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Salah Satu Misi Pembangunan Kesehatan di Indonesia 
adalah Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup

Sehat

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 
2005 – 2025

Untuk menjawab tantangan di atas, dibutuhkan
adanya sistem pelayanan kesehatan yang memiliki
jaringan pelayanan interdisipliner, komprehensif

dan kompleks serta mencakup aktivitas diagnosis, 
pengobatan, rehabilitasi, promotif, preventif dan

protektif



80% DITENTUKAN SDM
KESEHATAN SELAIN PEMBIAYAAN

INDIKATOR 
KEBERHASILAN

PEMBANGUNAN 
KESEHATAN 

(WHO)



DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN RPJP KESEHATAN : RPJMK I 
(2005- 2009) RPJMK II (2010- 2014) RPJMK III (2015- 2019) RPJMK IV (2020- 2025)

• Kebutuhan SDMK utk yankes di pusk & jaringannya termasuk bidan di desa
dan RS kab/kota sebagian besar telah terpenuhi. 

• Kebutuhan SDMK utk dacil sebagian besar telah terpenuhi termasuk daerah
perbatasan dan kepulauan. 

• Program distribusi dan rencana penguatan manajemen karir dilaksanakan
sesuai rencana.

• Kebutuhan berbagai SDMK berkualitas untuk seluruh daerah terpencil
termasuk daerah perbatasan dan kepulauan. 

• Percepatan pelaksanaan program distribusi dan penguatan manajemen karir
• Pemenuhan seluruh kebutuhan SDMK yg berkualitas dpt tercapai melalui

pengembangan dan pemberdayaan SDMK. 
• Pelaksanaan program distribusi dan manajemen karir SDMK telah mantap.



Bagaimana Peran
Tenaga Kerja / 

Sarjana Kesehatan
Dalam Pembangunan 

Kesehatan di 
Indonesia?



Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah
pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak kearah

tenaga promotif Preventif sesuai kebutuhan

Arah Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2024

VISI 
MASYARAKAT 
SEHAT YANG 

MANDIRI DAN 
BERKEADILAN

2010-
2014

2015-
2019

2020-
2024



Sistem pelayanan kesehatan tidak hanya membutuhkan
pelayanan kesehatan perorangan, seperti; 

Dokter,Perawat, Bidan, Analis, Apoteker, dll…

Tapi juga membutuhkan tenaga kesehatan yang profesional
dalam bidang manajemen, pengorganisasian struktur, 
komunikasi, dan perilaku untuk pengembangan sistem

pelayanan yang efektif dan efisien

Bagaimana Kondisi 
lulusan Sarjana 

Administrasi RS/ 
Kesehatan di 
Indonesia?

Jelas !! Peranan Ilmu kesehatan 
dengan kompetensi profesi 

manajemen kesehatan, profesi 
adminitrasi RS/kesehatan, rekam 
medis dan komunikasi kesehatan 

sangat dibutuhkan



15. Prospek Kerja Sarjana
Kesehatan

Bidang
Keperawatan

- Perawat di RS
- Perawat di Kinik
- Puskesmas
- Laboratorium
- Dinas Kesehatan, 

dll

Administrasi
Rumah Sakit

Next 
slide
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15. Prospek Kerja Sarjana Kesehatan

Bidang Administrasi RS

- Tenaga administrasi dalam institusi kesehatan seperti rumah
sakit, klinik, puskesmas (Customer Seervice,TPP, RM, 
Pemasaran, Keuangan, komite mutu, dll)

- Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di bidang kesehatan, baik
dalam kedinasan maupun pelayanan langsung pada pasien
secara administratif. 

- Kepala Unit dan manager di lingkungan rumah sakit (CS, RM, 
Pemasaran,dll)

- Asuransi Kesehatan (BPJS), perusahaan farmasi, Laboratorium
Klinik dan perusahan alat kesehatan, dll

- Permintaan tenaga kerja di LN  cukup tinggi.

Pemerintahan
/ ASN (PNS) SWASTA
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Berapa
Jumlah SKS

- Pendidikan D3 keperawatan
ditempuh dalam 6 semester dgn
lama studi min 3 tahun, max 6 thn

- Lulusan D3 Keperawatan bergelar
AMD (Ahli Madya keperawatan) 

Mempelajari tentang jenis
penyakit, organ tubuh manusia

dan pelayanan keperawatan

Berapa tahun
kuliah D3 
Keperawatan

Beban studi Program Studi
D3 keperawatan minimal 
108 SKS, terdiri dari teori

dan praktek

Pengetahuan
dan Keahlian
lain?

- Kemampuan Asuhan keperawatan
- Kemampuan komunikasi
- Kemampuan manajemen waktu
- Kemampuan analisis
- Kemampuan berpikir Kritis & strategis

D3 KeperawatanJenjang Pendidikan



Berapa
Jumlah
SKS?

Pendidikan S1 Administrasi RS ditempuh
dalam 8 semester dengan lama studi
Minimal 4 tahun, Maksimal 7 Tahun

Lulusan Prodi S1 Administrasi
RS bergelar Sarjana Kesehatan (S.Kes). 

Apa yang 
dipelajari jurusan
administrasi
kesehatan?

Mempelajari bidang mutu layanan
rekam medik, dikaitkan langsung
dengan aspek penerapan ke arah
manajemen pelayanan kesehatan

Berapa tahun
kuliah
administrasi RS?

Beban studi Program Studi
Administrasi RS minimal 
144 SKS, dimana terdiri
dari teori dan praktek

Pengetahuan
dan Keahlian
lain?

- Kemampuan Ilmu Administrasi RS
- Kemampuan pengarsipan
- Kemampuan komunikasi
- Kemampuan manajemen waktu
- Kemampuan analisis
- Kemampuan berpikir Kritis & strategis

Sarjana Administrasi RSJenjang Pendidikan



4 Fakta Menarik tentang
Jurusan Administrasi

Rumah Sakit

Ranah Kerja yang 
Tidak Berhubungan
dengan Pelayanan
terhadap Pasien

Mata Kuliah yang 
Lebih Mengarah ke

Jurusan Management

Hanya Terdapat
pada Beberapa

Kampus Saja

Prospek Kerja
Lulusan Administrasi

Rumah Sakit Lebih
Luas



Jenjang
Karier

- Seorang staf rumah sakit
memiliki jenjang karier yang 
disesuaikan dengan
kebutuhan rumah sakit

- Anda juga memiliki
kesempatan untuk berkarier
di level manajerial. 

- Besaran penghasilan akan
disesuaikan dengan
tingkatan jabatan dimiliki.

Junior Staf. Biasanya akan
melayani pasien rajal dan
ranap serta loket pendaftaran
sesuai kebutuhan mereka.

Senior Staf / Kepala Unit.  
Melakukan kegiatan
operasional

Kepala Bagian/manager. 
Bertugas melakukan
pengawasan jalannya
proses pelayanan

Jenjang pendidikan
mendukung
peningkatan

jenjang karir (D3 
s/d S3)

Level 
diatasnya



Serapan lulusan STIKES
Sabang s/d merauke,  
dalam negeri & LN

Kerjasama dengan bbrp RS, 
puskesmas dan klinik di 
Surabaya 

Masa tunggu lulusan :
- Setelah lulus <6 bulan

sudah bekerja



KESIMPULAN

Tenaga kesehatan menjadi salah satu profesi yang selalu dibutuhkan dunia kerja. 
Semua rumah sakit, fasilitas kesehatan (Klinik/Pkm). hingga Dinas Kesehatan

membutuhkan tenaga kerja dari lulusan Ilmu-ilmu kesehatan

Jurusan Ilmu Kesehatan selalu diincar para siswa untuk melanjutkan pendidikan tiap
tahunnya. Salah satu alasannya agar cepat mendapatkan pekerjaan setelah lulus

Perawat memiliki peran penting saat bertugas membantu memenuhi kebutuhan dasar
dari pasien, baik makan, minum,tidur dan lain-lain. Itu menjadi tugas utama perawat

Peluang kerja /Lingkup pekerjaan tenaga/sarjana kesehatan, selain di rumah sakit, juga bisa
bekerja di Puskesmas, klinik, Kementrian/Dinas kesehatan (ASN), kerja di perusahaan-

perusahaan (farmasi dll).  Sehingga lingkup kerja lulusan kesehatan cukup luas

Indonesia masih membutuhkan banyak profesional di ranah administrasi kesehatan, 
sehingga prospek karier setelah lulus kuliah terbuka lebar

PELUANG KERJA 
TENAGA KESEHATAN



Thank You
STIKES Adi Husada Surabaya

info@adihusada.ac.id
www.adihusada.ac.id

0857 91179995


