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Kompeten
si 

Tujuan 
Instruksional 

Tujuan Pembelajaran Topik Pengampu Sesi 

Mampu 
menganalisis 
masalah-
masalah 
kesehatan 
ibu dan anak 
serta 
mengemban
gkan solusi 
terkait  
 
 

Menjelaskan  
perspektif historis, 
etis, dan filosofi dari 
advokasi terhadap 
Kesehatan Ibu dan 
anak 
 

 Menjelaskan  perspektif 
historis, etis, and filosofi dari 
Kesehatan ibu dan anak 

 Menjelaskan isu isu  Kesehatan 
Ibu dan anak di Indonesia 
terkait dengan MDGs 

 Menjelaskan isu isu politis dan 
program program Kesehatan 
Ibu dan anak yang ada di 
Indonesia 
 

 

The Multiple 
Dimension of 
Maternal and 
Child Health 
in Public 
Health 
 

 Prof. Dr. dr. Ketut 
Suwiyoga, 
Sp.OG (K) 

 dr. Made 
Darmayasa, 
Sp.OG (K) 

 dr. Made Bagus 
Dwi Aryana, 
Sp.OG 

penugasan 

Sesi 1 
(07 Feb) 

Menjelaskan 
kemajuan dan 
tantangan dalam 
Making Pregnancy 
Safer  

 Menganalisis trend global dan 
distribusi angka kesakitan dan 
kematian  ibu. 

 Menjelaskan dampak 
HIV/AIDS, malaria, dan 
tuberculosis terhadap angka 
kematian ibu.  

 Menganalisis strategi dan 
teknik yang sering digunakan 

Progress 
and 
Challenges 
in Making 
Pregnancy 
Safer: A 
Global 
Perspective 
 

 Prof. Dr. dr. Ketut 
Suwiyoga, 
Sp.OG (K) 

 dr. Made 
Darmayasa, 
Sp.OG (K) 

 dr. Made Bagus 
Dwi Aryana, 
Sp.OG 

Sesi 2 
(14 Feb ) 



dalam memperbaiki angka 
kematian ibu 

 Menganalisa hambatan dan 
tantangan dalam usaha untuk 
mengurangi angka kematian 
ibu. 

Menjelaskan 
masalah masalah 
kesehatan pada 
wanita terkait 
dengan siklus 
kehidupannya 

 Menjelaskan dampak dari 
gangguan kesehatan pada 
setiap siklus hidup wanita 

 Menjelaskan peran penting 
promosi kesehatan dan 
pencegahan penyakit pada 
wanita pada setiap siklus 
hidupnya 

Women’s 
Health : A 
Life Cycle 

dr. Luh Putu Lila 
Wulandari, MPH, 
 
 
 

Sesi 3 
 (21 Feb) 

Menjelaskan 
indikator kematian 
ibu dan anak serta 
cara 
pengukurannya 

 Menjelaskan pembilang dan 
penyebut AKI, AKB, 
AKNeonatal dan AKPerinatal 

 Menjelaskan sumber data dan 
cara pengukuran dengan 
metode langsung dan metode 
tidak langsung 

 

Indikator 
Kematian Ibu 
dan Anak 
 

Prof dr DN 
Wirawan, MPH 

Sesi 4 
(28 Feb) 

Mengidentifikasi 
kesenjangan dalam 
indikator KIA 
 

 Menjelaskan terjadinya 
kesenjangan kesehatan ibu dan 
anak  

 Menjelaskan penyebab 
perbedaan status kesehatan  

 Menjelaskan kontribusi faktor 
risiko terhadap perbedaan 
status kesehatan  

Disparities in 
Maternal and 
Child Health 
 

Luh Putu 
Suariyani, SKM, 
MHlth&IntDev 
 
Rina Listyowati, 
S.Si.T, M.Kes  

Sesi 5,6 
(07 dan 

16 Maret) 
 



  Menjelaskan implikasi dari 
kesenjangan kesehatan bagi 
kebijakan KIA, praktek, 
penelitian, dan pelatihan 

Menganalisis 
perubahan trend 
dan isu-isu tentang 
keluarga terkait 
kesehatan ibu dan 
anak 

 Menjelaskan trend perubahan  
keluarga dan masalah yang 
terkait dengan perubahan 
tersebut 

 Menjelaskan karakteristik 
keluarga  

 Mendiskusikan masalah 
kesehatan ibu dan anak serta  
pelayanan kesehatan yang  
memenuhi kebutuhan keluarga 
 

Keluarga 
terkait 
Kesehatan 
Ibu dan Anak 
 

Ni Putu Widarini, 
S.KM, MPH 

Sesi 7 
 
(21 
Maret) 

UTS (28 Maret s/d 09 April 2011) 

Menjelaskan 
penyebab kematian 
ibu dan anak serta 
program 
pencegahannya 

 Who, When, Where pada 
Kematian Ibu (*) 

 Menjelaskan Mosley’s 
framework yang berkaitan 
dengan kesakitan dan 
kematian anak 

 Menjelaskan  data 
epidemiologi tentang penyebab 
kematian ibu pada saat hamil, 
melahirkan dan pada masa 
nifas 

 Mendiskusikan program 
pencegahan yang seharusnya 
dilaksanakan berdasarkan data 
epidemiologi tersebut. 

Determinan 
Kematian Ibu 
dan Anak 
dan 
Pencegahan
nya 
 

dr. Luh Putu Lila 
Wulandari, MPH 
(*) 
 
Prof. dr. D.N 
Wirawan, MPH 

Sesi 8 
(11 April) 
 
 
Sesi 9,10 
(18, 25 
April) 



Menjelaskan 
mengenai gizi ibu 
dan anak 

 Menjelaskan isu terkait 
masalah gizi ibu dan anak 

 Menjelaskan kebijakan dan 
program terkait gizi ibu dan 
anak 

 Menjelaskan aspek ekonomi, 
budaya dan politik terkait gizi 
ibu dan anak 

Gizi Ibu dan 
Anak 

dr. GN Indraguna 
Pinatih, M.Sc, 
Sp.GK 

Sesi 11 
 
( 02 Mei) 
 

Menganalisis situasi 
imunisasi anak saat 
ini 

 Menjelaskan jenis-jenis 
imunisasi dan jadwalnya 

 Memahami dampak imunisasi 
pada kesehatan anak 

 Menganalisis cakupan 
imunisasi di Bali atau provinsi 
lain berdasarkan laporan 
puskesmas dan data survei 

Imunisasi 
pada Anak 

dr. Bagus Ngurah 
Putu Arhana, Sp.A 
(K) 

Sesi 12 
(09 Mei) 

Mengidentifikasi 
dan menelaah isu 
lokal dan nasional 
terkait dengan ASI 
dan ketahanan 
pangan serta model 
promosi kesehatan 
yang sesuai 

 Melakukan telaah pustaka 
dalam hal identifikasi isu lokal 
dan nasional seputar pemberian 
ASI eksklusif dan MP-ASI 

 Mengidentifikasi kegiatan 
promosi, fasilitas dan support 
terhadap penggunaan ASI dan 
MP-ASI 

ASI dan 
MPASI 

Kadek Tresna 
Adhi, S.KM, M.Kes 
 

Sesi 13 
 
(16 Mei) 

Menganalisis faktor 
yang 
mempengaruhi  
tumbuh kembang 
anak 

 Menjelaskan tumbuh kembang 
anak mulai dari dalam 
kandungan sampai masa 
sekolah 

 Menjelaskan factor-faktor yang 
mempengaruhi baik secara 
fisik maupun psikologis 

Tumbuh 
kembang 
Anak 

Prof. dr.  
Soetjiningsih, Sp.A 
(K), IBCLC 

Sesi 14 
 
(23 Mei) 

UAS 



 


