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Abstrak
Kurikulum pendidikan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) masih terdapat tumpang tindih
pada level kompetensinya. Dari hasil Tryout Ujian Kompetensi yang dilakukan untuk seluruh mahasiswa D3
RMIK di Indonesia, ditemukan bahwa masih cukup banyak mahasiswa yang dinyatakan belum lulus, hal ini
menunjukan adanya perbedaan kualitas lulusan dari institusi pendidikan D3 RMIK di Indonesia, selain itu adanya
perubahan kompetensi Perekam Medis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi perekam medis (PORMIKI)
dan adanya peraturan mengenai kewajiban penyesuaian penyusunan kurikulum dengan KKNI, maka institusi
pendidikan harus melakukan revisi kurikulum. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses perancangan
kurikulum perguruan tinggi Program Studi D3 RMIK. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan rancangan
fenomenologis.Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah perwakilan Program Studi D3
RMIK di Yogyakarta.Objek penelitian ini adalah KPT D3 RMIK di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa proses perancangan kurikulum inti D3 RMIK dilakukan oleh APTIRMIKI difasilitasi oleh BPPSDMKes
dengan mengikuti format penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti.
Hasil perancangan kurikulum pendidikan tinggi Program Studi D3 RMIK yang dibuat oleh APTIRMIKI terdapat
total 86 sks, dengan rincian 46% teori dan 54% praktek. Program Studi D3 RMIK diberikan kewenangan untuk
menentukan muatan lokal yang menjadi ciri sesuai visi dan misinya minimal sebanyak 24 sks.
Kata kunci : perancangan, kurikulum, pendidikan tinggi, KKNI.

PENDAHULUAN
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi Marusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional
akan dapat tercapai bilamana didukung oleh semua
komponen yang ada di dalam sistem yang bersangkutan.
Salah satu komponen pendidikan tersebut 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 [7].
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Materi didalam kurikulum harus diorganisasikan
dengan baik agar sasaran (goals) dan tujuan
(objectives) pendidikan yang telah ditetapkan oleh
program studi dapat tercapai. Selanjutnya kurikulum
yang dihasilkan digunakan sebagai pedoman dan
instruksi yang harus diacu secara konsisten oleh civitas
academica untuk melaksanakan proses pembelajaran.
Hasil telaah berdasar kompetensi yang ditentukan,
digunakan sebagai acuan perbaikan atau perubahan
kurikulum yang sedang berjalan [3].
Institusi pendidikan tinggi, saat ini, telah menyadari
perlunya melakukan penelaahan kurikulum secara
periodik karena assessment, evaluasi, dan penilaian
terhadap kurikulum juga merupakan satu bentuk
akuntabilitas program terhadap masyarakat dan
lulusan yang
dihasilkannya [2]. Kurikulum
Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap
Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional
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Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi [7].
Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya
manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah
lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’
setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran)
yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi
KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan
diri dengan ketentuan tersebut [5]. Oleh karena itu,
peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait
perancangan kurikulum pendidikan tinggi Program
Studi D3 RMIK sebagai bentuk pendokumentasian
dan transparansi terkait penyusunan kurikulum inti
pada lingkup APTIRMIKI guna memperoleh lulusan
dari setiap perguruan tinggi RMIK dengan pemenuhan
kompetensi yang sama RMIK di Yogyakarta.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.
Teknik pengambilan data yang digunakan adalah
dengan observasi, dan studi dokumentasi. Observasi
dilakukan terhadap proses perancangan kurikulum
pendidikan tinggi Program Studi D3 RMIK dan
studi dokumentasi dokumen-dokumen terkait proses
perancangan kurikulum pendidikan tinggi, dan
dokumen kurikulum berbasis kompetensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Tahap Perancangan Kurikulum Pendidikan
Tinggi D3 RMIK
a) Penyusunan Capaian Pembelajaran /
Learning Outcome D3 RMIK
Penyusunan
capaian
pembelajaran
berdasarkan atas terbitnya 7 kompetensi
Perekam Medis oleh DPP PORMIKI yang
tercantum dalam SK PORMIKI No.8 tahun
2016 tentang pemberlakuan atas draft
standar kompetensi baru perekam medis
dan informasi kesehatan seiring dengan
sudah tidak berlakunya 7 kompetensi lama
yang terdapat pada Kepmenkes 377 tahun
2007 tentang standar kompetensi perekam
medis dan informasi kesehatan. Standar
kompetensi tersebut adalah:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profesional Yang Luhur
Mawas Diri & Pengembangan Diri
Komunikasi Efektif
Manajemen data kesehatan
Statistik kesehatan, riset biomedis dan
manajemen kualitas
Ma n a j em en Or ga n i s a si da n
Kepemimpinan
Pemanfaatan Sistem dan teknologi
informasi

Berdasarkan standar kompetensi baru
perekam medis dan informasi kesehatan,
ditentukan dasar profil lulusan meliputi
peran dan fungsi lulusan yang dikehendaki
oleh pihak profesi dan pengguna lulusan.
Setelah terbentuk profil lulusan, ditentukan
capaian pembelajaran yang meliputi 4
aspek, yaitu sikap, keterampilan umum,
keterampilan khusus, dan pengetahuan.
Berdasarkan hasil observasi dan studi
dokumentasi yang dilakukan peneliti,
penyusunan capaian pembelajaran pada
tingkat APTIRMIKI dan PORMIKI melalui
beberapa tahap, untuk capaian pembelajaran
didapatkan saat workshop penyusunan
capaian pembelajaran D3, D4, S1, dan
Profesi RMIK berbasis KKNI di Yogyakarta
pada bulan November 2016. Tahap
selanjutnya adalah dilakukannya evaluasi
profil lulusan pada tanggal 17 Februari
2017, selanjutnya digunakan sebagai dasar
dalam perancangan kurikulum D3 dan D4
RMIK berbasis KKNI di Semarang pada
bulan Maret 2017. Profil lulusan tersebut
adalah:
Tabel 1. Profil Lulusan
Profil
No
Lulusan D3
1 Clinical
Coder

Profil
Lulusan
S1/
Profesi
Coder
Manager
Reimbursement Casemix
Profil
Lulusan D4

2 Koordinator Manajer
IRMIK
IRMIK
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Manajer
IRMIK
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3 Pengolah
Informasi
Kesehatan

Manajer Mutu
Faskes

Manajer
Mutu
Faskes

4 Mitra
Pengembang SIK

Analis
informasi
kesehatan

Pengembang SIK

5 Mitra
Peneliti

Peneliti

Peneliti

Profil lulusan dievaluasi pada saat
penyusunan kurikulum inti yamg difasilitasi
oleh Pusat Pendidikan Sumber Daya
Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia mulai bulan April sampai
Desember 2017. Profil lulusan tersebut
adalah:
1.

2.

3.

b)
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capaian pembelajaran kurikulum D3
RMIK mendapatkan fasilitasi dari Pusat
Pendidikan Sumber Daya Kesehatan
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
mulai bulan April sampai Desember 2017.
Capaian pembelajaran terdiri atas aspek
sikap, ketrampilan khusus, ketrampilan
umum dan pengetahuan. Sebagian capaian
pembelajaran adalah sebagai berikut:
a.

Sikap
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan
etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan
mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban
berdasarkan
Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara
yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa
tanggung jawab pada negara dan
bangsa;
5. Menghargai
keanekaragaman
budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain;

b.

Ketrampilan Khusus
1. Mampu melaksanakan sistem
klasifikasi klinis dan kodefikasi
penyakit yang berkaitan dengan
kesehatan dan tindakan medis
sesuai terminologi medis mengacu pada sistem klasifikasi internasional menggunakan cara manual
dan elektronik;
2. Mampu melaksanakan indeks
dengan cara mengumpulkan data
penyakit, kematian,
tindakan
dan dokter yang disajikan dalam
bentuk laporan indeks;
3. Mampu melaksanakan evaluasi
kelengkapan isi diagnosis

Pengode Klinis / Clinical Coder
Pengubah informasi dari rekam medis
pasien menjadi kode alpha numeric
sesuai dengan sistem klasifikasi Klinis
Koordinator Unit Kerja Rekam Medis
dan Informasi Kesehatan
Personal yang mengkoordinir pelayanan
di Unit Kerja Rekam Medis dan
Informasi Kesehatan
Pengolah Informasi Kesehatan
Pelaksana pengumpulan sampai dengan
penyajian data

Menentukan Capaian Pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi pada saat
“Workshop
Perancangan
Kurikulum
Pendidikan D3 RMIK Berbasis KKNI”
yang diselenggarakan oleh APTIRMIKI di
Yogyakarta pada tanggal 17 – 20 November
2016 dihadiri oleh seluruh perwakilan
dari institusi pendidikan D3 RMIK di
Indonesia. Peserta diskusi memulai
dengan pembahasan mengenai 24 capaian
pembelajaran yang telah dibuat oleh DPP
PORMIKI, setelah itu dibuat matriks yang
berisi bahan kajian dan rumusan capaian
pembelajaran, kemudian dibahas satu
per satu dari bahan kajian disesuaikan
untuk masuk pada capaian pembelajaran.
Selanjutnya
kegiatan
penyusunan
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4.

5.

c.

dan tindakan dengan metode
kuantitatif menghasilkan ketepatan pengkodean sesuai sistem
klasifikasi internasional yang
berlaku;
Mampu melaksanakan kegiatan
pelayanan pasien meliputi pendaftaran, filing, dan korespondensi
menggunakan cara manual dan
elektronik menghasilkan dokumen
data rekam medis untuk digunakan
pada manajemen dasar rekam
medis dan informasi kesehatan;
Mampu melaksanakan verifikasi
data mengacu pada Standar
Prosedur Operasional (SPO)
pemeriksaan data menggunakan
metode manual dan elektronik
menghasilkan dokumen informasi untuk
divalidasi
oleh
atasan langsung sebagai dasar
pengambilan keputusan;

Pengetahuan

Penguasaan pengetahuan tentang:
klasifikasi dan kodefikasi penyakit
yang tercatat pada rekam medis pasien
dengan berbasis pada pengetahuan
tentang struktur dan fungsi utama
serta gangguan fungsi dari berbagai
penyakit pada sistem tubuh manusia,
termasuk kegiatan analisis, verifikasi
dan evaluasi data rekam medis secara
kuantitatif maupun kualitatif dalam
lingkup pelayanan rekam medis.
Lebih lanjut penguasaan pengetahuan
tentang pengolahan data hasil
klasifikasi dan kodefikasi yang telah
terverifikasi tersebut dalam bentuk
berbagai indeks sebagai sumber data
pelaporan internal dan eksternal
secara manual maupun elektronik
mengacu pada kebijakan di sarana
pelayanan kesehatan.
d.

Ketrampilan Umum
1. Mampu menyelesaikan pekerjaan
berlingkup luas dan menganalisis
data dengan beragam metode yang

2.
3.

4.

5.

c)

sesuai, baik yang belum maupun
yang sudah baku;
Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks
yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada
pemikiran logis, inovatif, dan
bertanggung jawab atas hasilnya
secara mandiri;
Mampu menyusun laporan hasil
dan proses kerja secara akurat dan
sahih serta mengomunikasikannya
secara efektif kepada pihak lain
yang membutuhkan;
Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;

Menentukan Bahan Kajian, menentukan
kedalaman materi dan menentukan
mata kuliah
Bahan kajian dibuat untuk mengidentifikasi
materi apa saja yang harus dikuasai
sehingga memenuhi capaian pembelajaran.
Kedalaman materi ditentukan untuk
mengukur jumlah sks dari matakuliah.
Kedalaman materi terdiri atas aspek kognitif
(K), afektif (A), adn psikomotor (P). Contoh
keterkaitan bahan kajian, kedalaman dan
matakuliah adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Keterkaitan Capaian Pembelajaran,
Bahan Kajian, Kedalaman dan Mata Kuliah

CAPAIAN
PEMBELAJARAN
Profil 1
Capaian
Pembelajaran
pada profil 1

BAHAN
KAJIAN
Pengantar
struktur
dan
fungsi
tubuh
manusia

Profil 2
Capaian
Konsep
Pembelajaran dasar
pada profil 2 RMIK

KEDALAMAN

MATA
KULIAH

K

A

P

2

2

2

Pengantar
kodifikasi dan
Kodifikasi
terkait sistem
muskuloskeletal,
respirasi,
cardiovasculer

3

2

1

Konsep Dasar
Rekam Medis
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d)

Menentukan Mata Kuliah Berdasarkan
Struktur Kurikulum
Berdasarkan hasil observasi pada saat
“Workshop
Perancangan
Kurikulum
Pendidikan D3 RMIK Berbasis KKNI”
yang diselenggarakan oleh APTIRMIKI
di Yogyakarta, yang dilakukan setelah
penetapan mata kuliah dan besaran sksnya,
maka tahap selanjutnya adalah penetapan
distribusi mata kuliah pada setiap
semesternya, penetapan didasarkan pada
proses pembelajaran dengan penyesuaian
capaian pembelajaran dan keruntutan ilmu
serta integrasi antar mata kuliah.Hasil dari
kegiatan tersebut dilakukan evaluasi dan
penyesuian pada kegiatan fasilitasi dari
Kementrian Kesehatan RI.
Dari hasil observasi yang dilakukan
oleh peneliti, secara keseluruhan langkahlangkah dalam penyusunan kurikulum
Program Studi D3 RMIK telah sesuai
dengan pedoman yang dikeluarkan oleh
Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, hanya
untuk proses penyusunan profil lulusan
dan capaian pembelajaran lebih pada
kewenangan organisasi profesi. Untuk sks
yang tidak termasuk dalam kurikulum inti
akan diserahkan sepenuhnya pada masingmasing institusi pendidikan D3 RMIK,
karena sesuai dengan peraturan UU No.12
tahun 2012 menyatakan bahwa kurikulum
dibuat oleh masing-masing institusi
pendidikan.
Tabel 3. Daftar Mata Kuliah
Mata Kuliah
Pendidikan Agama
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris 1
Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Kodifikasi Dan Kodifikasi
Terkait Sistem Muskuloskeletal,
Respirasi, Cardiovascular
Konsep Dasar Rekam Medis
Pancasila
Komunikasi Efektif
Kodifikasi terkait Sistem Pencernaan
dan Endokrin
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Bobot
SKS
2
2
2
2
4

2
2
2
2

Mata Kuliah
Manajemen Rekam Medis
Aplikasi Perangkat Lunak Rekam
Medis di Fasyankes
Konsep Dasar Biostatistik
Praktik Kerja Lapangan 1
Kodifikasi Terkait Sistem Penginderaan, Syaraf dan Gangguan Jiwa
dan Perilaku
Desain dan Manajemen Formulir
Organisasi dan Manajemen
Sistem Manajemen Mutu
Statistik Fasyankes
Algoritma dan Pemrograman
Farmakologi
Praktik Kerja Lapangan 2
Kodifikasi Terkait Sistem Genitourinari dan Reproduksi
Hukum Kesehatan dan Etika Profesi
Akreditasi dan Manajemen Risiko
Metodologi Penelitian Kesehatan
Perencanaan Unit Kerja Rekam
Medis
Epidemiologi
Basis Data
Praktik Kerja Lapangan 3
Kodifikasi Terkait Penyakit Khusus
Tertentu
Kodifikasi Terkait Cedera, Keracunan dan Faktor Eksternal.
Kodifikasi Morbiditas dan Mortalitas
Pembiayaan Kesehatan
Mutu Pelayanan Rekam Medis
Perencanaan Anggaran
Jaringan Komputer
Analisis dan Perancangan Sistem
Informasi Kesehatan
Praktik Kerja Lapangan 4
Karya Tulis Ilmiah

Bobot
SKS
2
2
2
2
2

2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

Dari hasil perancangan yang dibuat oleh
APTIRMIKI terdapat total 86 sks untuk
jenjang D3 RMIK, dengan 46 sks teori, 40
sks praktik/ praktikum, dan 12 sks praktek
lapangan. Program diploma merupakan
pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi
lulusan pendidikan menegah atau sederajat
untuk mengembangkan
keterampilan
dan penalaran dalam penerapan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi [7].
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Pendidikan vokasi diarahkan untuk
memperoleh keahlian tertentu yang
dbutuhkan oleh dunia usaha dan dunia
kerja. Oleh karena itu, lulusan pendidikan
vokasi lebih mementingkan kemampuan
praktis dari pada teoritis. Hasil perancangan
pendistribusian mata kuliah inti tersebut
masih belum sesuai dengan proporsi teoritis
yang semestinya lebih kecil dibanding
praktis. Untuk maksimal jumlah sks pada
jenjang D3 yang telah ditentukan oleh
Kemenristekdikti adalah 110 – 120 sks,
maka sks yang tidak termasuk dalam
kurikulum inti akan diberikan kewenangan
kepada masing-masing program studi D3
RMIK untuk menentukan muatan lokal
yang menjadi ciri sesuai visi dan misinya.

2.

Secara keseluruhan hasil perancangan
telah sesuai dengan buku pedoman
penyusunan
kurikulum
pendidikan
tinggi yang dikeluarkan oleh Dirjen
Belmawa Kemenristekdikti bahwa tahap
perancangan kurikulum pada akhirnya
akan menghasilkan sebuah produk yaitu
dokumen kurikulum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kurikulum disusun oleh para ahli
pendidikan/ahli kurikulum, ahli bidang
ilmu, pendidik, pejabat pendidikan,
pengusaha serta unsur-unsur masyarakat
lainnya [6].
Setiap program studi wajib menyusun
kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu
pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai
dengan kebijakan, regulasi, dan panduan
tentang penyusunan kurikulum program
studi [5].

KESIMPULAN
1.

Perancangan kurikulum inti KPT Program Studi
D3 RMIK secara keseluruhan langkah-langkahnya
telah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kemenristekdikti,

Hasil perancangan kurikulum inti KPT Program
Studi D3 RMIK yang dibuat oleh APTIRMIKI
terdapat total 86 sks untuk jenjang D3 RMIK,
dengan 46 sks teori, 40 sks praktik/ praktikum,
dan 12 sks praktek lapangan. Hasil tersebut masih
belum sesuai dengan SN-Dikti yang menyatakan
proporsi teoritis yang semestinya lebih kecil
dibanding praktis. Untuk maksimal jumlah sks
pada jenjang D3 yang telah ditentukan oleh
Kemerinstekdikti adalah 110 – 120 sks, maka sks
yang tidak termasuk dalam kurikulum inti akan
diberikan kewenangan kepada masing-masing
program studi D3 RMIK untuk menentukan
muatan lokal yang menjadi ciri sesuai visi dan
misinya.
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