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Menggunakan 
pendekatan ilmu 
manajemen, 
epidemiologi, 
kedokteran, dan 
sosial ekonomi untuk 
mengembangkan 
pelayanan kesehatan 
dasar yang sesuai 
dengan konteks lokal 
dan mampu 
menghadapi tuntutan 
masalah kesehatan 
masyarakat. 

Menganalisis peran PHC 
dalam konteks kesehatan 
global 

 Menjelaskan sejarah perkembangan 
PHC 

 Mengkaji berbagai isu global health 
(national and global burden of 
diseases) 

 Mengkaji peran PHC dalam global 
health 

PHC dan global health 

Menganalisis prinsip-prinsip 
dan elemen PHC 

 Menjelaskan sistem pelayanan 
kesehatan berbasis PHC 

 Mengkaji 4 pilar PHC sebagai prinsip 
utama 

 Mengkaji berbagai pilar lainnya yang 
mendukung keempat pilar utama 

 Menkaji elemen utama PHC 

 Mengkaji pemanfaatan obat esensial 
dalam PHC 

Prinsip-prinsip dan elemen PHC 

Menganalisis peran PHC 
dalam pengembangan sistem 
kesehatan, upaya pencapaian 
prioritas kesehatan nasional 
dan pencapaian MDG’s  

 Mengkaji sistem kesehatan nasional 
dan pengembangan sistem kesehatan 

 Mengkaji berbagai prioritas 
pembangunan kesehatan nasional 
dan hubungannya dengan MDGs 

 Mengkaji berbagai lokal spesifik 
(budaya, organisasi, kebijakan, 
geografi) yang berhubungan dengan 
PHC 

 Menkaji peran PHC dalam pencapaian 

PHC dan sistem kesehatan 
nasional 



prioritas kesehatan nasional dan 
MDGs 

 Mengidentifikasi kebutuhan sumber 
daya yang diperlukan dalam 
pencapaian prioritas kesehatan 
nasional dan MDGs 

 Mengkaji peran international dalam 
pembiayaan berbagai program di PHC 
bagi pencapaian MDGs  

Menganalisis peran PHC 
dalam konteks transisi 
demografi, healthy ageing, dan 
transisi epidemiologi 

 Mengidentifikasi berbagai isu spesifik 
yang berhubungan dengan transisi 
demografi dan epidemiologi  

 Mengkaji hubungan antara transisi 
demografi dan epidemiologi dengan 
PHC 

 Mengkaji peran PHC dalam program 
healthy ageing 

PHC dan transisi demografi, 
epidemiologi, dan healthy ageing 

Menganalisis peran kader 
(community health workers) 
dalam PHC  

 Mengkaji peran komunitas dalam 
mengelola kesehatan mereka sendiri 

 Mengkaji kebutuhan terhadap CHWs, 
mengapa dan siapa? 

 Mengkaji peran CHWs dalam PHC 

 Mengkaji tugas dan kapasitas CHWs 
dan sistem CHWs (perekrutan, 
pelatihan dan penghargaan) 

Community Health Workers 

Menganalisis beberapa isu 
spesifik pengembangan PHC 
dalam setting urban dan rural 

 Mengkaji gambaran kesehatan urban 
dan rural 

 Mengkaji masalah kesehatan spesifik 
dan faktor yang berpengaruh di urban 
dan rural 

 Mengidentifikasi kebutuhan pelayanan 
kesehatan dasar di daerah urban dan 
rural 

PHC dalam setting urban dan rural 



 Menkaji berbagai pendapat yang pro 
atau kontra terhadap PHC di daerah 
urban dan rural 

 Mendemonstrasikan penerapan PHC 
pada isu kesehatan spesifik 

Mengidentifikasi berbagai 
solusi efektif untuk 
memperkuat PHC dalam 
kerangka reformasi sektor 
kesehatan (HSR) 

 Mengkaji peran PHC dalam 
mengembangan HSR 

 Menjelaskan siklus projek dalam 
pengembangan PHC 

 Menjelaskan bagaimana melakukan 
analisis situasi 

 Melakukan analisis stakeholders 

 Mengembangkan pertanyaan kunci 
pengembangan PHC berdasarkan 
informasi yang dihasilkan dari analisis 
situasi dan stakeholders 

 Mengembangkan goal dan objectives 
dari proyek pengembangan PHC 

 Mengidentifikasi input bagi proyek 
pengembangan PHC 

 Mengidentifikasi output da outcome 
dari proyek pengembangan PHC 

 Mengembangkan indikator untuk 
monitoring dan evaluasi 

PHC dan HSR 

Menganalisis berbagai aspek 
pembiayaan PHC dari 
berbagai sumber yang tersedia 

 Mengidentifikasi program pembiayaan 
kesehatan di PHC yang bersumber 
lokal, nasional, dan internasional 

 Mengidentifikasi sumber pembiayaan 
berasal dari masyarakat dalam 
pengembangan PHC 

 Mengkaji pembiayaan masyarakat 
miskin dalam PHC 

 Menjelaskan cost effectiveness 

Membiayai PHC 



analysis dalam pembiayaan PHC 

Menganalisis berbagai model 
pengembangan PHC dan 
program-programnya  

 Menjelaskan berbagai pendekatan 
berbeda dalam mengimplementasikan 
PHC pada beberapa negara 
berkembang 

 Mengidentifikasi beberapa faktor 
penentu keberhasilan pengembangan 
PHC di beberapa negara berkembang 

 Mengkaji beberapa hambatan dalam 
pengembangan PHC di beberapa 
negara berkembang 

 Mengkaji efektivitas pengembangan 
PHC 

Integrasi program dalam PHC dan 
studi kasus PHC di berbagai 
negara 

 


