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Kompetensi 
(Competency Statement) 

Tujuan Instruksional 
(Instructional Goals) 

Tujuan Belajar 
(Learning Objectives) 

Topik (Topics) 

Mampu mengidentifikasi dan 
menganalisa masalah-masalah  
kesehatan wisata dan 
mengembangkan  usaha pencegahan 
terkait kesehatan  wisata dengan 
menggunakan berbagai pendekatan 
ilmu kesehatan 
 
 
 
 
 

Menjelaskan determinan  
Kesehatan wisata 

 Menjelaskan pengertian kesehatan 
wisata 

 Menjelaskan ruang lingkup 
kesehatan wisata 

 Menganalisa masalah-masalah 
kesehatan yang dapat timbul selama 
berada di tempat tujuan dan selama 
berwisata 

 Menjelaskan persiapan dan usaha 
pencegahan gangguan kesehatan 
saat berwisata 

 Menjelaskan Travel warning akibat 
masalah kesehatan 

Kesehatan wisata  

 Menganalisa penyakit-penyakit 
infeksi yang berisiko diderita para 
wisatawan, cara penularan serta 
usaha pencegahannya 

 Menjelaskan penyakit menular 
seksual yang sering didapat saat 
berwisata 

 Menjelaskan penyakit gangguan 
nafas yang berhubungan dengan 
perpindahan manusia 

 Menjelaskan penyakit menular yang 
didapat dari lingkungan 

 Menjelaskan transmisi dan 
pandemic penyakit menular  

 Menjelaskan usaha-usaha 
pencegahannya  
 

Penyakit menular saat 
berwisata dan usaha 
pencegahannya 



 

Kompetensi 
(Competency Statement) 

Tujuan Instruksional 
(Instructional Goals) 

Tujuan Belajar 
(Learning Objectives) 

Topik (Topics) 

 Menganalisa penyakit-penyakit 
gangguan pencernaan  yang 
berisiko diderita para wisatawan 
dan cara-cara penularannya 

 Menjelaskan Penyakit gangguan 
pencernaan yang sering didapat 
saat berwisata 

 Menjelaskan transmisi penyakit 
infeksi pencernaan 

 Menjelaskan cara deteksi sumber  
penyakit infeksi gangguan 
pencernaan 

 Menjelaskan usaha-usaha 
pencegahannya 
 

Diare  pada wisatawan dan 
pencegahannya  

 Menjelaskan surveilans penyakit 
menular  
dalam penerapannya pada dunia 
pariwisata 
 

 Menjelaskan langkah-langkah untuk 
membuat suatu sistem surveilans 
penyakit menular pada pekerja 
pariwisata, hotel dan restaurant 

 Mengidentifikasi sumber-sumber 
data dan mekanisme pengumpulan 
data  

 Menjelaskan cara-cara 
penyebarluasan informasi hasil 
surveilans 

 Merencanakan penggunaan analisis 
dan interpretasi untuk kemajuan 
pariwisata 
 

Surveilans penyakit menular 
pada pekerja pariwisata, hotel 
dan restaurant 

 

 



Kompetensi 
(Competency Statement) 

Tujuan Instruksional 
(Instructional Goals) 

Tujuan Belajar 
(Learning Objectives) 

Topik (Topics) 

 Menganalisa penyakit akibat 
gigitan hewan dan serangga 
serta usaha pencegahannya 

 Menjelaskan penyakit yang sering 
tejadi akibat gigitan hewan 

 Menjelaskan penyakit yang sering 
terjadi akibat gigitan serangga 

 Menjelaskan cara transmisi penyakit 
tersebut 

 Menjelaskan usaha-usaha 
pencegahannya 
 

Penyakit akibat gigitan hewan 
dan serangga serta usaha 
pencegahannya 

 Menganalisa masalah-masalah 
kesehatan yang dapat timbul 
akibat rekreasi air serta usaha 
pencegahannya 

 Menjelaskan mengenai risiko 
tenggelam  

 Menjelaskan risiko kecelakaan saat 
berekrasi air 

 Menjelaskan risiko luka bakar dan 
radiasi sinar matahari saat 
berwisata 

 Menjelaskan usaha-usaha 
pencegahannya 
 

Kecelakaan rekreasi air dan 
pencegahannya 

 

 

 

 

 

 



Kompetensi 
(Competency Statement) 

Tujuan Instruksional 
(Instructional Goals) 

Tujuan Belajar 
(Learning Objectives) 

Topik (Topics) 

 Menganalisa masalah-masalah 
kesehatan yang dapat timbul 
akibat transportasi dan risiko 
kejadian kecelakaan selama 
berwisata serta usaha 
pencegahannya 

 Menjelaskan gangguan kesehatan 
akibat transportasi laut dan udara 
serta upaya pencegahannya 

 Menjelaskan penyebab kecelakaan 
transportasi dan upaya 
pencegahannya 

Gangguan Kesehatan dan 
Kecelakaan Akibat 
Transportasi dan 
pencegahannya 

 Menjelaskan imunisasi yang 
penting sebelum melakukan 
perjalanan  

 Menjelaskan kebijakan pemerintah 
mengenai imunisasi untuk 
wisatawan 

 Menjelaskan Imunisasi rutin untuk 
wisatawan 

 Menjelaskan Imunisasi khusus 

Immunisasi untuk wisatawan 

 Menjelaskan peranan asuransi 
kesehatan wisata sebagai upaya 
perlindungan terhadap wisatawan 

 Menjelaskan ruang lingkup asuransi 
kesehatan 

 Menjelaskan perbedaan asuransi 
kesehatan dengan asuransi lainnya 

 Menjelaskan lembaga penyedia 
pelayanan kesehatan yang 
menyediakan pelayanan asuransi 
kesehatan 

 Menjelaskan tentang premi, proses 
klaim dan admnistrasi asuransi 
kesehatan 

Asuransi kesehatan untuk 
wisatawan 

 


