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  2.Mampu menguraikan dan menganalisis berbagai isu hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan seperti kasus mal praktek; 

3. Memiliki kemampuan menguraikan tentang istilah informed consent, teori mal praktek, visum et repertum dan menganalisis kasus 

terkait hukum kesehatan 

Sasaran Belajar                 : Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis secara kompherensif berbagai isu hukum terkait hukum kesehatan dan menerapkan 

teori tersebut dalam kasus nyata. 
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Deskripsi Mata kuliah         : Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum kesehatan, Subjek dan objek hukum kesehatan, sumber 

hukum kesehatan dan fungsi hukum kesehatan,sejarah hukum kesehatan, hak-hak pasien, hak atas informasi (informed consent), 

tanggung jawab dokter, malpraktek dan teorinya, visum et repertum, euthanasia, dan kode etik kedokteran 

 

 

 

 

 



 

PEKAN KE SASARAN 
PEMBELAJARAN 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

STRATEGI 
PEMBELAJARAN 

KRITERIA 
PENILAIAN 

BOBOT 
NILAI 
(%) 

1 Mahasiswa mampu 
menguraikan sejarah 

hukum kesehatan 

 
- Sejarah Hukum 

Kesehatan 
 

- Ice Breaking 
- Kuliah interaktif 
 

 

Ketepatan uraian sejarah 
hukum kesehatan 

 

2,5 % 

2  Mahasiswa mampu 
menguraikan ruang 

lingkup hukum kesehatan 

- Pengertian hukum 
kesehatan 

- Ruang lingkup hukum 
kesehatan 

 
 

- Kuliah interaktif 
- latihan 

Ketepatan uraian ruang 
lingkup hukum kesehatan 

5 % 

3 Mahasiswa mampu 
menguraikan subjek dan 
objek hukum kesehatan 

- Subjek hukum kesehatan 
- Objek hukum kesehatan 

- Kuliah interaktif 
- Tugas Kajian Pustaka 

Kesesuain uraian subjek dan 
objek hukum kesehatan 

2,5 % 

4 Mahasiswa mampu 
menguraikan sumber dan 
fungsi hukum kesehatan 

-  Sumber hukum kesehatan 
-  Fungsi Hukum kesehatan 

 

- Kuliah  
- Tugas Kajian Pustaka 
 
 

Ketepatan uraian sumber 
dan fungsi hukum 

kesehatan 

5 % 

5 Mahasiswa mampu 
menguraikan hak dasar 
individual dalam hukum 

kesehatan 
 

-  landasan teoritik 
-  hak dasar individual dan 

hak dasar sosial 
-  hak atas pemeliharaan 

kesehatan 

- Kuliah 
- Tugas Kajian Pustaka 

Ketepatan uraian hak dasar 
individual dalam hukum 

kesehatan 

2,5 % 

6 Mahasiswa mampu 
menganalisis hak dan 

kewajiban dokter 

- Hak dokter 
- Kewajiban dokter 

- Kuliah 
- Tugas Kajian Pustaka 

Ketepatan analisis hak dan 
kewajiban dokter 

2,5 % 

7 Mahasiswa mampu 
menguraikan dan 

membedakan hak dan 
kewajiban pasien 

- Hak Pasien 
- Kewajiban Pasien 

- Kuliah 
- Tugas Kajian Pustaka 

Ketepatan uraian dan 
membedakan antara hak 

dan kewajiban pasien 

2,5 % 

8  MID TEST 
 

  20 % 



9 Mahasiswa mampu 
menguraikan tentang 

istilah informed consent 
(hak atas informasi) dan 

rekam medis 

- Pengertian informasi 
- Hak atas informasi kepada 

pasien 
- Informasi berdasarkan etika 

medis 
- Rekam medis 

- Brain storming 
- Kuliah 
- Tugas Kajian Pustaka 

Ketepatan uraian istilah 
informed consent (hak atas 

informasi) dan rekam 
medis 

2,5 % 

10. Mahasiswa mampu 
menguraikan sejarah dan 

pengertian mal praktek 
medis  

- Sejarah mal praktek 
- Pengertian mal praktek 
- Bidang hukum mal praktek 
 
 

- Kuliah 
- latihan 
- Tugas Kajian Pustaka 

Ketepatan uraian sejarah 
mal praktek dan pengertian 

mal praktek  

5 % 

11 Mahasiswa mampu 
menganalisis kasus 
malpraktek medis 

- Teori mal praktek 
- Kasus mal praktek medis 

- Kuliah 
- Tugas Kajian Pustaka 
- diskusi kelompok 

Ketepatan analisis teori-teori 
mal praktek ke dalam 

kasus nyata 

5 % 

12 Mahasiswa mampu 
menguraikan tentang 

visum et repertum 

- Pengertian visum et 
repertum 

- Visum et repertum sebagai 
alat bukti 

- prosedur 

- Kuliah 
- Tugas Kajian Pustaka 

Ketepatan uraian mengenai 
visum et repertum 

5 % 

13 Mahasiswa mampu 
menganalisis tentang 

aborsi dari segi hukum 
dan segi medis 

- aborsi dari segi hukum 
- aborsi dari segi medis 

- Kuliah 
- Tugas Kajian Pustaka 

Ketepatan analisis tentang 
aborsi dari segi hukum dan 

segi medis 

2,5 % 

14 Mahasiswa mampu 
menganalisis tentang 

euthanasia 

- Pengertian euthanasia 
- Dasar hukum euthanasia  
- Euthanasia dari segi hukum 

pidana 

- Kuliah 
- Diskusi kelompok  
 

Ketepatan analisis tentang 
euthanasia 

5 % 

15 Mahasiswa mampu 
menganalisis kasus nyata 
terkait hukum kesehatan 

- Kasus euthanasia 
- Kasus aborsi 

- Kuliah 
- Diskusi kelompok  
- Persentasi kelompok 

Ketepatan analisis kasus 
euthanasia dan kasus 

aborsi sebagai bagian dari 
hukum ksehatan 

7,5 % 

  FINAL TEST 
 

  25 % 
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