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Melalui mata kuliah Etikolegal dalam praktik kebidanan mahasiswa dapat memahami konsep etika moraldan kode etik profesi
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kemudian dosen dan
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perkuliahan
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- Cara penilaian
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Mahasiswa mampu
memahami dan
menjelaskan kode
etik profesi
kebidanan

Ketepatan
memahami dan
menjelaskan
kode etik
profesi
kebidanan

Etika profesi bidan
- Defenisi
- Kode etik profesi
bidan
- Hak,kewajiban &
tanggung jawab
bidan

Metode diskusi
dan tanya jawab

Mahasiswa memahami
dan menjelaskan
tentang kode etik
profesi kebidanan

- Presentasi
- Penguasaan
materi
- Partisipasi

5

3

Mahasiswa mampu
memahami dasar
hokum dalam
pelayanan
kebidanan

Ketepatan
memahami
dasar hokum
dalam
pelayanan
kebidanan

Dasar hokum
peraturan &
perundangundangan dalam
praktik kebidanan
- Pengertian
hokum kesehatan

Metode diskusi
dan tanya jawab

Mahasiswa memahami
memahami dasar
hokum dalam
pelayanan kebidanan.

- Presentasi
- Penguasaan
materi
- Partisipasi

5

1-8

1-8
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Mahasiswa mampu
memahami dasar
hokum dalam
pelayanan
kebidanan

Ketepatan
memahami
dasar hokum
dalam
pelayanan
kebidanan

5

Mahasiswa mampu
memahami
peraturan &
perundangundangan
kesehatan yang
melandasi tugas
fungsi & praktik
kebidanan

Ketepatan
memahami
peraturan &
perundangundangan
kesehatan yang
melandasi
tugas fungsi &
praktik
kebidanan

- Persamaan &
perbedaan etik
dan hukum
Dasar hokum
peraturan &
perundangundangan dalam
praktik kebidanan
- Fungsi dan hokum
kesehatan
Peraturan &
perundangundangan
kesehatan yang
melandasi tugas
fungsi & praktik
kebidanan
- UU No 36 tahun
2009 tentang
kesehatan
- UU No 32 tahun
1996 tentang
tenaga kesehatan
- UU No 13 tahun
2003 tentang
ketenagakerjaan
- Permenkes No 28
tahun 2017
tentang izin dan

Metode diskusi
dan tanya jawab

Metode diskusi
dan tanya jawab

Mahasiswa
- Presentasi
mengidentifikasi
dan - Penguasaan
menjelaskan fungsi dan
materi
hokum
kesehatan
Partisipasi
melalui diskusi dan
tanya jawab.

Mahasiswa memahami,
peraturan &
perundang-undangan
kesehatan yang
melandasi tugas fungsi
& praktik kebidanan

- Presentasi
- Penguasaan
materi
Partisipasi

5

1-8

5

1-8

penyelenggaraan
praktik bidan
6

Mahasiswa mampu
memahami aspek
legal dalam
pelayanan
kebidanan

Ketepatan
memahami
aspek legal
dalam
pelayanan
kebidanan

7

Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
issue etik dalam
pelayanan
kebidanan

Ketepatan
mengidentifika
si issue etik
dalam
pelayanan
kebidanan

Aspek legal dalam
pelayanan
kebidanan
- Pengertian aspek
legal
- Dasar aspek legal
pelayanan
kebidanan
Issue etik dalam
pelayanan
kebidanan
- Defenisi dan
bentuk issue etik
- Moral issue
- Dilema issue
- Dilemma dan
konflik moral

8
9

Metode diskusi
dan tanya jawab

Mahasiswa memahami
aspek legal dalam
pelayanan kebidanan

- Presentasi
- Penguasaan
materi
Partisipasi

5

1-8

Metode diskusi, Mahasiswa
tanya jawab, dan mengidentifikasi issue
tugas
etik dalam pelayanan
kebidanan

- Presentasi
- Penguasaan
materi
Partisipasi
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1-8

- Presentasi
- Penguasaan
materi
Partisipasi

6

1-8

UTS
Mahasiswa mampu
menjelaskan teoriteori yang
mendasari
pengambilan
keputusan dalam
menghadapi
dilemma etik dalam

Ketepatan
menjelaskan
teori-teori
pengambilan
keputusan
dalam
pelayanan
kebidanan

Teori-teori
pengambilan
keputusan
- Pendekatan dalam
pengambilan
keputusan

Metode diskusi, Mahasiswa
tanya jawab, dan menjelaskan teori-teori
tugas
pengambilan keputusan
melalui diskusi, tanya
jawab, dan tugas.
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11

12

pelayanan
kebidanan
Mahasiswa mampu
menjelaskan teoriteori yang
mendasari
pengambilan
keputusan dalam
menghadapi
dilemma etik dalam
pelayanan
kebidanan
Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
memahami tugas
sebagai bidan
berdasarkan etik

Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
memahami tugas
sebagai bidan
berdasarkan etik

Ketepatan
menjelaskan
teori-teori
pengambilan
keputusan
dalam
pelayanan
kebidanan

Ketepatan
menjelaskan
tugas sebagai
bidan
berdasarkan
etik

Ketepatan
menjelaskan
tugas sebagai
bidan
berdasarkan
etik

Teori-teori
pengambilan
keputusan
- Informed choice
- Informed concent

Metode diskusi, - Mahasiswa menjelaskan - Presentasi
tanya jawab, dan teori-teori pengambilan - Penguasaan
tugas
keputusan melalui
materi
- Partisipasi
diskusi, tanya jawab,
dan tugas.

5

Tugas sebagai
bidan berdasarkan
etik
- Menerapkan etik
dalam menajemen
askeb pada ibu
hamil
- Menerapkan etik
dalam menajemen
askeb pada ibu
bersalin
Tugas sebagai
bidan berdasarkan
etik
- Menerapkan etik
dalam menajemen
askeb pada bayi
baru lahir

Metode diskusi, Mahasiswa mampu
- Presentasi
tanya jawab, dan menjelaskan memahami - Penguasaan
tugas
tugas sebagai bidan
materi
berdasarkan etik
Partisipasi
melalui diskusi, tanya
jawab, dan tugas.

5

Metode diskusi,
dan tanya jawab

7

Mahasiswa
menjelaskan tugas
sebagai bidan
berdasarkan etik
diskusi dan tanya
jawab.

- Presentasi
- Penguasaan
materi
Partisipasi

1-8

1-8

1-8

- Menerapkan etik
dalam menajemen
askeb pada remaja
13

Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
memahami tugas
sebagai bidan
berdasarkan kode
etik profesi

Ketepatan
menjelaskan
tugas sebagai
bidan
berdasarkan
kode etik
profesi

Tugas sebagai
bidan berdasarkan
kode etik profesi
- Menerapkan kode
etik dalam
menajemen askeb
pada ibu hamil
- Menerapkan kode
etik dalam
menajemen askeb
pada ibu bersalin
- Menerapkan kode
etik dalam
menajemen askeb
pada bayi baru
lahir
- Menerapkan kode
etik dalam
menajemen askeb
pada remaja

Metode diskusi
dan tanya jawab

Mahasiswa
menjelaskan tugas
sebagai bidan
berdasarkan kode etik
profesi melalui diskusi
dan tanya jawab

- Presentasi
- Penguasaan
materi
Partisipasi

6

1-8

14

Mahasiswa mampu
memecahkan
masalah yang
berkaitan dengan
etikolegal

Ketepatan
memecahkan
masalah yang
berkaitan
dengan
etikolegal

Memecahkan
masalah berkaitan
dengan etikolegal
- Memecahkan
masalah yg
berkaitan dengan

Metode diskusi
dan tanya jawab

-

- Presentasi
- Penguasaan
materi
- Partisipasi
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1-8

Mahasiswa mampu
memecahkan
masalah yang
berkaitan dengan
etikolegal

15

16

pelayanan
kebidanan

pelayanan
kebidanan

Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
memahami standar
praktik kebidanan
dengan hokum
dalam praktik
kebidanan

Menjelaskan
aspek social
budaya dengan
perkawinan

etikolegal dalam
askeb pada ibu
hamil
- Memecahkan
masalah yg
berkaitan dengan
etikolegal dalam
askeb pada ibu
bersalin
- Memecahkan
masalah yg
berkaitan dengan
etikolegal dalam
askeb pada bayi
baru lahir
- Memecahkan
masalah yg
berkaitan dengan
etikolegal dalam
askeb pada remaja
Standar praktik
Metode diskusi
kebidanan
dan tanya jawab
- Hubungan SPK
dengan hukum /
perundangundangan
- Aplikasi etika
dalam praktik
kebidanan
UAS

pelayanan
kebidanan
melalui diskusi dan
tanya jawab.

-

Mahasiswa mampu
menjelaskan standar
praktik kebidanan
dengan hokum dalam
praktik kebidanan

melalui diskusi dan
tanya jawab.

- Presentasi
- Penguasaan
materi
- Partisipasi

6

1-8

A. Tugas dan Tagihan
1. Makalah Kelompok
2. Latihan
B. Evaluasi
1. Kehadiran tatap muka di kelas
2. Tugas makalah kelompok/presentasi
3. UTS
4. UAS
C.
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