SILABUS ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN
1. IDENTITAS MATA KULIAH
a. Nama mata kuliah
b. Kode Mata Kuliah
c. Jumlah kredit/ T-P-K
d. Penempatan
e. Prasyarat
f. Jumlah minggu pertemuan
g. Nama Dosen / tim

: Etikolegal dalam praktik Kebidanan
: Bd. 402
: 4 SKS ( 2 T, 2 P)
: Semester II
:
: 15 minggu pertemuan
:

2. DISKRIPSI MATA KULIAH :
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika, kode etik profesi, dasar hukum dan
aspek legal dalam praktik Kebidanan.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN :
Kompetensi 1a,b,c,d,e,f
Kompetensi 2a,b,c
Kompetensi 3b,c,d,e,f,g
Kompetensi 4a,b,c,d,e,f
Kompetensi 5a,b,c,d,e
Kompetensi 6a,b,c,d

4. TUJUAN MATA KULIAH
Pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu:
1. Memahami konsep etika moral dan kode etik profesi kebidanan
2. Memahami dasar hukum dan aspek legal dalam pelayanan kebidanan
3. Mengidentifikasi isu etik dalam pelayanan kebidanan
4. Menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi
dilema etik dalam pelayanan Kebidanan
5. Memahami tugas sebagai Bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi
6. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan Kebidanan

5. PENILAIAN
Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk penugasan, ujian tulis, kuis dan penampilan (role
play), praktikum dan penampilan klinik
6. BUKU SUMBER
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Permenkes 1464, Izin dan praktek bidan
Sumber lain yang mendukung

Jadwal Kegiatan
Tatap
Muka
Ke

Sub-sub kompetensi

Ke I

Menjelaskan konsep etika
moral

Ke 2

Capaian Pembelajaran

Materi perkuliahan

Pengalaman
belajar

Alokasi waktu

Konsep etika moral dalam
memberikan pelayanan
kebidanan

Mendiskusikan
konsep etika moral

T : 2 x 60
menit

Mendiskusikan
kode etik profesi
kebidanan

T : 1 x 60
menit

(Indikator)

Menjelaskan kode etik
profesi kebidanan

Mendiskripsikan etika moral
dalam pelayanan kebidanan

Menjelaskan kode etik bidan

1.1.

Pengertian Etika, Etiket,
Moral dan Hukum

1.2.

Sistematika Etika

-

Etika umum

-

Etika social/profesi

1.3.

Fungsi etika dan
moralitas dalam
pelayanan kebidanan

1.4.

Sumber etika

1.5.

Hak, kewajiban dan
tanggung jawab

Kode etik profesi bidan

-Dimensi Kode Etik
1. Anggota profesi dan Klien/
Pasien.

P : 2x60 menit

2. Anggota profesi dan sistem
kesehatan.
3. Anggota profesi dan profesi
kesehatan
4. Anggota profesi dan sesama
anggota profesi
-Prinsip Kode Etik
1. Menghargai otonomi
2. Melakukan tindakan yang
benar
3. Mencegah tindakan yang
dapat merugikan.
4. Memberlakukan manusia
dengan adil.
5. Menjelaskan dengan benar.
6. Menepati janji yang telah
disepakati.
7. Menjaga kerahasiaan
-Tujuh bab dalam kode etik
Ke 3

Menjelaskan aspek hukum
dalam praktek kebidanan

Mendiskripsikan aspek hukum,
disiplin hukum dan peristilahan
dalam hukum
Menjelaskan penyelesaian
sengketa atau masalah hukum
dalam pelayanan kebidanan

Aspek Hukum, disiplin hokum dan
peristilahan hukum
4.1 Pengertian hukum dan
keterkaitannya dgn moral dan
etika
4.2 Disiplin hukum
4.3 Macam-macam hukum
4.4 Penyelesaian sengketa diluar
jalur peradilan
4.5 Penyelesaian sengketa dalam
jalur peradilan

Mendiskusikan
aspek hukum
dalam praktek
kebidanan

T: 1x 60 menit
P : 1x60 menit

Ke 4

Ke 5

Ke 6

Mengidentifikasi Aspek
Legal dalam Pelayanan
Kebidanan

Menerapkan aspek hukum
dalam praktek kebidanan

Mengidentifikasi aspek legal
dalam pelayanan kebidanan

Menerapkan landasan hukum
dalam praktek profesi.

Aspek Legal dalam Pelayanan
Kebidanan
3.1 Aspek legal pelayanan
kebidanan
3.2 legislasi, Registrasi dan
Lisensi praktek kebidanan
3.3 otonomi dalam pelayanan
kebidanan

Kajian kasus

landasan hukum dalam praktek
profesi
5.1 Aspek hukum dan
keterkaitannya dgn
pelayanan/praktek bidan dank
ode etik
5.2 Hak-hak klien dan
persetujuannya untuk
bertindak
5.3 Tanggung jawab dan tanggung
gugat bidan dalam praktek
kebidanan
5.4 Standar praktek kebidanan

Kajian kasus

1.1 UU Kes. No 23 1992,
tentang tugas dan
tanggung jawab tenaga
kesehatan
1.2 PP No 32 thn 1996,
tentang tenaga kes.
1.3 PP tentang ketenaga
kerjaan
1.4 PP/UU tentang:
 Aborsi

Mendiskusikan
peraturan dan
perundangundangan

T: 1 x 60 menit
P: 2x 60 menit

T: 1 x 60 menit
P: 2x 60 menit

T : 1 x 60
menit
P : 2 x 60
menit




Ke 7

Menjelaskan peraturan
perundang-undangan tentang
regristasi dan praktik bidan

Menjelaskan peraturan
perundang-undangan tentang
regristasi dan praktik bidan

Bayi tabung
Adopsi

7.1 Permenkes tentang
registrasi dan praktek bidan
- Pengertian bidan
- Pelaporan dan regostrasi
- masa bakti
- praktek bidan
- wewenang bidan
- pencatatan dan pelaporan
- pembinaan dan
pengawasan
- ketentuan pidanan
- ketentuan peralihan tentang
surat penugassan dan ijin
praktek

Mendiskusikan
peraturan
perundangundangan tentang
regristrasi dan
praktik bidan

T : 1 x 60
menit
P: 2 x 60 menit

Menjelaskan Peran dan
fungsi majelis pertimbangan
kode etik

Mendiskripsikan Peran dan
fungsi majelis pertimbangan
kode etik profesi

Mampu menganalisis
hubungan antara standar
praktek kebidanan dengan
hukum perundang-undangan

Menganalisa hubungan antara
standar praktek kebidanan
dengan hukum perundangundangan

Standar praktek kebidanan
hubungan dengan hukum
perundang-undangan

Kajian kasus

Ke 10

Mampu menerapkan
hubungan antara standar
praktek kebidanan dengan
hukum perundang-undangan

Menerapkan hubungan antara
standar praktek kebidanan
dengan hukum perundangundangan

Standar praktek kebidanan
hubungan dengan hukum
perundang-undangan

Role play/bermain
peran

P : 3 x 60
menit

Ke 11

Mampu mengidentifikasi
Isue Etik dalam pelayanan
kebidanan

-Mendeskripsikan pengertian
dan bentuk issu etik
-Menganalisa issue moral
-Menganalisa dillema dan
konflik moral

10.1 Pengertian dan bentuk
issu etik
10.2 isu etik yang terjadi
antara bidan dengan: klien,
keluarga, masyarakat,
teman sejawat, team
kesehatan lainnya,
organisasi profesi lainnya
10.3 isu etik yang terjadi
dalam pelayanan
kebidanan
10.4 Analisa issu moral
10.5 Dilema dan konflik

Kajian kasus

T: 1 x 60 menit

Ke 8

Ke 9

Peran dan fungsi majelis
pertimbangan kode etik profesi

Mendiskusikan
Peran dan fungsi
majelis
pertimbangan kode
etik profesi

T : 2 x 60
menit

T: 1 x 60 menit
P: 2x 60 menit

P: 2x 60 menit

moral

12

Menjelaskan pengambilan
keputusan dalam dilema etik

Menjelaskan pengambilan
keputusan dalam dilema etik

Pengambilan keputusan dalam
menghadapi dilemma etik/moral
pelayanan kebidanan

Diskusi kasus

P: 3x 60 menit

13

Menerapkan tugas sebagai
bidan berdasarkan etik dan
kode etik profesi

Menerapkan peran dan tugas
Bidan berdasarkan etik dan
kode etik profesi

Peran dan tugas Bidan
berdasarkan etik dan kode etik
profesi

Kajian kasus

T: 1 x 60 menit

Menjelaskan masalahmasalah yang berkaitan
dengan etikolegal
pelayanan kebidanan

Menjelaskan contoh-contoh
masalah etik moral yang
mungkin terjadi dalam praktek
bidan

13.1 Masalah-masalah etik moral
yang mungkin terjadi dalam
praktek bidan

Kajian kasus

Menjelaskan langkah
pemecahan masalah-masalah
yang berkaitan dengan
etikolegal pelayanan
kebidanan

Menjelaskan langkah pemecahan
masalah-masalah yang berkaitan
dengan etikolegal pelayanan
kebidanan

14. 1Langkah-langkah
penyelesaian masalah

14

15

P: 2x 60 menit

T : 1 x 60
menit
P: 3x 60 menit

14.2Informed Choice
14.3 Informed Concent

Diskusi

P: 3x 60 menit

