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TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
2. Bidang Sinshe

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG“SINSHE YUNIOR”SESUAI KKNI LEVEL III
SIKAP dan

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia yang.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki
semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa
serta masyarakat luas
7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
terhadap klien sesuai dengan etika Sinshe, norma
hukum dan norma sosial yang berlaku

KEMAMPUAN

Mampu

DI BIDANG

pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, serta mampu

KERJA

memberikan saran bahan makanan berkhasiat obat.

melakukan

Secara terinci meliputi.

terapi

TCM/Sinshe

untuk

1. Memeriksa,

menganalisis

kondisi

klien

secara

TCM/Sinshe
2. Membuat

perencanaan

serta

melakukan

Tuina

Chuzhen, Baguan, Aijiu, Guasha untuk pemeliharaan
dan pemulihan kesehatan klien
3. Memberikan anjuran bahan makanan berkhasiat
sesuai dengan kebutuhan klien untuk pemeliharaan
dan pemulihan kesehatan klien
PENGETAHUAN

Menguasai pengetahuan faktual tentang esensi, makna

YANG

dan perkembangan pengobatan TCM, prinsip-prinsip

DIKUASAI

dan teknik terapi TCM/Sinshe dan konsep tentang
makanan

berkhasiat

sesuai

dengan

metode

TCM/Sinshe, meliputi.
1. Menguasai

pengetahuan

faktual

tentang

esensi,

makna dan perkembangan pengobatan TCM
2. Menguasai pengetahuan faktual tentang prinsip TCM:
Yin Yang, Lima Unsur, Fenomena organ, Qi-Energi,
Xue-darah, cairan tubuh dan Meridian
3. Menguasai konsep tentang penyebab penyakit dan
proses perkembangan penyakit
4. Menguasai prinsip dan metode terapi TCM/Sinshe, 4
cara

pemeriksaan

klien,

differensiasi

sindrom

menurut ilmu TCM/Sinshe
5. Menguasai prosedur dan metode terapi TCM/Sinshe
dengan cara Tuina,Baguan, Aijiu, dan Guasha
6. Menguasai

konsep

tentang

bahan

makanan

berkhasiat sesuai dengan metode TCM/Sinshe

HAK DAN

Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan

TANGGUNG

dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja calon

JAWAB

Sinshe

(magang)

serta

menggantikan

kerja

teman

sejawat yang berhalangan dengan tanggung jawab
penuh meliputi.
1. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan menerapkan kode etika profesi Sinshe sesuai
dengan peraturan yang berlaku
2. Mampu mengelola praktik mandiri sesuai peraturan
yang berlaku
3. Bertanggung jawab atas hasil kerja calon Sinshe
(magang) serta menggantikan kerja teman sejawat
yang berhalangan dengan tanggung jawab penuh
4. Bekerjasama

dan

lingkup kerjanya

melakukan

komunikasi

dalam

