakukan perubahan, terkait dengan teori 
system and holism. 
 

Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses : Partisipasi dalam diskusi kelompok dan diskusi 
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di dalam kelas 
Evaluasi Hasil : - 

 

Sesi 8 

 
Tanggal : 26/10/ 2010 

 
Pengampu : Dr dr Dyah Pradnya Paramitha Duarsa, M.Si 

 
Tujuan Pembelajaran : Menjelaskan asumsi, nilai nilai, teori, dan ketrampilan yang diperlukan dalam 

melakukan aktifitas promkes memakai sarana media massa dan social 
marketing.  
 

Abstrak : Sejak  dua puluh tahun terakhir, telah disadari arti pentingnya media massa 
dalam upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Sesi kali ini akan 
membahas peran penting tsb, dan hal hal positif yang bisa dipelajari dari 
peran social marketing dalam promkes.  
 

Topik : Social marketing dan strategi dalam menggunakan media massa 
 

Bahan Kuliah : Sebelum sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca 

 Notoatmodjo, S.  (2005).Promosi Kesehatan : Teori Aplikasi. Perbit Rineka 
Cipta 

 O’Connor- Fleming, M.L. Health Promotion (2 nd). Allen & Unwin 
 

Strategi pembelajaran : Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik 
Diskusi Kelompok 
 

:  

Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses :  
Evaluasi Hasil : - 

 

Sesi 9 

 
Tanggal : 09/11/ 2010 

 
Pengampu : dr I Wayan Kandera, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran : Membuat suatu media untuk kepentingan promosi kesehatan 

 
Abstrak : Berkenaan dengan pentingnya media massa dalam promosi kesehatan, 

tidaklah lengkap apabila tidak mengetahui secara mendalam tentang 
pengembangan media untuk upaya promkes. Dalam kuliah ini, mahasiswa 
dituntun dalam pembuatan media untuk kepentingan promosi kesehatan. 
 

Topik : Pengembangan Media 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca 

 Diktat Kuliah 
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 Hubley (2004). Communicating Health. Macmillan. Oxford. 
 

Strategi pembelajaran : Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik sesi 
Tugas Kelompok : Mengembangkan media untuk promosi 

kesehatan yang akan dipresentasi pada tatap 
muka terakhir 
 

Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses : Partisipasi dalam tugas kelompok 
Evaluasi Hasil : - 

Sesi 10 

 
Tanggal : 16/11/ 2010 

 
Pengampu : dr I Wayan Kandera, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran : Mengembangkan media untuk kepentingan promkes 

 
Abstrak : Setelah mengetahui dasar dasar dalam mengembangkan media, mahasiswa 

akan diberikan kesempatan untuk melakukan praktek secara riil 
pengembangan media untuk kepentingan promkes. Praktek ini bertujuan  
untuk lebih memperdalam wawasan mahasiswa serta memberikan 
pengalaman mengenai pengembangan media. 
 

Topik : Presentasi Kelompok : Pengembangan Media 
 

Bahan Kuliah : Tugas Kelompok Untuk Membuat Pengembangan Media 
 

Strategi pembelajaran : Kuliah/tatap muka : - 
Diskusi Kelompok : - 

 
Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses : Mempresentasikan hasil pengembangan media 

Evaluasi Hasil :  
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Sesi 11 

 
Tanggal : 23/11/ 2010 

 
Pengampu : Dr dr Dyah Pradnya Paramitha Duarsa, M.Si 

 
Tujuan Pembelajaran : Menjelaskan asumsi, nilai nilai, theori, dan ketrampilan yang diperlukan dalam 

melakukan kegiatan pengembangan komunitas 
 

Abstrak :  
Topik : Program pengembangan komunitas 

 
Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca: 

 Notoatmodjo, S.  (2005).Promosi Kesehatan : Teori Aplikasi. Perbit Rineka 
Cipta 

 O’Connor- Fleming, M.L. Health Promotion (2 nd). Allen & Unwin 
 

Strategi pembelajaran : Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topic tatap muka 
 Diskusi Kelompok 

 
: Topics to be confirmed 

Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses : Diskusi di dalam kelas 
 Evaluasi Hasil :  

 
 

Sesi 12 

 
Tanggal : 30/11/ 2010 

 
Pengampu : Dr I Wayan Kandera, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran : Mengidentifikasi langkah langkah dalam proses perencanaan program 

promosi kesehatan.  

 Diktat Kuliah 

 Hubley (2004). Communicating Health. Macmillan. Oxford. 
 

Abstrak : Seorang ahli bernama Bryant telah merumuskan bahwa ada suatu problem 
solving cycle yang harus diikuti oleh seorang pelaku Public health untuk 
memecahkan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor perilaku dan 
lingkungan di masyarakat. Untuk merencanakan program promkes, seorang 
pelaku Public health hendaknya mengetahui problem solving cycle, dan 
kemudian merencanakan aktifitas promkes berdasarkan aspek aspek yang 
ada pada problem solving cycle tsb. 
 

Topik : Perencanaan program promkes 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca 
 

Strategi pembelajaran : Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik tatap muka 
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Tugas Kelompok : Merencanakan program PKM untuk 
dipresentasikan pada pertemuan berikutnya 

 

Sesi 13 

 
Tanggal : 14/12/ 2010 
Pengampu : Dr I Wayan Kandera, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran : Melakukan perencanaan program promkes 

 
Abstrak : Setelah mendapatkan informasi pengantar mengenai bagaimana melakukan 

perencanaan program promkes, mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
melakukan praktik riil perencanaan program untuk lebih memperdalam 
pengetahuan dan pengalaman mengenai hal hal apa yang harus diperhatikan 
dalam merencanakan program. 
 

Topik : Perencanaan program promkes 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca reading 
list dalam sesi sebelumnya. 
 

Strategi pembelajaran : Tugas kelompok : Merencanakan program PKM 
Presentasi Kelompok : Mempresentasikan hasil diskusi mengenai 

perencanaan program PKM 
 

Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses : Kreativitas dan partisipasi dalam tugas 
kelompok 

Evaluasi Hasil : Mahasiswa merencanakan program secara riil 
berdasarkan identifikasi masalah di lapangan. 
Kriteria penilaian :  
 Identifikasi masalah (20%) 
 Proses perencanaan (20%) 
 Relevansi antara masalah dan program 

yang dikembangkan (40%) 
 Presentasi kelompok (20%) 
 

 
 

Sesi 14 

 
 
Tanggal : 21/12/ 2010 

 
Pengampu : Dinar Saur Mauli Lubis, SKM, MPH 

 
Tujuan Pembelajaran :  Menjelaskan langkah langkah dalam proses evaluasi program promosi 

kesehatan 

 Melakukan evaluasi terhadap aktifitas promkes 
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Abstrak : Dalam melaksanakan suatu program promosi kesehatan, penting bagi para 

pelaku promkes untuk merencanakan terlebih dahulu program yang ia 
laksanakan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bahwa ia harus 
mengetahui bagaiamana caranya untuk mengevaluasi program promkes yang 
ia lakukan. Dua orang ahli yang paling populer dalam bidang promkes, yaitu 
Don Nutbeam dan Jane Springett, menganalisa dilema dilema yang muncul 
saat kita melakukan evaluasi terhadap program promkes. Dalam sesi kali ini, 
kita akan membahas bagaimana proses evaluasi itu harus bersifat 
komprehensif, konsisten, dan sistematik.  
 

Topik :  Evaluasi terhadap progress, masalah, dan solusi masalah program 
promkes  

 PRECEDE/PROCEED model dalam merencanakan program promkes 
 

Bahan Kuliah : Sebelum mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan telah membaca  
 
Springett J, Costongs C, Dugdill L ( 1995). Towards a framework for 
evaluation in health promotion: methodology, princilples and practice, The 
Journal of Contemporary Health, Summer, 61-65 
 
 
WHO European Working Group on Health Promotion and Evaluation: 
Recommendations to Policymakers. Health Promotion Evaluation: 
Recommendations to Policymakers, WHO European Regional Office. 
 

Strategi pembelajaran : Kuliah/tatap muka : Sesuai dengan topik 
 Diskusi Kelompok 

 
: Mendiskusikan prinsip prinsip evaluasi dalam 

promkes. 
 

Rencana Evaluasi : Evaluasi Proses : Partisipasi dalam diskusi Kelompok 
 Evaluasi Hasil : Membuat paper (II) tentang Evaluasi Program 

Kesehatan di Bali (Jumlah kata kurang lebih 
2000 kata) 
 
Kriteria Penilaian :  
1. Tata bahasa ( 20%) 
2. Referensi ( 30%) 
3. Relevansi dengan program kesehatan yang 

ada di indonesia( 50%) : 
Berikan penjelasan mengenai :  
a. Permasalahan kesehatan yang ada 
b. Mengapa program tsb dibuat 
c. Dengan menggunakan framework 
Proceed-Proceed Model dan Best Practices 
in Health Promotion, tentukanlah aspek apa 
yang kurang dipertimbangkan dalam 
pengembangan program tsb. 

 

 


