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TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
17. Bidang Pijat Pengobatan Refleksi
DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI SESUAI KKNI LEVEL III
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia sebagai berikut.
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. Mampu 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. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung
jawab sebagai Pemijat Pemula 2 pada jasa pelayanan
pijat Refleksi dengan selalu memperhatikan serta
menjaga norma hukum dan norma sosial yang
berlaku
KEMAMPUAN

1. Mampu melakukan pemeriksaan klien dengan metode

DI BIDANG

4 cara pemeriksaan (melihat, mendengar, bertanya

KERJA

dan meraba) untuk langkah tindakan terapi.

2. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi
Zona pada lokasi yang sesuai dengan anatomi fisiologi
struktur tungkai kaki bawah untuk :
a. meningkatkan stamina
b. mengatasi gangguan sistim pergerakan terbatas
3. Mampu melakukan komunikasi yang efektif dan
efisien dengan klien, teman sejawat dan pimpinan.
PENGETAHUAN

1. Menguasai

konsep

penerapan

tentang

anatomi

YANG

fisiologi, patho fisiologi pada gangguan pergerakan

DIKUASAI

(muskuloskeletal) terbatas
2. Menguasai

pengetahuan

prosedural

pemeriksaan

klien sesuai pengetahuan dasar pengobatan tradisonal
3. Menguasai konsep tentang pijat pengobatan Refleksi
zona
4. Menguasai konsep berkomunikasi yang efektif dan
efisien
5. Memiliki pengetahuan tentang hak, kewajiban dan
batas

kewenangan

serta

dampak

hukum

sesuai

dengan profesinya
HAK DAN

Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri sebagai

TANGGUNG

Pemijat Pemula 2 pada jasa pelayanan pijat Refleksi dan

JAWAB

dapat diberitanggung jawab membawahi Pemijat Pemula
1

dan/atau

Pemijat

Pemula

mengutamakan kesehatan

2

lainnya

dengan

dan keselamatan kerja (K3)

dan sesuai kode etik profesi

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI SESUAI KKNI LEVEL IV
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia sebagai berikut.
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. Mampu 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. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung
jawab sebagai terapis pada jasa pelayanan pijat
pengobatan Refleksi dengan selalu memperhatikan
serta menjaga norma hukum dan norma sosial yang
berlaku
KEMAMPUAN

1. Mampu

menyusun

diagnosa

berdasarkan

hasil

DI BIDANG

pemeriksaan klien sesuai Teori Zona, prinsip dasar

KERJA

TCM dan anatomi fiologi, patho fisiologi
2. Mampu menyusun rencana terapi
3. Mampu melakukan pijat Refleksi

dengan teknik

terapi Zona untuk pertolongan pertama pada keadaan
darurat ( P3KD )
4. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi
Zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada.
a. Sistem pernafasan
b. Sistem pencernaan
c. Sistem perkemihan
d. Sistem reproduksi
e. Sistem peredaran darah

f. Sistem endokrin
g. Sistem kekebalan dan daya tahan tubuh
h. Sistem panca indera
i. Sistem pada kulit dan rambut
j. Sistem persyarafan
k. Gangguan kejiwaan
5. Mampu

memberikan konseling dan saran sesuai

kondisi klien
PENGETAHUAN

1. Menguasai

pengetahuan

anatomi

fisiologi,

patho

YANG

fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk

DIKUASAI

sistem

pernafasan,

perkemihan,

sistim

sistem

pencernaan,

reproduksi,

sistem

sistem

peredaran

darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh,
sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut,
sistem persyarafan
2. Menguasai

prosedur

teori

Zona,

prinsip

dasar

pengobatan tradisional dan anatomi fiologi, patho
fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan
kesehatan terbatas
3. Menguasai

prosedur

penyusunan

rencana

terapi

untuk gangguan kesehatan terbatas
4. Menguasai pengetahuan prosedural tentang konseling
5. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar
manajemen dan kewirausahaan
HAK DAN

Mampu

TANGGUNG

Praktisi pijat pengobatan Refleksi secara mandiri atau

JAWAB

kelompok yang terdiri dari.

bertanggung-jawab

1. Menyusun

perencanaan

atas

pekerjaan

pengelolaan

Sebagai

tempat

pelayanan kesehatan pijat Refleksi
2. Melakukan

pelaporan

instansi/dinas terkait.

dan

rujukan

pada

