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persyaratan Ujian Akhir Semester Program Pendidikan Sarjana Kesehatan 
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2. Bapak Idrus Jus’at,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program 

Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul yang telah memberikan 

kesempatan untuk belajar di Universitas Esa Unggul yang beliau pimpin yang 
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