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PENDAHULUAN

Kurikulum adalah salah satu kunci untuk menentukan kualitas lulusan.  Oleh 

karena  itu,  maka  setiap  kurun  waktu  tertentu  kurikulum  selalu  dievaluasi  untuk 

kemudian disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kebutuhan  pasar.  Sejak  dikeluarkannya  SK  Mendiknas  No.045/U/2002  tentang 

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berbasis kompetensi, maka fakultas kedokteran 

Universitas XYZ (UnXYZ) mulai mempersiapkan perancangan kurikulum berbasis 

kompetensi.  Secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  Kurikulum  Berbasis 

Kompetensi  (KBK)  adalah  “  Kurikulum  yang  disusun  berdasarkan  kompetensi 

lulusan”. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk merancang kurikulum berbasis kompetensi 

yang  akan  diimplementasikan  oleh  fakultas  kedokteran  Universitas  XYZ. 

Perancangan kurikulum ini dibatasi untuk tingkat perancangan makrokurikulum yang 

hasilnya  curriculum map  (gambar 1). Tulisan ini juga akan memberikan gambaran 

perancangan  kurikulum pada  tingkat  mesokurikulum  yang  hasilnya  berupa  block  

blueprint (lampiran 2).

ISI

Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  dirancang  dengan  menggunakan 

sistem  backward yaitu  dimulai dengan perumusan kompetensi yang harus dimiliki 

oleh seorang dokter dalam pekerjaannya dan lalu berdasarkan kompetensi tersebut 

dirancang pengalaman belajar yang dapat mencapai kompetensi tersebut.
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Brown Medical School mengemukakan ada 9 kompetensi yang harus dimiliki 

oleh seorang dokter yang terdiri dari  effective communication; basic clinical skills;  

using  basic  science  in  the  practice  of  science;  diagnosis,  management  and 

prevention;  lifelong  learning;  professional  development  and personal  growth;  the 

social and community contexts of healthcare; moral reasoning and clinical ethics;  

problem solving. 

Sedangkan model Scottish doctor mengemukakan ada 12 kompetensi,  yang 

dikategorikan dalam tiga elemen yaitu elemen pertama adalah “what the doctor is  

able  to  do” (clinical  skills,  practical  procedures,  patient  investigations,  patient  

management,  heath  promotion  and  diseae  prevention,  communication,  medical 

informatics), elemen kedua “how the doctor approaches his or her practice” (basic,  

social  and  clinical  sciences;  attitudes,  ethical  understanding  and  legal  

responsibilities; decision making skills and clinical reasoning), elemen ketiga “the 

doctor as a a professional” (the role of the doctor within the health service; personal  

development).

 Konsil Kedokteran Indonesia  telah menentukan ada 7 area kompetensi dokter 

Indonesia  yang  diturunkan dari  gambaran  tugas,  peran  dan  fungsi  seorang dokter 

ketika  bekerja.  Tujuh  area  kompetensi  tersebut  adalah  komunikasi  efektif; 

keterampilan  klinis;  landasan  ilmiah  ilmu  kedokteran;  pengelolaan  masalah 

kesehatan; pengelolaan  informasi; mawas diri dan  pengembangan  diri;  etika, moral, 

medikolegal  dan  profesionalisme  serta  keselamatan  pasien.  Kompetensi  dokter 

Indonesia  ini  telah  dijabarkan  secara  lengkap  di  dalam buku standar  kompetensi. 

Buku ini merupakan  kerangka acuan utama dalam mengembangkan kurikulum bagi 

institusi  pendidikan  kedokteran.  Sehingga,  walaupun  kurikulum  berbeda,  tetapi 

dokter yang dihasilkan dari berbagai institusi diharapkan memiliki kesetaraan dalam 

hal  penguasaan  kompetensi.  Setiap  area  kompetensi  ditetapkan  definisinya,  yang 

disebut  kompetensi  inti.  Setiap  area  kompetensi  dijabarkan  menjadi  beberapa 

komponen kompetensi, yang diperinci lebih lanjut menjadi kemampuan.
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Buku  standar  kompetensi  ini  digunakan  dalam  perancangan  kurikulum 

berbasis kompetensi di fakultas kedokteran UnXYZ. Berdasarkan kompetensi yang 

telah  ada  di  buku  tersebut  maka  tugas  berikutnya  adalah  menyusunan 

makrokurikulum dengan  beberapa langkah yaitu :

1. Penentuan  tema tahun/fase 

2. Pemetaan hasil  belajar (LO) ke dalam tema tahun/fase 

3. Penentuan  tema blok

Penyusunan  makrokurikulum  berdasarkan  langkah  1  sampai  dengan  3  akan 

menghasilkan peta kurikulum seperti  terlihat  di  gambar  1.  Setelah peta kurikulum 

dihasilkan,  maka selanjutnya  merancang mesokurikulum melalui  langkah 4 dan 5. 

Perancangan mesokurikulum ini akan menghasilkan block blueprint (lampiran 2).

4. Distribusikan LO/Hasil Belajar ke tema tahun dan lalu ke setiap Blok

5. Distribusi Problems, Diseases, Clinical skills dan knowledge ke dalam blok-

blok.

1. Penentuan tema tahun dan fase 

      Penulis membagi kurikulum ini menjadi tiga fase, yaitu : 

Fase 1 : Pondasi Ilmu Kedokteran. 

Tahun pertama : sistem normal tubuh manusia dan mekanisme sakit

Fase 2 : Transisi Dari Teori Ke Praktek

Tahun kedua : gangguan akut

Tahun ketiga : gangguan kronis 

Tahun keempat : pelayanan primer 

Fase 3: Praktek Kedokteran

Tahun keempat : pengembangan dokter yang kompeten.

Tahun kelima : pengembangan dokter yang kompeten.
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2. Pemetaan Hasil  Belajar (LO) ke dalam tema fase/tahun 

Hasil  Belajar  yang  berupa  kemampuan  yang  terdapat  di  dalam buku  standar 

kompetensi  dokter  Indonesia,  penulis  distribusikan/petakan   ke  dalam  fase 

pertama,  fase  kedua  dan  fase  ketiga.   Pemetaan  hasil  belajar  ini  didasarkan 

pertimbangan  sequential,  vertical  integration dan  horizontal  integration. 

Sequential yang dimaksud adalah memetakan hasil belajar dari yang  simple ke 

kompleks  dan  mengambarkan  adanya  urutan  perkembangan  hasil  belajar 

tersebut.  Hasil  pemetaan hasil  belajar  ini  ke dalam masing-masing fase dapat 

dilihat  di lampiran 1. 

3. Penentuan tema blok

FASE PERTAMA FASE KEDUA FASE KETIGA
Blok 1.1 Ketrampilan 
belajar, agama & 
nasionalisme 

Blok 1.2 Struktur dan 
fungsi tubuh manusia I 

Blok 1.3 Struktur dan 
fungsi tubuh manusia  II    

Blok 1.4 Struktur dan 
fungsi tubuh manusia III   

Blok 1.5 Mekanisme 
penyakit  
                            
Blok 1.6 Dasar diagnostik 
dan terapeutik 

Blok 2.1. Sistem pernapasan dan 
kardio   vaskuler    
                       
Blok 2.2 Sistem pencernaan dan 
ekresi                           

Blok 2.3 Sistem reproduksi 
  
Blok 2.4 Sistem pertahanan dan 
homeostasis            

Blok 2.5. Sistem syaraf

Blok 2.6  Sistem mukuloskletal 
&Pengindraan              

Blok 3.1 Research & teknologi 
informasi              

Blok 3.2 Kesehatan ibu dan anak 

Blok 3.3  Penyakit dalam          
            

Internal 
Medicine

 Bedah

 Obsgyn

Pediatric 

Mata 

Kulit 

Syaraf 

Psikiatri 

THT 

Radiology 

MF 
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Blok 3.4 Bedah & Anestesi 

Blok 3.5 Peny. saraf dan jiwa    

Blok 3.6 Mata,  Kulit, THT 

Blok 4.1 sistem pelayanan 
kesehatan   

Blok 4.2 Emergensi

Blok 4.3 Elektif

            

Anetesi 

K3M

4. Distribusikan LO/Hasil Belajar fase/tahun  ke setiap Blok

Setelah  ditentukan  tema  blok  maka  langkah  selanjutnya  mendistribusikan 

LO/hasil belajar fase kesetiap Blok.  Hasil belajar fase pertama didistribusikan ke 

Blok-Blok yang terdapat  pada fase pertama.  Begitu juga pada fase kedua dan 

ketiga. (Lampiran 2, penulis memberi contoh satu blok)

5. Distribusikan  daftar  masalah,  daftar  penyakit,  daftar  keterampilan  dan 

knowledge ke dalam masing-masing blok. (Lampiran dua, penulis memberi 

contoh satu blok)
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GAMBAR 1. PETA KURIKULUM FAKULTAS KEDOKTERAN UnXYZ
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DESKRIPSI  KURIKULUM  BERBASIS KOMPETENSI FK UnXYZ

7

FASE 3:  PRAKTEK KEDOKTERAN 

Tahun Kelima : Pengembangan Dokter Yang Kompeten.

Pediatric Mata Kulit Syaraf Psikiatri THT Radiology MF Anetesi K3M

FASE 2 :  TRANSISI DARI TEORI KE PRAKTEK 

Tahun Keempat : Pelayanan Primer

FASE 3: PRAKTEK KEDOKTERAN

Tahun keempat : Pengembangan dokter  yang kompeten.

sistem 
pelayanan 
kesehatan 
7 minggu

Emergensi 
7 minggu

Elektif 
7 minggu

Internal 
Medicine

Bedah Obsgyn

FASE 2 :  TRANSISI DARI TEORI KE PRAKTEK 
Tahun kedua : Gangguan kronis

Research 
& 

teknologi 
informasi 
5 minggu

Kesehatan ibu dan 
anak 9 minggu

Penyakit 
dalam 

7 minggu

Bedah & 
Anestesi 
7 minggu

Peny. 
saraf dan 

jiwa 
6 minggu

Mata,  Kulit, 
THT 

8 minggu

FASE 2 : TRANSISI DARI TEORI KE PRAKTEK 
Tahun kedua : Gangguan akut

Sistem 
pernapasan 
dan kardio 

vaskuler 
7 minggu 

Sistem 
pencernaan 
dan ekresi 
7 minggu

Sistem 
reproduksi 
7 minggu

Sistem 
pertahanan 

dan 
homeostasis 

6 minggu

Sistem syaraf
7 minggu

Sistem 
mukuloskletal 
&Pengindraan 

8 minggu

FASE 1 : PONDASI ILMU KEDOKTERAN
Tahun pertama : Sistem normal tubuh manusia dan mekanisme sakit

Ketrampilan 
belajar, 

agama & 
nasionalisme 

7 minggu

Struktur dan 
fungsi tubuh 

manusia I 
7 minggu

Struktur dan 
fungsi tubuh 
manusia  II 
7 minggu

Struktur dan fungsi 
tubuh manusia III 

9 minggu

Mekanisme 
penyakit 
6 minggu

Dasar 
diagnostik 

dan 
terapeutik 
6 minggu



Fase pertama adalah Pondasi Ilmu Kedokteran

Fase pertama ini dimulai dari semester pertama sampai semester kedua. Fase ini terdiri dari  6 

blok yaitu : 

Blok 1.1.  Ketrampilan belajar, agama & nasionalisme

Blok 1.2. Struktur dan fungsi tubuh manusia I               

Blok 1.3. Struktur dan fungsi tubuh manusia  II    

Blok 1.4. Struktur dan fungsi tubuh manusia III   

Blok  1.5. Mekanisme penyakit                              

Blok 1.6.  Dasar diagnostik dan terapeutik                                    

Fase ini bertujuan untuk :

1. Menguasai teknik komunikasi efektif dasar dengan pasien.

2. Menguasai prosedur klinik dasar.

3. Menguasai  konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik sebagai prior knowledge 

menuju fase II.

4. Mampu menggunakan ketrampilan belajar, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

(internet) dengan baik. 

5. Memahami  pentingnya  etika  dan  moral  dalam  peran  hubungan  interpersonal  dalam 

lingkungan profesi dan pribadi

Metode strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di fase ini adalah : 

1. Problem Based Learning (PBL) Tutorial 

2. Diskusi pleno

3. Kuliah Pakar

4. Belajar Mandiri

5. Pratikum 

6. Skills lab yang terdiri dari keterampilan komunikasi, keterampilan fisik diagnostik.      

Metode assessment :

1. Penilaian Formatif

Penilaian formatif terdiri dari:
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a.   Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial

b.   Nilai Praktikum

c.   Nilai sikap profesional (professional behavior)

2. Penilaian Sumatif

Penilaian  sumatif  didasarkan  pada  nilai  penugasan,  ujian  akhir  Blok  dan  ujian 

Keterampilan Medik. Prosentase penilaian disesuaikan dengan blok masing-masing  akan 

terlihat pada blueprint assessment. Penggunaan  stándar kelulusan dengan menggunakan 

criterion reference test.

Fase kedua adalah Transisi Dari Teori Ke Praktek

Fase kedua dimulai dari semester ketiga sampai semester ketujuh.

Fase ini terdiri dari dua bagian.

Pada  bagian  pertama  yaitu  dari  semester  tiga  sampai  semester  empat   akan  mempelajari 

gangguan struktur  dan  fungsi  berdasarkan  sistem organ,  dengan kontek  pada  pasien  sebagai 

individu dan sebagai anggota masyarakat. Blok yang disusun ini diberi nama berdasarkan sistem 

organ  tubuh  manusia.  Penyakit  dan  gangguan  yang  akan  dipelajari  dititik  beratkan  kepada 

penyakit dan gangguan yang bersifat akut. Pada bagian kedua dimulai dari semester lima sampai 

semester  tujuh  akan  mempelajari  integrasi  sistem  –  sistem  yang  telah  mereka  pelajari 

sebelumnya. Integrasi sistem ini akan disampaikan melalui penyakit dan gangguan yang bersifat 

kronis.

      Fase ini terdiri dari 15 blok yaitu :

Blok 2.1. Sistem pernapasan dan kardio   vaskuler                           

Blok 2.2. Sistem pencernaan dan ekresi                           

Blok 2.3. Sistem reproduksi                 

Blok 2.4. Sistem pertahanan dan homeostasis            

       Blok 2.5. Sistem syaraf
Blok 2.6.  Sistem mukuloskletal  &Pengindraan              

Blok 3.1. Research & teknologi informasi              

Blok 3.2. Kesehatan ibu dan anak

Blok 3.3.  Penyakit dalam                      
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Blok 3.4. Bedah & Anestesi                    

Blok 3.5. Peny. saraf dan jiwa                                  

Blok 3.6. Mata,  Kulit, THT                      

Blok 4.1. sistem pelayanan kesehatan               

Blok 4.2. Emergensi               

Blok 4.3. Elektif               

Fase 2 ini bertujuan untuk :

1. Menguasai  teknik  komunikasi  efektif  lanjut  dengan  pasien,  keluarga  pasien,  sejawat, 

masyarakat dan profesi lain.

2. Tahap dimana mahasiswa mampu menguasai ilmu-ilmu kedokteran dasar dan ilmu-ilmu 

kedokteran  klinik,  dan  keterampilan  klinik  dan  prosedur  klinis,  kegawatdaruratan, 

selanjutnya mampu menerapkannya pada pasien simulasi dan phantom.

3. Menguasai  dasar-dasar  diagnosis,  pengelolaan  dan  pencegahan  penyakit/masalah 

kesehatan.

4. Mamapu melakukan, menulis dan menyajikan penelitian bidang kesehatan sesuai kaidah 

ilmiah.

5. Memahami pentingnya aspek medikolegal dan profesionalisme dalam melakukan praktik 
kedokteran dalam masyarakat multikultural di indonesia
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Metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di fase ini adalah : 

1. Problem Based Learning (PBL) Tutorial 

2. Diskusi pleno

3. Kuliah Pakar

4. Belajar Mandiri

5. Pratikum 

6. Skills lab yang terdiri dari keterampilan komunikasi, keterampilan fisik diagnostic dasar, 

keterampilan procedural sederhana dan lanjut dan keterampilan laboratorium. 

Metode  assessment :

1. Penilaian Formatif

Penilaian formatif terdiri dari:

a.   Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial

b.   Nilai Praktikum

c.   Nilai sikap profesional (professional behavior)

2. Penilaian Sumatif

Penilaian  sumatif  didasarkan  pada  nilai  penugasan,  ujian  akhir  Blok  dan  ujian 

Keterampilan Medik. Prosentase penilaian disesuaikan dengan blok masing-masing  akan 

terlihat pada blueprint assessment. Penggunaan  stándar kelulusan dengan menggunakan 

criterion reference test.

Fase ketiga adalah Praktek Kedokteran

Fase  ketiga ini dimulai pada saat clerkship di rumah sakit. Tema Blok menggunakan nama 

bagian-bagian yang ada di rumah sakit. 

• Internal Medicine

• Bedah

• Obsgyn

• Pediatric 

• Mata 

• Kulit 

• Syaraf 
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• Psikiatri 

• THT 

• Radiology 

• MF 

• Anetesi 

• K3M

Fase 3 ini bertujuan untuk :

1. Menerapkan komunikasi efektif  dengan pasien, keluarga pasien, sejawat, masyarakat dan 

profesi lain.

2. Melakukan  prosedur klinik dan laboratorium,  prosedur kedaruratan klinis secara benar 

dan etis, sesuai dengan landasan ilmiah ilmu kedokteran,  Mengevaluasi dan melakukan 

tindak lanjut  dalam Pengelolaan Masalah Kesehatan secara komprehensif.

3. Menerapkan pengelolaan informasi yang efektif.

4. Menerapkan  Mawas Diri dan Pengembangan Diri.

5. Menerapkan Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta  Keselamatan Pasien 

dalam praktek kedokteran.

Metode strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di fase ini adalah : 

1. Patient Based Learning 

2. Diskusi 

3. Kuliah Pakar

4. Belajar Mandiri

      Metode assessment :

1. Penilaian Formatif

Penilaian formatif terdiri dari:

.   Nilai sikap profesional (professional behavior)

2. Penilaian Sumatif

Penilaian  sumatif  didasarkan pada  nilai  ujian Long case  dan OSCE serta  Mini  C-ex. 

Penggunaan  stándar kelulusan dengan menggunakan criterion reference test.
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LAMPIRAN 2.  CONTOH  BLOCK BLUEPRINT

Block X.   Sistem Kardiovaskuler  

Learning Outcome  Blok :

• Menjelaskan penyebab, patogenesis, serta patofisiologi suatu penyakit sistem 
kardiovaskuler

• Melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan  masalah pasien gangguan sistem 
kardiovaskuler

• Menemukan tanda-tanda fisik dan  membuat rekam  medis dengan jelas dan benar
• Mengidentifikasi, memilih dan menentukan pemeriksaan laboratorium yang sesuai
• Melakukan pemeriksaan laboratorium dasar
• Membuat permintaan pemeriksaan laboratorium penunjang
• Menentukan pemeriksaan penunjang untuk tujuan penapisan penyakit
• Menginterpretasi data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis sementara dan 

diagnosis banding
• Menjelaskan (patofisiologi atau terminology lainnya) data klinik dan laboratorium untuk 

menentukan diagnosis pasti
• Menjelaskan alasan  hasil diagnosis dengan mengacu  pada evidence- based medicine 
• Memilih dan melakukan keterampilan terapetik, serta tindakan  prevensi sesuai dengan 

kewenangannya
• Membuat  instruksi tertulis  secara jelas, lengkap, tepat, dan dapat dibaca
• Menjelaskan  indikasi pemberian obat, cara kerja obat, waktu paruh, dosis, serta 

penerapannya pada keadaan klinik.
• Menjelaskan kemungkinan terjadinya interaksi obat dan efek samping
• Menulis resep obat secara rasional (tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekwensi 

dan cara pemberian, serta sesuai kondisi pasien), jelas, lengkap, dan dapat dibaca
• Menjelaskan manfaat  terapi diet pada penanganan kasus tertentu.
• Mengembangkan  strategi untuk menghentikan sumber penyakit, poin-poin patogenesis 

dan patofisiologis, akibat yang ditimbulkan, serta resiko spesifik secara efektif

Daftar Masalah
batuk
sesak napas
sakit tenggorok
sakit dada
Pilek (ingusan)
Bersin-bersin
Sakit  dan sulit menelan
Batuk (kering, berdahak, darah)
Berdebar-debar
Batuk darah
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Nyeri dada

Daftar Penyakit

Uncomplicated Pulmonary 
Tuberculosis 
Acute Bronchitis 
Bronchiolitis
Bronchial asthma
Status asmaticus
Lung emphysema
Atelectasis
Bronchiectasis
SARS
Pneumonia
Avian influenzae
Lung abscess
Pulmonary embolism
Lung infarction
Pleurisy TBC
Pleurisy Kanker
Aspiration pneumonia

Cardiac disorders
Angina pectoris 
Unstable angina
Myocardial Infarction
Imminent Myocardial 
Infarction
Heart failure
Cardiorespiratory arrest
Endocarditis
Pericarditis
Myocarditis
Cardiomyopathy

Aorta-arteries disorders
Essential hypertension
Secondary hypertension
Pulmonary hypertension
Septic shock
Hypovolemic shock
 
Veins
Varices (primary, secondary)
Thrombophlebitis
 

Daftar Keterampilan
1. inspection at rest

2. inspection during respiration

3. palpation of respiratory expansion

4. palpation of tactile fremitus

5. palpation of apex beat

6. percussion of lungs, lung bases, cardiac size

7. auscultation of lungs

8. auscultation of heart

Hubungan dengan blok lain

• Blok 5, 8, 9, 18
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Core disiplin

• Interna
• Bedah

Suplement disiplin 

• Anatomi
• Fisiologi
• PA
• Radiologi
• Mikrobiologi
• Farmakologi 
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