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MATA KULIAH PROGRAM DILOMA 4 (SARJANA TERAPAN) SANITASI LINGKUNGAN 
POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN 

 
 

NO. KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT SKS 

TUJUAN MATA KULIAH 
TEORI PRAKTEK 

KLINIK/ 
LAPANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

SEMESTER 1 

1 KL.A.1.01 Pendidikan Pancasila 2 1 0 1. Memahami Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. 
2. Melaksanakan Pancasila sebagai Dasar Negara. 
3. Mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara.  
4. Memahami Pancasila sebagai Sistem Filsafat. 
5. Mengamalkan Pancasila sebagai Sistem Etika. 
6. Menerapkan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. 

2 KL.A.1.02 Pendidikan Agama 2 1 0 ISLAM 
1. Memahami konsep manusia dalam Islam. 
2. Memahami konsep agama. 
3. Memahami dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam. 
4. Menghayati tauhid. 
5. Melaksanakan akhlak mulya. 
6. Melaksanakan Islam dan kesehatan lingkungan. 
7. Memahami konsep pernikahan. 
8. Melaksanakan rukun iman. 
9. Memahami karakteristik ajaran Islam. 
 
KRISTEN PROTESTAN 
1. Memahami manusia sebagai ciptaan Allah yang hidupnya tidak lepas 

dari alam sekitarnya. 
2. Memahami kisah Allah dalam Yesus Kristus, sehingga dengan 

pimpinan Roh Kudus masuk dalam persekutuan hidup dengan Tuhan 
dan sesamanya, menghayati dalam iman, dan pengabdian. 

3. Memahami kehadiran manusia dalam masyarakat. 
4. Memahami panggilan sebagai tubuh Kristus dan aktif dalam usaha 

mewujudkan kesan gereja. 
5. Melaksanakan panggilannya dalam tanggung jawab terhadap kesatuan 

dan pembangunan negara, dan bangsa Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 ditengah-tengah suku bangsa dan bangsa-
bangsa di dunia. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

      KATOLIK 
1. Menghayati paham Gereja dan keimanan dalam gereja. 
2. Menghayati Gereja sebagai sakramen keselamatan. 
3. Memahami perutusan gereja. 
4. Memahami Gereja adalah kita, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai 

anggota gereja. 
5. Memahami bidang-bidang pelayanan gereja. 
6. Memahami kepemimpinan dalam Gereja. 
7. Menghayati paham gereja tentang masyarakat. 
8. Memahami cita-cita negara adil dan makmur sumbangan kita. 
9. Memahami struktur kepribadian manusia. 
10. Menghayati filsafat hidup pribadi sebagai unsur utama mengendalikan 

kepribadian, keseimbangan, dan keutuhan pribadi.   
11. Menghayati filsafat hidup pribadi sesuai paham Gereja dan 

masyarakat. 
 
HINDU 
1. Memahami sumber dan ruang lingkup agama Hindu. 
2. Memahami filsafat yang bersifat ilmiah, teoritis, praktis, Nwa Darsana, 

Panca Srada Tattwa, dan Catur Marga Yoga. 
3. Memahami kehidupan bermasyarakat dan bernegara : Pranata sosial, 

Kula Dharma, Dharma Dana, dan Dharma Negara. 
4. Memahami dasar-dasar kepemimpinan Hindu. 
5. Menghayati ilmu rasa indah (estetika) dan budaya, Yadnya dari 

Sanskara, dan seni budaya Hindu.  
 
BUDHA 
1. Memahami hakekat Tuhan Yang Maha Esa, kemahakuasaan, dan sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  
2. Melaksanakan kerukunan beragama.  
3. Memahami Bodhisatwa dan Buddha. 
4. Melaksanakan Pritta, meditasi, kebaktian, dan upacara agama Budha. 

3 KL.A.1.03 Bahasa Indonesia 2 1 0 1. Memahami sejarah, kedudukan, dan fungsi Bahasa Indonesia. 
2. Menggunakan tulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
3. menggunakan pengembangan paragraf. 
4. Menggunakan penalaran ilmiah. 
5. Menggunakan teknik penulisan karya tulis ilmiah. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 KL.A.1.04 Dasar Dasar Kesehatan 
Lingkungan 

1 1 0 1. Memahami sejarah perkembangan kesehatan lingkungan. 
2. Memahami landasan keilmuan kesehatan lingkungan. 
3. Memahami konsep hubungan manusia dengan lingkungan. 
4. Memahami pendekatan ekologis dalam sehatan lingkungan. 
5. Memahami pendekatan epidemiologis dalam kesehatan lingkungan. 
6. Memahami parameter, standar, dan kriteria kesehatan lingkungan.                                                
7. Memahami permasalahan kesehatan lingkungan. 
8. Melakukan upaya monitoring dan rekayasa kesehatan lingkungan. 
9. Melakukan identifikasi dan deteksi masalah penyediaan air. 
10. Melakukan identifikasi dan deteksi masalah vektor dan binatang 

pengganggu. 
11. Melakukan identifikasi dan deteksi masalah penyehatan makanan. 
12. Melakukan identifikasi pencemaran badan air. 
13. Melakukan identifikasi dan deteksi masalah K3 di perusahaan. 

5 KL.A.1.05 Etika Profesi Sanitarian 2 0 0 1. Memahami kebutuhan pokok dan tujuan utama hidup manusia. 
2. Memahami pengertian dan ruang lingkup profesi kesehatan 

lingkungan. 
3. Memahami konsep kepribadian. 
4. Memahami dan menghayati hak dan kewajiban manusia. 
5. Memahami dan menghayati moralitas, norma, dan moralitas. 
6. Memahami konsep kesehatan lingkungan sebagai suatu profesi. 
7. Melaksanakan etika profesi. 
8. Melaksanakan profesi kesehatan lingkungan. 
9. Memahami dan menghayati prospek kesehatan lingkungan di 

Indonesia 

6 KL.A.1.06 Entomologi 1 1 0 1. Memahami Entomologi Kesehatan. 
2. Memahami Vektor Penyakit. 
3. Melakukan Pengamatan Vektor Penyakit. 
4. Memahami Toksonomi serangga yang penting dalam kesehatan. 
5. Memahami Morfologi serangga vektor penyakit. 
6. Memahami Etiologi serangga vektor penyakit. 
7. Memahami siklus hidup serangga vektor penyakit. 
8. Memahami Peranan serangga dalam bidang kesehata. 
9. Melakukan Metode sampling dalam koleksi serangga. 
10. Melakukan teknik preparasi dan identifikasi. 
11. Melakukan Teknik pemeriksaan parasit dalam tubuh vektor. 
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      12. Melakukan pengiriman spesimen untiuk pemeriksaan dengan metode 
ELISA. 

13. Menggunakan metode sistem informasi geografis (SIG) 
14. Melakukan penginderaan jauh untuk kepentingan entomologi 

kesehatan 

7 KL.B.1.01 Kimia Lingkungan 1 1 0 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kimia lingkungan dan 
peranannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengendalian 
pencemaran. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia anorganik dan 
persenyawaan anorganik dalam kegiatan kesehatan lingkungan 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia organik dan 
bahan kimia organik dalam kegiatan kesehatan lingkungan 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia fisik dan 
fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia air. 
6. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia tanah. 
7. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia udara. 
8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan terampil melakukan 

perhitungan-perhitungan kimia dalam pembuatan larutan dan analisis 
bahan. 

9. Mahaiswa mampu memaham menjelaskan dan terampil melakukan 
pembuatan reagen dan faktorisasi. 

10. Mahaiswa terampil melakukan pemeriksaan kimia secara kualitatif dan 
kuantitatif. 

11. Mahasiswa mampu melakukan telaahan informasi dari media (cetak) 
tentang peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari 
aspek kimia fisik. 

8 KL.B.1.02 Mikrobiologi Lingkungan 1 1 0 1. Memahami dasar-dasar kehidupan organisme.  
2.  Memahami proses biologi dalam lingkungan dan penggunaannya 

dalam kesehatan lingkungan.  
3.  Memahami dan melakukan cara desinfeksi, cara pengambilan, dan 

pemeriksaan.  
4. Memahami Mikrobiologi industri.  
5. Memahami interaksi dalam kehidupan mikroorganisme dengan 

manusia.  
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      6. Memahami jenis mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan kesehatan lingkungan.  

7. Memahami jenis mikroorganisme yang merugikan kesehatan 
lingkungan.  

8. Mampu melakukan pengambilan sampel, pemeriksaan sampel 
mikrobiologi, serta identifikasi bakteri petogen terhadap cemaran 
lingkungan.  

 

JUMLAH SKS SEMESTER 1 12 7 0  
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NO. KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT SKS 

TUJUAN MATA KULIAH 
TEORI PRAKTEK 

KLINIK/ 
LAPANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

SEMESTER 2 

1 KL.A.2.07 Kewarganegaraan 2 1 0 1. Memahami Identitas Nasional.  
2. Memahami Negara dan Konstitusi. 
3. Memahami Hubungan Negara dan Warga Negara. 
4. Melaksanakan Demokrasi Indonesia. 
5. Memahami Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
6. Memahami Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. 
7. Memahami Ketahanan Nasional Indonesia. 
8. Memahami Integrasi Nasional. 

2 KL.A.2.08 Bahasa Inggris 2 1 0 1. Memahami pengantar mata kuliah mulai dari simple present tense 
sampai dengan models and comparison. 

2. Memahami grammar review. 
3. Memahami vocabulary review. 
4. Melakukan reading. 
5. Melakukan writing. 
6. Melakukan listening dan speaking. 

3 KL.A.2.09 Dasar Teknik 1 1 0 1. Melakukan pekerjaaan menggambar teknik.  
2. Melakukan pekerjaaan perpetaan. 
3. Melakukan pekerjaaan konstruksi kayu. 
4. Melakukan pekerjaaan konstruksi batu bata. 
5. Melakukan pekerjaaan konstruksi beton. 
6. Melakukan pekerjaaan perpipaan air bersih dan air kotor. 

4 KL.A.2.10 Kewirausahaan 1 0 1 1. Memahami tentang undang-undang usaha kecil. 
2. Memahami konsep dasar kewirausahaan. 
3. Memahami transformasi kewirausahaan 
4. Memahami kompetensi inti dan trategi bersaing dalam 

kewirausahaan. 
5. Memahami etika bisnis dan kewirausahaan. 
6. Memahami peran dan fungsi wirausahaan. 
7. Memahami ide dan peluang dalam kewirausahaan. 
8. Merintis usaha baru dan model pengembangannya. 
9. Memahami dan strategi kewirausahaan dan manajemen 

pengembangan bisnis 
10. Menganalisis bisnis usaha jasa/produk kesehatan lingkungan. 
11. Melakukan studi kelayakan usaha jasa/produk kesehatan lingkungan. 
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5 KL.A.2.11 Epidemiologi Kesehatan 
Lingkungan 

2 0 2 1. Memahami pengertian, tujuan, dan ruang lingkup epidemiologi. 
2. Memahami konsep penyebab penyakit. 
3. Memahami ukuran-ukuran epidemiologi. 
4. Memahami standarisasi. 
5. Memahami definisi dan 4 simpul pengamatan epidemiologi 

lingkungan. 
6. Memahami studi/penyelidikan epidemiologi. 
7. Melakukan studi epidemiologi deskriptif. 
8. Melakukan studi epidemiologi analitik. 
9. Melakukan pencatatan dan pelaporan surveillans. 
10. Melakukan pencatatan dan pelaporan KLB/wabah. 
11. Memahami dan melakukan survey. 
12. Melakukan entry data dengan epi info. 
13. Melakukan telaahan data epidemiologi dan pemetaan penyakit 

dengan epi info. 

6 KL.B.2.03 Parasitologi 1 1 0 1. Menjelaskan Pengertian Parasitologi  
2. Menjelasan Klasifikasi Parasitologi  
3. Menjelaskan peranan cacing (helmintes) sebagai parasit manusia  
4. Menjelaskan menjelaskan protozoa sebagai parasit pada manusia  
5. Menjelaskan hubungan antara parasit dengan air minum dan air 

limbah  
6. Menjelaskan peranan serangga dan binatang mengerat sebagai 

penyebar penyakit pada manusia.  
7. Menjelaskan peranan sampah dalam penyebaran parasit  
8. Memahami dan menjelaskan sanitasi makanan dalam penyebaran 

penyakit yang ada agent parasit. 

7 KL.B.2.04 Perundang-undangan 2 0 0 1. Memahami pengertian ilmu hukum  
2. Memahami tata urutan perundangan 
3. Memahami prosedur pembuatan perundangan 
4. Memahami perundang-undangan kesehatan dan hukum lingkungan 
5. Memahami pelaksanaan peraturan-peraturan dan perundan-

undangan kesehatan. 

8 KL.B.2.05 Fisio Anatomi 2 0 0 1. Memahami struktur tubuh manusia, struktur dan fungsi sel dan organ.  
2. Memahami efek peradangan 
3. Memahami system pernafasan dan gangguan system pernafasan 
4. Memahami system peredaran darah dan gangguan system peredaran 

darah 
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      5. Memahami system pencernaan, fungsi ginjal dan saluran kencing, 
serta gangguan system pencernaan. 

6. Memahami system syaraf dan gangguan system syaraf. 
7. Memahami anatomi dan fungsi indera serta gangguan fungsi indera. 
8. Memahami trauma. 
9. Memahami gangguan gangguan metabolism dan degenerasi. 

JUMLAH SKS SEMESTER 2 13 4 3  
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NO. KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT SKS 

TUJUAN MATA KULIAH 
TEORI PRAKTEK 

KLINIK/ 
LAPANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

SEMESTER 3 

1 KL.A.3.12 Penyehatan Tanah dan 
Pengelolaan Sampah – A 

2 1 0 1. Memahami pengertian penyehatan tanah dan pengelolan sampah. 
2. Memahami konsep penyehatan tanah (secara fisik, kimia dan biologis). 
3. Memahami konsep pengelolaan sampah. 
4. Memahami dampak pencemaran tanah oleh sampah. 
5. Melakukan teknik-teknik pengolahan sampah domestik. 
6. Melakukan teknik-teknik pengolahan sampah medik. 
7. Melakukan pengambilan sampel tanah untuk pengukuran Pb, Arsen, 

Cd, dan Pyrene. 
8. Melakukan pemeriksaan laboratorium Pb, Arsen, Cd, dan Pyrene. 
9. Melakukan pengambilan sampel air lindi untuk pengukuran BOD, COD, 

Pb, dan TSS. 
10. Melakukan pemeriksaan laboratorium sampel air lindi untuk 

pengukuran BOD, COD, Pb, dan TSS. 

2 KL.A.3.13 Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

2 1 0 1. Memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. 
2. Memahami peraturan perundang-undang keselamatan dan kesehatan 

kerja. 
3. Memahami faktor risiko lingkungan kerja dan dampaknya terhadap 

kesehatan. 
4. Memahami konsep dasar toksikologi industri. 
5. Memahami Penyakit Akibat Kerja (PAK). 
6. Memahami kecelakaan kerja. 
7. Memahami organisasi K3 pada industri. 
8. Melakukan pemantauan faal kerja, ergonomi, dan produktivitas kerja. 
9. Melakukan analisis epidemiologi kerja. 
10. Melakukan audit K3. 
11. Melakukan monitoring lingkungan kerja. 
12. Memahami Alat Pelindung Diri (APD). 
13. Melakukan identifikasi hazard dan dampaknya bagi tenaga kerja di 

beberapa jenis industri. 
14. Melakukan penyusunan prosedur kerja pemantauan keselamatan dan 

kesehatan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. 
15. Melakukan pemantauan keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

produktivitas tenaga kerja. 
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3 KL.A.3.14 Penyakit Berbasis 
Lingkungan 

1 0 1 1. Memahami pengertian penyakit berbasis lingkungan.  
2. Memahami berbagai macam penyakit berbasis lingkungan. 
3. Memahami agen penyebab, sifat/karakternya, riwayat perjalanannya, 

peranan lingkungan terhadap kejadian dan perjalanan masing-masing 
jenis penyakitnya. 

4. Melakukan tindakan/upaya pencegahannya 

4 KL.A.3.15 Pemberdayaan 
Masyarakat 

2 1 1 1. Memahami pengertian, tujuan, dan ruang lingkup promosi kesehatan. 
2. Memahami kebijakan dan strategi promosi kesehatan lingkungan. 
3. Menggunakan metode promosi kesehatan. 
4. Menggunakan Konsep Dasar Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang Kesehatan. 
5. Menggunakan prinsip Pemberdayaan Masyarakat di Bidang 

Kesehatan Lingkiungan. 
6. Menggunakan prinsip Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan 

Siaga Aktif. 
7. Melakukan prinsip Fasilitasi Pembinaan PHBS di Masyarakat. 
8. Melakukan prinsip Komunikasi dan Advokasi.  
9. Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan 

perubahan perilaku secara kolektif dan berkelanjutan 
10. Melakukan prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

5 KL.B.3.06 Toksikologi Lingkungan 2 1 0 1. Memahami pengertian dan perkembangan toksikologi lingkungan  
2. Memahami tujuan dan manfaat toksikologi lingkungan 
3. Memahami macam bahan toksik yang biasa terdapat pada lingkungan 
4. Melaksanakan pemeriksaan bahan toksik pada lingkungan 
5. Memahami perjalanan bahan toksik di lingkungan 
6. Memahami interaksi bahan toksik pada makhluk hidup 
7. Memahami efek bahan toksik pada kesehatan manusia 
8. Memahami macam, toksisitas dan efek pestisida 
9. Memahami macam, toksisitas dan efek logam berat 
10. Memahami macam uji toksisitas 
11. Memahami prosedur uji toksisitas pada biota air 
12. Melaksanakan uji toksisitas pada biota air 

6 KL.B.3.07 Instrumentasi 1 2 0 1. Memahami tentang terminology instrumentasi 
2. Memahami karakteristik kinerja instrument 
3. Memahami konsep pengukuran dan pengendalian proses dalam 

bidang kesehatan lingkungan. 
4. Memahami instrument bidangumum ( fisika, kimia, biologi, social ) 
5. Memahami instrument bidang penyehatan air 
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      6. Memahami instrument bidang penyehatan tanah dan pengelolaan 
sampah 

7. Memahami instrument bidang penyehatan udara 
8. Memahami instrument bidang penyehatan makanan dan minuman 
9. Memahami instrument bidang pengendalian vektor 

7 KL.B.3.08 Laboratorium Kesehatan 
Lingkungan 

0 2 0 1. Mampu menjelaskan pengertian laboratorium, klasifikasi 
laboratorium, pengertian laboratorium kesehatan lingkungan, serta 
tugas dan fungsi laboratorium kesehatan lingkungan.  

2. Mampu dan terampil bekerja di laboratorium kesehatan lingkungan 
dengan baik dan benar  

3. Mampu melaksanakan kegiatan manajemen pengelolaan laboratorium 
kesehatan lingkungan. 

JUMLAH SKS SEMESTER 3 10 8 2  
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SEMESTER 4 

1 KL.A.4.16 Penyehatan Makanan 
Minuman-A 

2 2 0 1. Memahami pengertian, tujuan, dan ruang lingkup penyehatan 
makanan.  

2. Memahami peranan makanan dalam penularan penyakit. 
3. Memahami pengaruh lingkungan terhadap keamanan makanan. 
4. Memahami mikrobiologi makanan. 
5. Memahami pencemaran oleh bakteri, potensi bahaya, dan 

pencegahan. 
6. Melakukan tindakan pencegahan infeksi mikroba melalui makanan. 
7. Melakukan tindakan pencegahan intoxikasi mikroba melalui makanan. 
8. Melakukan tindakan pencegahan pencemaran makanan oleh jamur. 
9. Melakukan tindakan pencegahan kontaminasi logam berat pada 

makanan. 
10. Memahami penggunaan bahan tambahan makanan. 
11. Memahami prinsip-prinsip hygiene sanitasi makanan. 
12. Melakukan tindakan pengamanan terhadap makanan. 
13. Memahami tindakan pengamanan terhadap penjamah makanan. 
14. Melakukan tindakan terhadap peralatan makan. 
15. Melakukan tindakan deteksi salmonella coliform dan staphilococcus. 

2 KL.A.4.17 Penyehatan Air – A 2 2 0 1. Memahami fungsi dan peranan air bagi kehidupan. 
2. Memahami macam penyakit yang ditularkan melalui air. 
3. Memahami macam sumber air dan karakteristiknya. 
4. Memahami persyaratan kualitas air bersih dan air minum. 
5. Melakukan prosedur dan cara pemeriksaan kualitas air. 
6. Melakukan inspeksi sarana penyediaan air bersih. 

3 KL.A.4.18 Pengendalian Vektor dan 
Binatang Pengganggu-A 

2 2 0 1. Memahami pengertian Pengendalian vektor dan binatang pengganggu 
dalam kesehatan. 

2. Memahami peranan vektor pada mekanisme penularan penyakit 
3. Memahami macam-macam vektor penyakit dan binatang pengganggu. 
4. Menggunakan metode sampling dalam koleksi vektor dan binatang 

pengganggu. 
5. Menggunakan teknik dalam konfirmasi vektor (khusus nyamuk). 
6. Menggunakan metode pengamatan dan penyelidikan vektor dan 

serangga pengganggu. 
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4 KL.A.4.19 Penyehatan Tanah dan 
Pengelolaan Sampah-B 

2 0 1 1. Memahami teknik pengendalian pencemaran tanah oleh sampah. 
2. Memahami analisis komposisi sampah. 
3. Memahami pemanfaatan sampah organik dengan pengomposan. 
4. Memahami pemanfaatan sampah organik dengan biogas. 
5. Memahami fermikomposting. 
6. Melakukan pembakaran sampah dengan icenerator. 
7. Melakukan pengolahan sampah medis. 
8. Memahami dan mengamati sanitari land fill. 
9. Memahami aspek manajemen dan peraturan perundangan dalam 

pengelolaan sampah. 
10. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 
11. Melakukan pengamatan perilaku manusia terhadap pengelolaan 

sampah dan pencemaran tanah akibat sampah. 
12. Melakukan evaluasi dampak kesehatan pada manusia akibat sampah. 

5 KL.A.4.20 Sanitasi Tempat Tempat 
Umum dan Pariwisata 

1 1 1 1. Memahami persyaratan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan 
pengawasan lingkungan fisik dan fasilitas restoran dan rumah makan. 

2. Memahami persyaratan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan 
pengawasan lingkungan fisik dan fasilitas sanitasi hotel. 

3. Memahami persyaratan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan 
pengawasan lingkungan fisik dan fasilitas sanitasi rumah sakit. 

4. Memahami persyaratan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan 
pengawasan lingkungan fisik dan fasilitas sanitasi kolam 
renang/pemandian umum. 

5. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan pasar tradisional. 
6. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan tempat ibadah. 
7. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan salon kecantikan. 
8. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan gedung bioskop. 

6 KL.B.4.09 Aplikasi GIS 1 0 1 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan peranan GIS 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan program/software untuk GIS 
3. Mahasiswa mampu menggunakan fungsi menu pada program pada 

program/software untuk GIS  
4. Mahasiswa mampu melakukan registrasi peta dengan peta gambar 
5. Mahasiswa mampu melakukan registrasi peta dengan google map 
6. Mahasiswa mampu melakukan proses digitasi peta dengan poligon  
7. Mahasiswa mampu melakukan proses digitasi peta dengan point 
8. Mahasiswa mampu melakukan proses digitasi peta dengan line 
9. Mahasiswa mampu membuat layout peta 
 

JUMLAH SKS SEMESTER 4 10 8 2  
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NO. KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT SKS 

TUJUAN MATA KULIAH 
TEORI PRAKTEK 

KLINIK/ 
LAPANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

SEMESTER  5 

1 KL.A.5.21 Pengelolaan Limbah Cair 
– A 

2 0 2 1. Memahami permasalahan pembuangan kotoran manusia   
2. Memahami elemen-elemen sistem pembuangan kotoran manusia. 
3. Memahami dan melakukan perhitungan sumur resapan. 
4. Melakukan praktik percolation test. 
5. Melakukan pengolahan kotoran manusia hemat tempat. 
6. Melakukan pengolahan kotoran manusia secara biologis. 
7. Melakukan pengolahan kotoran manusia secara fisik dan biologi. 

2 KL.A.5.22 Penyehatan Udara-A 2 2 0 1. Memahami konsep dasar fisika, kimia, dan mikrobiologi udara, 
2. Memahami cara identifikasi, monitoring dan analisis factor lingkungan 

fisika, kimia, dan mikrobiologi di udara,  
3. Memahami Analisis data atau informasi Penyehatan udara. 
4. Memahami Identifikasi gejala dan agen penyakit: fisik, kimia dan 

mikrobiologi berbasis udara 
5. Melakukan sampling dan pengukuran faktor resiko fisika udara 

(kebisingan, suhu, kelembaban, kecepatan udara, pencahayaan, 
getaran dan radiasi) 

6. Melakukan sampling dan pengukuran faktor resiko kimia udara (debu 
dan gas/uap) 

7. Melakukan sampling dan pengukuran faktor resiko mikrobiologi udara 
(bakteri, jamur dan parasit) 

8. Melakukan analisa data/informasi hasil-hasil pengukuran faktor resiko 
fisika, kimia, dan mikrobiologi di udara. 

3 KL.A.5.23 Penyehatan Makanan 
Minuman-B 

2 0 1 1. Memahami perundang-undangan, dan kegiatan pokok penyehatan 
makanan. 

2. Memahami makanan kadaluarsa. 
2. Melakukan pengamatan kontaminasi makanan. 
3. Melakukan penyelidikan KLB karena makanan. 
4. Melakukan penanggulangan KLB karena makanan. 
5. Melakukan proses pengolahan makanan. 
6. Melakukan pengawetan makanan. 
7. Melakukan pengemasan makanan. 
8. Melakukan upaya rekayasa pengelolaan makanan. 
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(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) 

4 KL.A.5.24 Penyehatan Air – B 2 0 2 1. Mampu memahami perhitungan kebutuhan air bersih 
2. Memahami hidrolika 
3. Memahami jenis dan cara kerja pompa 
4. Melakukan pengolahan air baku  
5. Memahami teknik plumbing 
6. Memahami teknik pengolahan air dalam kemasan dan air isi ulang 
7. Melakukan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik 

5 KL.A.5.25 Pengendalian Vektor dan 
Binatang Pengganggu-B 

2 0 2 1. Melakukan pengendalian vektor malaria. 
2. Melakukan pengendalian vektor DHF. 
3. Melakukan pengendalian tikus dan insektivora. 
4. Melakukan formulasi pestisida. 
5. Memahami cara kerja /mode of action insektisida. 
6. Menggunakan metoda aplikasi pestisida   
7. Melakukan pengelolaan pestisida 
8. Melakukan Pemusnahan pestisida 

JUMLAH SKS SEMESTER 5 10 2 7  
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NO. KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT SKS 

TUJUAN MATA KULIAH 
TEORI PRAKTEK 

KLINIK/ 
LAPANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

SEMESTER  6 

1 KL.A.6.26 Statistik Kesehatan 1 1 0 1. Memahami definisi, Statistik deskriptif dan induktif, serta peranan 
statistik dalam kehidupan dan riset. 

2. Memahami dan melakukan pengumpulan dan penyajian data. 
3. Melakukan penyusunan pencaran frekuensi. 
4. Melakukan perhitungan harga rata-rata. 
5. Melakukan perhitungan ukuran penyebaran. 
6. Melakukan perhitungan probability. 
7. Memahami teori estimasi. 
8. Melakukan pengujian hipotesis. 
9. Melakukan perhitungan uji Z. 
10. Melakukan perhitungan uji t. 
11. Melakukan perhitungan uji korelasi dan regresi. 
12. Melakukan perhitungan uji F/Anova. 
13. Melakukan perhitungan uji chi square. 

2 KL.A.6.27 Pengelolaan Limbah Cair 
– B 

2 0 2 1. Memahami pengertian dan  fungsi pengolahan limbah. 
2. Memahami macam penyakit yang ditularkan melalui air limbah 
3. Memahami macam sumber air limbah  dan karakteristiknya. 
4. Memahami persyaratan kualitas air limbah untuk berdasarkan 

kelasnya 
5. Melakukan prosedur dan cara pemeriksaan kualitas air limbah 
6. Melakukan pengelolaan air limbah domestik dan pengolahan  limbah 

berbahaya (B3) 
7. Memahami peraturan perundang undangan tentang pengelolaan 

limbah cair 

3 KL.A.6.28 Penyehatan Udara-B 2 0 1 1. Memahami kebutuhan udara bersih untuk kehidupan. 
2. Melaksanakan evaluasi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

udara bersih. 
3. Memahami jenis-jenis ventilasi berkaitan dengan pengendalian 

pencemaran polutan emisi. 
4. Memahami fungsi dan evaluasi cerobong asap industri. 
5. Mengevaluasi tindakan dan teknologi pengendalian pencemaran 

udara. 
6. Mengevaluasi penyegaran udara. 
7. Rekayasa dan peralatan pengendalian pencemaran udara. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 KL.A.6.29 Sanitasi Permukiman 1 0 1 1. Memahami pengertian, tujuan, dan ruang lingkup sanitasi 
permukiman. 

2. Melaksanakan penemuan kasus penyakit akibat permukiman tidak 
sehat. 

3. Melaksanakan praktik pengambilan dan pemeriksaan sampel 
lingkungan permukiman. 

4. Melaksanakan praktik pengukuran sanitasi permukiman. 
5. Melaksanakan survey sarana sanitasi permukiman. 
6. Melaksanakan pelayanan sanitasi permukiman. 
7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan dan 

pemeliharaan sarana sanitasi permukiman. 

5 KL.A.6.30 Analisis Dampak 
Kesehatan Lingkungan 

1 1 0 1. Memahami peranan ADKL dalam kejadian pencemaran 
2. Memahami evaluasi informasi kejadian pencemaran 
3. Memahami cara mempelajari kepedulian kesehatan masyarakat 
4. Memahami cara menentukan pencemaran sasaran 
5. Memahami identifikasi dan evaluasi jalur pemajanan 
6. Melakukan prakiraan dampak kesehatan 
7. Melakukan penarikan kesimpulan dan rekomendasi 
8. Memahami pengelolaan resiko 
9. Memahami format laporan ADKL 

6 KL.A.6.31 Klinik Sanitasi 1 0 2 1. Mengetahui faktor risiko dari penyakit berbasis lingkungan yang 
diderita oleh masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas. 

2. Mengerti dan memahami cara melakukan konseling terhadap 
masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas. 

3. Melakukan investigasi pada tempat tinggal masyarakat yang 
menderita penyakit berbasis kesehatan lingkungan. 

4. Melakukan investigasi pada tempat tinggal masyarakat yang 
mempunyai masalah kesehatan lingkungan. 

5. Melakukan pengolahan data yang terkumpul berdasar hasil 
investigasi. 

6. Melakukan analisis data hasil investigasi terhadap masalah kesehatan 
lingkungan. 

7. Melakukan intervensi terhadap masalah kesehatan lingkungan yang 
ada di masyarakat. 

8. Melakukan kerja sama lintas sektor dalam mengatasi masalah 
kesehatan lingkungan yang ada di masyarakat. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7 KL.B.6.10 Kesehatan Kepelabuhan 0 0 2 1. Memahami landasan hukum/UU pelaksanaan tentang kesehatan 
pelabuhan. 

2. Memahami pelaksanaan karantina. 
3. Memahami pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan 

pelabuhan. 
4. Mampu mengendalikan pengendalian risiko lingkungan, di bandara, 

pelabuhan dan lintas darat Negara. 
5. Mampu melakukan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, 

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali. 
6. Memahami pelaksanaan pengamanan radiasi pengion, dan non 

pengion, biologi dan kimia. 
7. Memahami pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans 

epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas 
nasional, regional dan internasional. 

8. Mampu melaksanakan fasilitasi, advokasi, kesiapsiagaan dan 
penanggulangan KLB dan bencana bidang kesehatan serta kesehatan 
matra, termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan 
penduduk. 

9. Mampu meakukan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di 
lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas Negara. 

10. Memahami pelaksanaan pemberian sertifikasi OMKABA ekspor dan 
mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA. 

11. Mampu melaksanakan kesehatan pengawasan kesehatan alat 
transportasi dan muatannya, 

12. Mampu melaksanakan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko 
lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan. 

13. Memahami organisasi dan tata kerja kesehatan pelabuhan. 

8 KL.B.6.11 Pendidikan dan Budaya 
Anti Korupsi 

1 1 0 Menjadi change of agent budaya anti korupsi 

JUMLAH SKS SEMESTER 6 9 3 8  
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NO. KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT SKS 

TUJUAN MATA KULIAH 
TEORI PRAKTEK 

KLINIK/ 
LAPANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

SEMESTER  7 

1 KL.A.7.32 Metodologi Penelitian 2 1 0 1. Memahami pengertian ilmiah, hasrat ingin tahu, pendekatan non 
ilmiah dan ilmiah, tugas ilmu dan penelitian, serta orientasi ilmiah. 

2. Memahami masalah (pengertian, identifikasi. pemilihan, perumusan, 
dan tujuan). 

3. Memahami dan melakukan telaah pustaka. 
4. Melakukan perumusan hipotesis. 
5. Menggunakan rancangan penelitian. 
6. Menggunakan teknik sampling. 
7. Melakukan perumusan dan membuat definisi operasiponal variabel. 
8. Melakukan pengumpulan dengan instrumentasi. 
9. Melakukan pengolahan data  
10. Menganalisis data. 
11. Melakukan penyusunan proposal dan Laporan penelitian. 

2 KL.A.7.33 Sanitasi Industri dan 
Keselamatan Kerja 

1 0 1 1. Memahami Konsep Dasar K3. 
2. Memahami Undang Undang K3. 
3. Memahami P2K3. 
4. Memahami Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
5. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Lingkungan Kerja. 
6. Memahami  Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. 
7. Memahami Instrumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
8. Memahami Norma K3 Radiasi. 
9. Memahami Norma K3 Mekanik. 
10. Melakukan Norma K3 Pesawat uap dan bejana tekan. 
11. Melakukan Norma K3 Konstruksi bangunan. 
12. Melakukan Norma K3 Listrik 
13. Melakukan Norma K3 Penanggulangan kebakaran 
14. Melakukan Norma K3 Bahan kimia berbahaya. 
15. Melakukan Pengelolaan Program K3. 

3 KL.A.7.34 Administrasi dan 
Manajemen Kesling 

1 0 1 1. Memahami pengertian, tujuan, dan ruang lingkup administrasi dan 
manajemen kesehatan lingkungan. 

2. Menerapkan fungsi-fungsi administrasi/manajemen 
3. Menyusun program dan proyek 
4. Menyusun rencana 
5. Melaksanakan rencana 
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 KL.A.7.35 Manajemen Risiko 
Lingkungan 

1 0 1 1. Memahami sistem manajemen risiko (identifikasi, analisis, dan 
pengendalian risiko). 

2. Memahami program manajemen resiko sanitasi makanan di industri 
pelayanan makanan. 

3. Memahami kegiatan pengendalian resiko tiap tahap dalam sistem 
pelayanan makanan, peraturan makanan, kontaminasi makanan, 
pengawasan dan kerusakan makanan. 

4. Memahami manajemen resiko bahaya sampah rumah sakit menurut 
katagori sampah medis. 

5. Melakukan identifikasi risiko pada pengelolaan sampah rumah sakit. 
6. Membuat dokumen program untuk keperluan manajemen sampah 

medis. 
7. Memahami sistem manajemen risiko kesehatan dan keselamatan 

kerja K3 rumah sakit. 
8. Melakukan identifikasi bahaya (hazarard) di lingkungan rumah sakit, 

tindakan penanggulangan hazard, pembinaan penanggulangan 
hazard, dan training bagi petugas rumah sakit. 

9. Membuat dokumen manajemen risiko K3 rumah sakit. 

5 KL.A.7.36 Penyidikan Lingkungan 1 1 0 1. Memahami landasan dan pengertian penyelidikan dan penyidikan 
2. Memahami ruang lingkup tindak pidana lingkungan       
3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan 
4. Memahami fakta hukum 
5. Mampu mengumpulkan fakta hukum lingkungan 
6. Mampu mengolah tempat kejadian perkara lingkungan. 
7. Mengumpulkan keterangan dari  tersangka 

6 KL.B.7.12 Bahasa Inggris Terapan 1 1 0 1. Memahami konsep dasar bahasa Inggris 
2. Memahami sentence structure dan grammar yang terdapat dalam 

bahasa Inggris baik dalam bacaan maupun percakapan. 
3. Mampu memahami buku text, bacaan, dan laoporan di bidang 

kesehatan lingkungan dalam bahasa inggris serta mampu memahami 
isi percakapan, pidato/ceramah, dan reportasi yang didengar dalam 
bahasa inggris. 

4. Mampu berkomunikasi secara aktif untuk bahasa percakapan 
sederhana sehari-hari, mampu melakukan diskusi dan pertemuan 
sederhana berbahsa inggris dan dapat menyampaikan pendapat atau 
pidato ilmiah sederhana dalam bahasa inggris. 

5. Menulis surat resmi dasar, surat untuk morespondensi sederhana, 
surat lamaran pekerjaan dan curriculum vitae dalam bahasa inggris. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7 KL.B.7.13 HACCP 1 2 0 1. Memahami pengertian Pengertian, Sejarah HACCP, ruang lingkup, 
prinsip dan persyaratan HACCP. 

2. Memahami dan menggunakan keamanan pangan (bahaya fisik, 
biologi/mikrobiologi, dan kimia). 

3. Memahami dan menggunakan  Good manufacturing practices (GMP). 
4. Memahami dan menggunakan sanitation standart operational product 

(SSOP) 
5. Memahami, menggunakan dan melakukan dua belas tahap aplikasi 

HACCP 
6. Memahami, menggunakan dan melakukan tujuh prinsip HACCP 
7. Melakukan pengumpulan data HACCP 
8. Melakukan pengolahan data HACCP 
9. Menganalisis data HACCP 
10. Melakukan penyusunan dokumen HACCP. 
11. Melakukan seminar hasil praktik HACCP 

8 KL.B.7.14 K3 Pertambangan & 
Perkebunan 

1 1 0 1. Memahami pentingnya penerpan K3 di perusahaan pertambangan 
batubara, perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. 

2. Memahami faktor-faktor yang menimbulkan potensi bahaya di 
lingkungan kerja di pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit 
dan pabrik kelapa sawit. 

3. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keselamatan 
kerja di perusahaan pertambangan batubara, perkebunan kelapa 
sawit dan pabrik kelapa sawit. 

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan potensi bahaya di 
lingkungan kerja pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit 
dan pabrik kelapa sawit. 

5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
keselamatan kerja di pertambangan batubara, perkebunan kelapa 
sawit dan pabrik kelapa sawit. 

6. Menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan potensi bahaya di 
lingkungan kerja pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit 
dan pabrik kelapa sawit. 

7. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keselatan kerja 
di pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan pabrik 
kelapa sawit. 

JUMLAH SKS SEMESTER 7 9 6 3  
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SEMESTER  8 

1 KL.A.8.37 Praktek Kerja Lapangan 0 0 3 1. Melakukan orientasi lapangan. 
2. Melakukan pendataan (data primer dan sekunder). 
3. Melakukan penyusunan rencana pemecahan masalah. 
4. Melakukan kegiatan PKL. 
5. Melakukan penyusunan laporan. 
6. Melakukan seminar dengan masyarakat. 
7. Melakukan presentasi hasil kegiatan 

2 KL.A.8.38 Kuliah Kerja Nyata 0 0 3 1. Menerapkan ilmu dan seni kesehatan lingkungan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat. 
3. Melaksanakan musyawarah dengan masyarakat. 
4. Melakukan orientasi lapangan untuk mengenal kondisi wilayah. 
5. Melakukan pengumpulan data kesehatan lingkungan di masyarakat. 
6. Melakukan pengolahan data kesehatan lingkungan di masyarakat. 
7. Melakukan penentuan masalah dan prioritas masalah kesehatan 

lingkungan di masyarakat. 
8. Menyusun rencana pemecahan masalah kesehatan lingkungan di 

masyarakat. 
9. Melaksanakan kegiatan pemecahan masalah kesehatan lingkungan di 

masyarakat. 
10. Menyusun laporan kegiatan pemecahan masalah kesehatan 

lingkungan. 

3 KL.A.8.39 Skripsi 0 0 4 1. Melakukan penyusunan proposal penelitian. 
2. Melakukan penyusunan instrumentasi penelitian. 
3. Melakukan pengumpulan data penelitian. 
4. Melakukan pengolahan data (koding, editing, kompilasi dan tabulasi) 
5. Mengalisis data hasil. 
6. Melakukan penyusunan laporan dan publikasi hasil penelitian. 
7. Melakukan presentasi hasil penelitian. 

JUMLAH SKS SEMESTER 8 0 0 10  

JUMLAH SKS SEMESTER 1 S.D. 8 73 37 36  

 
 


