








Tim KKNI Direktorat 
Pembelajaran 



 

ALASAN EKSTERNAL 

• Tantangan  dan  persaingan global 

• Ratifikasi berbagai konvensi 
 

 

ALASAN INTERNAL 
 

• Kesenjangan:                               

mutu, jumlah,  kemampuan. 

 

• Relevansi:   

•  penghasil vs pengguna,   

•  info kebutuhan vs human capital 

planning 

 

• Pengangguran  

• Beragam  aturan kualifikasi 

• Beragam pendidikan 

KKNI (IQF) 

Sebuah 
Pernyataan 

kualitas 
SDM 

Indonesia 

 Penilaian 
kesetaraan  dan 

 pengakuan 
kualifikasi 

SDM 
asing 

SDM              
Indonesia 

Tim KKNI Direktorat 
Pembelajaran 



Pengembangan  
   Kurikulum sebagai 

rancangan  

Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

Profil Lulusan  
(Diskripsi Profil) 

1.  
CapaianPembelajaran 

2.  
Pemilihan/Bobot 

Bahan Kajian 

Menyusun  Mata 
Kuliah/ 

Menentukan SKS 
&  

Merangkai 
Struktur 

Kurikulum 

Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) 

(3. Proses Pembelajaran dan 
4. Penilaian) 

KKNI 





DUNIA  PROFESI  
dan 

SERTIFIKAT PROFESI 

D3 

D4 

S1 

S2/Sp 

Profesi 

S3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

LEVEL KKNI 



KOMPETENSI ARS DISESUAIKAN 
LEVEL KKNI 





1. Communication and Relationship 
Management 

2. Leadership  
3. Professionalism  
4. Knowledge of the Healthcare Environment  
5. Business Skills and Knowledge 

CORE COMPETENSI ARS 



1. Communication and Relationship 
Management  

DIPLOMA SARJANA MAGISTER 

Mampu memberikan 

informasi, sosialisasi, 

dan edukasi kepada 

pasien dan keluarga 

terkait kebijakan 

administrasi rumah 

sakit 

  

Mampu 

berkomunikasi 

sebagai manager 

rumah sakit level 

menengah untuk 

melakukan advokasi, 

negosiasi (mediasi) 

dan lobby secara 

interpersonal dalam 

organisasi rumah 

sakit. 

  

Mampu 

berkomunikasi 

sebagai leader dan 

manajer rumah sakit 

untuk melakukan 

advokasi, negosiasi 

(mediasi) dan lobby 

secara interpersonal, 

massa dan media. 

  



2. Leadership  

DIPLOMA SARJANA MAGISTER 
Mampu beradaptasi 

terhadap iklim dan budaya 

organisasi di rumah sakit. 

Mampu membangun 

mental model pemimpin 

agar dapat berperan 

sebagai manager rumah 

sakit level menengah. 

  

Mampu membangun iklim 

dan budaya organisasi 

untuk beradaptasi 

terhadap perubahan di 

rumah sakit. 

Mampu membangun mental 

model pemimpin agar dapat 

berperan sebagai manajer, 

leader, researcher, educator 

dan konsultan 

perumahsakitan dengan 

mengembangkan peran 

kepemimpinan dalam 

mengelola perubahan. 

  

Mampu membangun iklim 

dan budaya organisasi untuk 

beradaptasi dan 

mentrasformasi seluruh 

elemen organisai melalui 

kepemimpinan yang efekif 

(team leadership dan drive 

result). 



3. Professionalism  

DIPLOMA SARJANA MAGISTER 

Mampu 

melaksanakan 

tugas administrasi 

rumah sakit untuk 

mendukung 

pelaksanaan 

tugas pimpinan 

Mampu 

mengelola 

organisasi dan 

sistem pelayanan 

di rumah sakit 

sebagai manager 

rumah sakit level 

menengah 

Mampu 

menyelaraskan 

antara individu 

dan pengelolaan 

rumah sakit 

sesuai dengan 

standar etika dan 

profesi. 

  



4. Knowledge of The Healthcare Environment  

DIPLOMA SARJANA MAGISTER 
Memiliki kemampuan 

teknis untuk mendukung 

pelaksanaan penelitian 

dan penggunaan hasil 

penelitian dalam 

pengembangan rumah 

sakit 

Menguasai konsep 

kepemimpinan dan 

berpikir sistem dalam 

bidang administrasi 

rumah sakit 

  

Mampu melakukan 

penelitian di bidang 

administrasi rumah sakit 

dengan menerapkan 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif 

Mampu menganalisis 

dan merespon dinamika 

faktor eksternal yang 

meliputi sistem dan 

organisasi rumah sakit, 

perspektif pasien dan 

komunitas, kebijakan 

dan lingkungan 

denganmenggunakan 

pendekatan Evidence 

Based Management 

Practice (EBMP) dan 

knowledge 

management   



5. Business Skills and Knowledge  

DIPLOMA SARJANA MAGISTER 
Memiliki kemampuan 

dasar dalam teknis 

pengelolaan keuangan, 

akuntansi, logistik, SDM, 

pemasaran dan aset 

rumah sakit serta 

kewirausahaan 

  

Terampil menggunakan 

komputer baik untuk 

pengolahan kata dan data 

untuk mendukung 

penerapan sistem 

informasi rumah sakit 

Menguasai konsep 

manajerial dalam 

pengelolaan keuangan, 

akuntansi, logistik, SDM, 

pemasaran dan aset rumah 

sakit 

serta kewirausahaan 

  

Mampu merencanakan, 

mengorganisasikan, 

menggunakan, dan 

memonitoring sumber daya 

rumah sakit berbasis renstra, 

mutu, dan biaya dengan 

menggunakan sistem 

informasi pada manager 

rumah sakit level menengah 

  

  

Mampu menghasilkan 

nilai tambah dalam proses 

pengelolaan rumah sakit 

melalui penerapan fungsi 

manajemen dan prinsip 

bisnis sehingga dapat 

meningkatkan mutu, 

aksesibilitas, 

keterjangkauan, ekuitas, 

efektfitas dan efisiensi 

rumah sakit. 

  



Top Manajemen  S-2  
( DIREKTUR UTAMA HARUS  DOKTER) 

Manajemen Menengah S-2 atau Profesi ARS (karena butuh STRA- 
KKNI Level 7) 

PELAKSANA  D3 atau D4 (VOKASI) 

UJI  KOMPETENSI PROFESI  diberikan pada PENDIDIKAN ARS : KKNI -LEVEL 4-5 7 
KKNI LEVEL 6 Jalur AKADEMIS 
 
 AKREDITASI PRODI MENGACU pada LAM-PT Kes 
(KOMPETENSI dll) 




