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Kompetensi 

(Competency 

Statement) 

Tujuan Instruksional  

(Instructional Goals) 
Tujuan Belajar  

(Learning Objectives) 
Topik (Topics) 

Menerapkan teori, dan 

aplikasi komunikasi  

dan advokasi 

kesehatan dalam 

upaya meningkatkan 

kesehatan 

masyarakat 

Menelaah konsep dasar komunikasi  
 

 Menjelaskan teori-teori 
dalam  komunikasi  

 Menjelaskan batasan dalam 
komunikasi 

 Menjelaskan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
komunikasi  

 Menjelaskan prinsip-prinsip 
komunikasi 

Konsep dasar 
komunikasi  
 

Menelaah aplikasi teori komunikasi 
dalam komunikasi kesehatan 
 

 Menjelaskan aplikasi teori 
komunikasi dalam upaya 
upaya  komunikasi 
kesehatan 

 Menjelaskan jenis-jenis 
komunikasi kesehatan 

 Menjelaskan aplikasi 
komunikasi  intra personal 
dalam komunikasi 
kesehatan 

Memahami komunikasi 
kesehatan 
 
Jenis jenis  komunikasi 
kesehatan   
 
 



   

 Menjelaskan aplikasi 
komunikasi  intra personal 
dalam upaya upaya 
komunikasi kesehatan 

 Menjelaskan  aplikasi 
komunikasi interpersonal 
dalam  komunikasi 
kesehatan 

 Menjelaskan applikasi 
komunikasi publik dan 
komunikasi massa dalam 
upaya upaya  komunikasi 
kesehatan 

 Menjelaskan  jenis-jenis 
informasi kesehatan yang 
bersifat informatif dan 
persuasif serta applikasinya 
dalam upaya  komunikasi 
kesehatan 

 Menyusun program 
komunikasi kesehatan 
berbasis data/informasi 
kesehatan 

 

 Menjelaskan pentingnya 
data /informasi dalam 
komunikasi persuasive 

 Menjelaskan  prinsip-prinsip  
komunikasi persuasif 

Komunikasi persuasive 



   Menjelaskan tahapan 
komunikasi persuasive 

 Mengaplikasikan prinsip-
prinsip komunikasi 
persuasive dalam 
menyusun pesan kesehatan 

 

 Menjelaskan  peran health 
belief sistem, values, culture 
dan persepsi dalam 
penerimaan dan 
penyusunan pesan-pesan 
kesehatan 

 Menjelaskan peran budaya 
dalam komunikasi 
kesehatan 

 Menjelaskan dinamika 
komunikasi lintas budaya 

Komunikasi 
lintas budaya 

 Menjelaskan langkah-
langkah dalam proses 
pengembangan media 

 Menjelaskan peranan media 
dalam upaya-upaya  
komunikasi kesehatan 

 Melakukan analisis 
terhadap media-media 
kesehatan yang selama ini 
digunakan baik di negara 
berkembang  

Pengembangan media  
Media dan advokasi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menjelaskan langkah dalam 
penyusunan rencana dan evaluasi 
komunikasi kesehatan 

 Menjelaskan tahapan-
tahapan dalam 
perencanaan komunikasi 
kesehatan 

 Menyusun rencana strategis 
(renstra) komunikasi 
kesehatan 

 Menyusun indicator capaian 
program 

Perencanaan program 
komunikasi kesehatan 
 
 
 
 

 Menjelaskan tahapan-
tahapan dalam evaluasi 
program komunikasi 
kesehatan 

 Menyusun rencana evaluasi 
program komunikasi 
kesehatan 

Evaluasi program 
komunikasi kesehatan  

Menelaah prinsip-prinsip advokasi, 
metode-metode yang digunakan, cara 
perencanaan dan evaluasi  program 
advokasi kesehatan 

 Menjelaskan prinsip-prinsip 
dalam advokasi kesehatan 

 Menjelaskan metode-
metode yang digunakan 
dalam advokasi kesehatan 

 Menjelaskan indikator 
indikator dalam advokasi 
kesehatan 

 Menyusun tujuan dan 
indikator indicator capaian 
advokasi 

 Menjelaskan pentingnya 
data dalam advokasi 
kesehatan 

 Memahami advokasi 
kesehatan 



 
 

   Menjelaskan pentingnya 
membina kemitraan dalam 
advokasi kesehatan 

 Menjelaskan pentingnya 
membina jejaring dalam 
advokasi kesehatan  

 Menjelaskan tahapan dalam 
kemitraan 

 Menjelaskan pendekatan 
kemitraan  

Kemitraan dalam 
advokasi dan Membina 
jejaring 

 Menjelaskan peran serta 
masyarakat sebagai bagian 
penting dalam advokasi 

Pemberdayaan 
masyarakat sebagai 
bagian dalam  advokasi 

 Menyusun  strategi strategi 
perencanaan advokasi  

 Menyusun strategi strategi  
evaluasi  advokasi 
kesehatan 

 Menyusun rencana 
advokasi berbasis bukti 

Perencanaan dan 
evaluasi advokasi 
kesehatan 


