
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

MATA KULIAH : ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN SEMESTER  I KODE MK : KMU 113 SKS : 2 sks 

PROGRAM 

STUDI : KESEHATAN MASYARAKAT 

DOSEN 

PENGAMPU :  

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

MK: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Hukum Kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan 

2. Mahasiswa mampu membuat menjelaskan tentang pengertian dan perbedan hukum kesehatan 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang hukum dalam persetujuan tindakan medic 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Aspek hukum kesehatan dalam tindakan medis transplantasi organ 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dokter dan pasien 

DESKRIPSI 

SINGKAT MK: 

Pada MK ini mahasiswa belajar tentang Teori dan dasar-dasar tentang hukum  kesehatan, terutama memahami peraturan perundang-undang 

hukum kesehatan yang menjelaskan tetang dasar hukum, dan tentang konsep dasar hukum dalam melakukan tindakan medic, serta memahami 

hak dan kewajiba dokter dan pasien. 

METERI 

PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Hukum Kesehatan  

2. Pengertian Dasar tentang hukum kesehatan 

3. Persetujuan tindakan medic 

4. Rekam Medik (Medical Record) 

5. Hukum Kesehatan berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992  tentang Kesehatan 

6. Aspek hukum kesehatan dalam tindakan medis transplanatasi organ 

7. Konsep hak dan kewajiban dokter 

8. Konsep hak dan kewajiban pasien  

9. Dasar tanggung jawab secara perdata pada dokter yang malpraktek pada saat melakukan  transplantasi jantung secara materil diatur dalam 

Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dalam hal dokter dalam  menjalankan profesinya sebagai tenaga kesehatan melakukan perbuatan melawan 

hukum (misalnya dalam  kasus ini adalah tidak ada pemberitahuan pada pihak keluarga ataupun pasien sendiri dan tidak ada penjelasan 

mengenai resiko).  

 

10. Penetepan kematian secara medis 

11. Etika Profesi kesehatan berdasaran undang-undang kesehatan 

12. Untuk meluruskan kesimpangsiuran demikian pada tahun 1989 pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan peraturan tentang 

persetujuan tindakan medis ini dalam PERMENKES No. 585/1989 tentang persetujuan Tindakan medik. 

13. Kepastian hukum dan perlindungan  hukum  

14. Sanksi pidana bagi penyalahgunaan wewenang dalam etika profesi hukum kesehatan 
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MEDIA 

PEMBELAJARAN 

LCD & Proyektor 

Lab Kesehatan Masyarakat 

 
 

MINGG

U KE 

KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 

(MATERI AJAR) 

METODE 

PEMBELAJARA

N WAKTU 

PENGALAMAN 

BELAJAR 

MAHASISWA INDIKATOR PENILAIAN 

BOBO

T 

NILAI 

1 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Pengertian Hukum  Kesehatan 

Pengertian Hukum 

Kesehatan Kuliah 2x50" 

 

 Ketepatan dan penguasaan materi 10 

2 

 Mahasiswa mampu menganalisis 

Pengertian Dasar tentang hukum 

kesehatan 

 Dasar tentang hukum 

kesehatan 

kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50" 

tugas 1. mencari 

kliping tentang 

masalah etika dan 

hukum kesehatan 

 Ketepatan analisis masalah 

kesehatan masyarakat 

 Banyaknya masalah masalah etika 

dan hukum kesehatan 10 

3 

 Mahasiswa mampu membuat 

Instrumen  Persetujuan  tindakan 

medik 

 Instrumen Persetujuan 

tindakan  medik kuliah dan simulasi  2x50" 

Tugas 2. Membuat 

instrumen untuk 

analisis masalah 

etika dan hukum 

kesehatan 

 Ketepatan  penguasaan materi 

 Ketepatan  analisis masalah 

masalah etika dan  hukum 

kesehatan 5 

4 

 Mahasiswa mampu membuat 

Instrumen Rekam Medik (Medical 

Record) 

Instrumen Rekam Medik 

(Medical Record) kuliah dan simulasi  2x50" 

Tugas 3. Membuat 

instrumen untuk 

analisis masalah 

etika dan hukum 

kesehatan 

 Ketepatan  penguasaan materi 

 Ketepatan  analisis masalah 

masalah etika dan  hukum 

kesehatan 5 

5 

 Mahasiswa mampu memahami 

Hukum Kesehatan berdasarkan 

Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992  

tentang Kesehatan 

Hukum Kesehatan 

berdasarkan Undang-

Undang RI No. 23 tahun 

1992  tentang Kesehatan kuliah dan simulasi  2x50" 

Tugas 4. Membuat 

instrumen untuk 

analisis masalah 

etika dan hukum 

kesehatan 

 Ketepatan  penguasaan materi 

 Ketepatan analisis masalah 

masalah etika dan  hukum 

kesehatan 5 

6 

 Mahasiswa mampu Etika Profesi 

kesehatan berdasarkan undang-undang 

kesehatan 

Etika Profesi kesehatan 

berdasarkan undang-

undang  kesehatan kuliah dan simulasi  2x50" 

Tugas 5. Membuat 

instrumen untuk 

analisis  masalah 

 Ketepatan  penguasaan materi 

 Ketepatan analisis  masalah 

masalah  etika dan  hukum 5 



etika dan hukum 

kesehatan 

kesehatan 

7 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Konsep hak dan kewajiban dokter 

Konsep hak dan 

kewajiban dokter 

kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan analisis 

 Banyaknya masalah  masalah 

etika dan hukum  kesehatan 10 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

9 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Konsep hak dan kewajiban pasien 

Konsep pencegahan 

penyakit, kecacatan dan 

kematian di bidang 

Kesehatan lingkungan 

kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan analisis 

 Banyaknya masalah  masalah 

etika dan hukum  kesehatan 10 

10 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep tanggung jawab secara perdata 

pada dokter yang malpraktek pada saat 

melakukan transplantasi jantung secara 

materil diatur dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata yaitu dalam  hal dokter dalam 

menjalankan profesinya sebagai tenaga 

kesehatan melakukan perbuatan 

melawan hukum (misalnya dalam 

kasus ini adalah tidak ada 

pemberitahuan pada pihak keluarga 

ataupun pasien sendiri dan tidak ada 

penjelasan mengenai resiko). 

konsep tanggung jawab 

secara perdata pada 

dokter yang malpraktek 

pada saat melakukan 

transplantasi jantung 

secara materil diatur 

dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata yaitu dalam hal 

dokter dalam 

menjalankan profesinya 

sebagai tenaga kesehatan 

melakukan perbuatan 

melawan hukum 

kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan analisis 

 Banyaknya masalah  masalah 

etika dan hukum  kesehatan 10 

11 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep Penetepan kematian secara 

medis  

konsep Penetepan 

kematian secara medis 

kuliah dan diskusi 

kelompok 2x50"  

 Ketepatan analisis 

 Banyaknya masalah  masalah 

etika dan  hukum  kesehatan 10 

12 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

konsep Etika Profesi kesehatan 

berdasaran undang-undang kesehatan 

konsep Etika Profesi 

kesehatan berdasaran 

undang-undang 

kesehatan Kuliah 2x50"   Ketepatan  penguasaan materi 5 

13 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

tentang kesimpangsiuran demikian 

pada tahun 1989 pemerintah melalui 

Menteri Kesehatan menerbitkan 

peraturan tentang persetujuan tindakan 

medis ini dalam PERMENKES No. 

585/1989 tentang persetujuan 

peraturan tentang 

persetujuan tindakan 

medis ini dalam 

PERMENKES No. 

585/1989 tentang 

persetujuan Tindakan 

medik. Kuliah 2x50"   Ketepatan  penguasaan materi 5 



Tindakan medik. 

14 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Kepastian hukum dan perlindungan 

hukum 

Kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kuliah 2x50"   Ketepatan  penguasaan materi 5 

15 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

Sanksi pidana bagi penyalahgunaan 

wewenang dalam etika profesi hukum 

kesehatan 

Sanksi pidana bagi 

penyalahgunaan 

wewenang dalam etika 

profesi hukum kesehatan Kuliah 2x50"   Ketepatan  penguasaan  materi 5 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


