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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pendidikan Tenaga Kesehatan (Diknakes) bertujuan menghasilkan tenaga 

kesehatan yang professional yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara 

mandiri, mampu mengembangkan diri dan beretika. 

Politeknik Kesehatan Denpasar merupakan pendidikan tinggi profesional 

di bidang kesehatan milik Kementerian Kesehatan dengan SK Menkes RI Nomor : 

298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 diperbaharui dengan 

Peraturan Menkes RI Nomor : 890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 

2007. Salah satu tujuan Politeknik Kesehatan Denpasar adalah menghasilkan 

lulusan yang professional, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berkepribadian, beretika, mandiri, mampu serta siap bersaing di pasar tenaga kerja 

global. Keberhasilan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu 

pendidikan Politeknik Kesehatan Denpasar. Salah satu piranti penting yang 

dibutuhkan adalah kurikulum. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (pasal 1 butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi 

merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program 

tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi 

yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep 
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yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai 

dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan 

kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan’ 

dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari 

learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau 

merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah 

kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama 

ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, 

tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan 

sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait 

dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya 

dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah 

capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka 

kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan 

setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “learning outcomes”. 

Dalam penyusunan kurikulum program studi perlu dipikirkan agar 

keluaran (outcomes) yang diharapkan, sasaran (goals) dan tujuan (objective) 

pendidikan yang akan dicapai kurikulum tersebut. Kurikulum harus responsive 

pada perubahan kebutuhan stakeholders terhadap lulusan program studi tersebut. 

Kurikulum program studi merupakan titik sentral yang menentukan kualitas 

lulusan. Hal ini karena kurikulum yang diterapkan akan mempengaruhi proses 

transfer ilmu pengetahuan yang sesuai tuntutan stakeholder.  

Evaluasi kurikulum seharusnya dilaksanakan untuk merespon 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merespon perubahan sosial diluar 

sistem pendidikan, memenuhi kebutuhan mahasiswa, merespon perubahan sistem 

pendidikan. Untuk evaluasi kurikulum perlu dilakukan peninjauan kurikulum. 

Peninjauan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Poltekkes Denpasar. Agar 

peninjauan kurikulum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka perlu 

disusun Pedoman Peninjauan Kurikulum Poltekkes Denpasar 
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B. TUJUAN 

 

Pedoman Peninjauan Kurikulum Poltekkes Denpasar adalah sebagai acuan 

dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Tujuan dilaksanakan 

peninjauan kurikulum adalah :  

1. Untuk memberikan bekal bagi program studi untuk dapat melaksanakan 

redesign kurikulum agar capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan 

tuntutan pengguna lulusan serta perkembangan ilmu dan keahlian 

2. Untuk menyesuaiakan  kurikulum program studi sesuai tuntutan 

stakeholder dan aturan pemerintah 

3. Untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK 

4. Untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang lebih baik 

 

 

C. DASAR HUKUM 

 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4586)    

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)  

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 

Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336) 

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 

2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan. 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/I.2/03086/2012, tanggal 

16 April 2012 yang berisi tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata 

Laksana Politeknik Kementerian Kesehatan, yang diperbaharui dengan 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I.2/08810/2013 tanggal 3 

Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan 

RI Nomor : HK.03.05/I.2/03086/2012; 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 44 

tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata 

Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.4.1.444.1 tanggal 13 

Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan 

Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan RI 

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 

Belajar Mahasiswa  

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang 

Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

13. Keputusan Menteri  Kesehatan RI No. 855/Menkes/SK/IX/2009 tentang 

Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik 

Kesehatan. 
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Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2012 

tentang 

Pendidikan tinggi 

Perpres 

No. 8 Tahun 2012 

tentang KKNI 

ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM 

PENINJAUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
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BAB II 

KONSEP PENINJAUAN KURIKULUM 

 

A. DEFINISI ISTILAH 

1. Penyusunan kurikulum program studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar 

adalah proses penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi yang 

berisikan aturan-aturan (tata cara) umum, kurikulum dan aturan-aturan 

akademik yang berlaku di program studi; 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu; 

3. Revisi kurikulum adalah perubahan terhadap kurikulum, baik perubahan 

berskala besar (peninjauan kurikulum) ataupun berskala kecil 

(penyempurnaan kurikulum); 

4. Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan 

minimal dua tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama 

mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS; 

5. Penyempurnaan kurikulum adalah perubahan yang tidak mendasar, 

misalnya adanya mata kuliah pilihan baru yang ditawarkan suatu 

jurusan/bagian, serta perubahan substansi materi pengajaran, teknik 

pengajaran, dan atau cara penilaian; 

6. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan 

yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS); dan 

7. SKS adalah satuan kredit semester, digunakan sebagai ukuran beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban 

penyelenggaraan program. 
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B. TAHAP PERSIAPAN PENINJAUAN KURIKULUM 

 

Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat 

dilakukan minimal dua tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama 

mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. 

Kurikulum yang digunakan di semua program studi di lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar dikembangkan mengutamakan untuk dapat 

memenuhi outcome based learning dan keunggulan dari Program Studi masing 

masing. Elemen yang diperhatikan yaitu persiapan pembelajaran inovatif, melalui 

peninjauan kurikulum dan peningkatan kemampuan mahasiswa. Kurikulum yang 

dikembangkan oleh program studi memperhatikan struktur yang telah ditetapkan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kurikulum Poltekkes Kemenkes Denpasar 

dikelompokkan atas kurikulum inti dan kurikulum institusi. Kurikulum inti 

merupakan kurikulum pengembangan dari kompetensi utama. Mata kuliah dalam 

kurikulum inti merupakan kesepakatan antar program studi yang sama atau sejenis 

atau konsorsium mengenai profil kompetensi lulusan standar utama dari program 

studi sama/sejenis, yang tercermin dalam mata kuliah yang sama. Sedangkan mata 

kuliah dalam kurikulum institusi merupakan penanda keunikan atau ciri khas 

sebagai bentuk keunggulan komparatif dari setiap program studi. Mata kuliah 

dalam kurikulum institusi ini merupakan penopang pembentukan kompetensi 

pendukung. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten maka 

kurikulum di semua Prodi di Poltekkes Kemenkes Denpasar harus selalu 

dilakukan peninjauan secara rutin. Peninjauan kurikulum dilakukan berdasarkan 

hasil penelitian terhadap kinerja alumni dan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan. Dengan demikian kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

pengguna lulusan sehingga bisa menunjang pekerjaan lulusan di lapangan. Selain 

itu, peninjauan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan pendidikan 

tinggi.  

Kurikulum di semua Prodi di Poltekkes Kemenkes Denpasar 

dikembangkan dan ditetapkan oleh Prodi masing-masing dengan melibatkan 

stakeholder, alumni dan instansi terkait: Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas 
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Kesehatan Kabupaten/Kota, rumah sakit, klinik, laboratorium, dan lainnya, serta 

organisasi profesi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kearifan lokal 

kondisi masing-masing wilayah. Dasar dan alasan peninjauan kurikulum adalah 

mendukung mata kuliah kurikulum nasional, meningkatkan kemampuan daya 

saing, menambah wawasan nasional/internasional dan meningkatkan kepedulian 

terhadap lingkungan dan masyarakat.  

 

 

C. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM 

 

Peninjauan kurikulum dapat dilakukan dengan rapat di tingkat dosen 

dengan pihak manajemen program studi dapat juga mengikutsertakan para pakar 

kurikulum dan program studi lainnya yang telah lebih dahulu menyelenggarakan 

sejumlah workshop dan penyusunan sistem kurikulum.  

Setelah mengetahui masukan dari para stakeholder dan berdasarkan data 

evaluasi dan monitoring kegiatan KBM, kemudian didiskusikan bersama dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan maka selanjutnya dilakukan evaluasi mata 

kuliah mana yang masih terpakai, mana yang tidak dan dilakukan penambahan 

jika diperlukan. Proses selanjutnya adalah membuat deskripsi mata kuliah, 

menyusun GBPP dan akhirnya disahkan dalam Keputusan Direktur Poltekkes 

Denpasar. 

 

Mekanisme peninjauan kurikulum sebagai berikut : 

1. Tim kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum lama 

dengan mempertimbangkan dari hasil tracer study, stakeholder , Rencana 

Pembelajaran Semester, dan kompetensi lulusan dalam 4 tahun terakhir. 

2. Tim kurikulum dibantu oleh dosen pengajar, ketua Prodi, alumni, stakeholder 

, dan pakar untuk peninjauan kurikulum lama ke baru, melalui workshop. 

3.  Hasil monitoring dan evaluasi ini dilaporkan kepada Ketua jurusan. 

4.  Ketua Prodi menyerahkan draf kurikulum baru kepada Ketua jurusan   
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5.  Ketua Jurusan melaporkan kegiatan peninjauan kurikulum ke Direktur 

melalui Pembantu Direktur I dan meminta pengesahan Kurikulum baru yang 

telah kepada Direktur.  

6.  Kurikulum disosialisasikan kepada mahasiswa oleh Ketua Prodi dibantu tim 

kurikulum. 

 

Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam mengembangkan kurikulum wajib 

memetakan kebijakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum di semua 

program studi.  

Kebijakan tersebut telah dimuat dalam buku Pedoman Peninjauan 

Kurikulum memuat :  

1) visi, misi, tujuan institusi dan sasaran  

2) landasan peraturan penyusunan kurikulum,  

3) acuan dan struktur kurikulum jenjang diploma,  

4) prosedur pengajuan dan pengesahan kurikulum serta  

5) kebijakan penyelenggaran kurikulum di Poltekkes Kemenkes Denpasar.  

 

 Kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kurikulum di Poltekkes 

Kemenkes Denpasar adalah sebagai berikut : 

1. Dalam mengembangkan kurikulum, semua program studi harus sesuai 

dengan Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI). 

2. Pengembangan kurikulum harus tetap sesuai dengan visi, misi, sasaran, 

dan tujuan dari program studi dan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan 

pengguna (stakeholders). 

3. Kurikulum inti di masing-masing program studi merupakan kesepakatan 

antar program studi yang sama atau sejenis atau konsorsium mengenai 

profil kompetensi lulusan standar utama dari program studi sama/sejenis, 

yang tercermin dalam mata kuliah yang sama. 
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4. Kurikulum institusi di masing-masing program studi merupakan penanda 

keunikan atau ciri khas sebagai bentuk keunggulan komparatif dari setiap 

program studi sesuai kebutuhan masyarakat dan kepentingan internal 

lembaga. 

5. Peninjauan/review kurikulum di masing-masing program studi 

dilaksanakan minimal 2 tahun sekali dan maksimal 5 tahun sekali. 

6. Penerapan kurikulum di masing-masing program studi merupakan 

tanggung jawab Ketua Program Studi bersama seluruh pengelola 

program studi dibawah pembinaan Pembantu Direktur I 

7. Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan oleh Direktur melalui 

koordinasi Pembantu Direktur I dan Unit Penjaminan Mutu. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Pedoman Peninjauan Kurikulum Poltekkes Denpasar disusun untuk 

memberikan gambaran atau rambu-rambu dalam rangka peninjauan kurikulum 

dan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, diharapkan konsep peninjauan 

kurikulum yang telah diuraikan dalam pedoman ini dapat dijadikan dasar untuk 

meninjau dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan kondisi di 

masing-masing program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 
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