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SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim; 

4. Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya maksimal; 

5. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik kedokteran 

6. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik kedokteran Indonesia 

7. Mampu menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat 

8. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama Islam, moral dan etika; 

9. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

10. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 

negara dan bangsa; 

11. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

12. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-

ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat; 

13. Mengutamakan keselamatan pasien; 
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14. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

15. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam menjalankan praktik kedokteran; 

16. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

17. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 

18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

19. Menunjukkan sikap respek pada profesi lain. 

 

KETRAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan 

nilai-nilai Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian atau kajian dalam bidang kesehatan dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 

maupun di luar lembaganya. 

6. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

kedokteran. 

7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

8. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

9. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

10. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

kedokteran 

11. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

12. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 



 

3 

 

13. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

14. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 
1. Mengidentifikasi masalah hukum dan etika dalam pelayanan kedokteran dan memberikan saran cara pemecahannya 

2. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap profesional 

3. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis secara sistematis sesuai dengan 

kaidah sacred seven dan fundamental four  

4. Mampu menyusun dan membuat pelaporan rekam medic dalam rangka memberikan informasi yang sebenarnya dan 

relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan menggunakan bahasa baik, benar, dan mudah dimengerti 

berdasarkan panduan Permenkes No. 269 tahun 2008  

5. Mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam rangka melakukan edukasi, nasehat, dan melatih individu dan 

kelompok dengan menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual pasien dan keluarga 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

6. Mampu bekerjasama dengan pembimbing, kolega, dan sejawat sebagai team work dalam menyelesaikan masalah 

kesehatan. 

7. Mampu membangun komunikasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan dengan metode komunikasi 

interpersonal yang komunikatif  sesuai dengan komponen-kompenen yang telah ditetapkan 

8. Mampu mengaplikasikan prinsip dasar komunikasi oral dan tertulis dalam rangka menerapkan metode konsultasi 

terapi dengan melakukan tata laksana konsultasi dan rujukan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam sistem 

rujukan 

9. Mampu menerapkan manajemen partisipatif dalam memimpin kelompok kerja 

10. Mampu mengidentifikasi permasalahan kinerja profesionalitas diri melalui prinsip umpan balik konstruktif dan 

refleksi diri sehingga dapat mengatasi kelemahan 

11. Mampu mengidentifikasikan kebutuhan belajar melalui pengenalan gaya belajar,pencarian literatur, penulusuran 

sumber belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca efektif,manajemen waktu, membuat catatan kuliah sehingga 

mampu mengatasi kelemahan  

12. mampu memanfaatkan ketrampilan pengelolaan informasi, mendesiminasikan informasi dan pengetahuan secara 

efektif kepada profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep bioetika dan etika kedokteran  

2. Menguasai konsep kaidah dasar moral dalam praktik kedokteran 
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3. Menguasai prinsip dasar komunikasi dalam pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan komunikasi dokter, pasien 

dan keluarga 

4. Menguasai teori mengenai metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif untuk dapat melakukan komunikasi 

dengan mitra kerja 

5. Menguasai teori mengenai metode komunikasi lintas budaya dan keberagaman serta metode komunikasi dalam public 

speaking untuk dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat 

6. Menguasai teori mengenai penyusunan rekam medis berdasarkan Permenkes No. 269 tahun 2008 

7. Menguasai prinsip dasar komunikasi dalam Islam 

8. Menguasai konsep hubungan kerjasama/ kolaborasi dalam pelayanan kesehatan melalui simulasi kasus sehingga dapat 

bekerjasama secara efektif  

9. Menguasai konsep dasar negosiasi melalui bermain peran sehingga dapat mengidentifikasi kewenangan yang 

overlapping. 

10. Menguasai konsep dasar komunikasi efektif interprofesi kesehatan sehingga mampu mengidentifikasi kesenjangan 

komunikasi interprofesi kesehatan dalam proses merujuk. 

11. Menguasai konsep dasar tehnik pengambilan keputusan bersama dalam kerjasama antar profesi kesehatan untuk 

menyelesaikan masalah individu, keluarga dan masyarakat. 

12. Menguasai teori Etika dalam Interprofessional Collaboration 

13. Menguasai konsep kolaborasi dalam perspektif Islam 

14. Menguasai konsep dasar teknik pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi 

masalah kesehatan aktual yang terjadi serta mengatasinya bersama-sama. 

 

 

CPL-MK   

 

SIKAP  

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim  

3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

4. Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi 

dalam berdiskusi 

5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap dosen, teman dan lingkungan; 

6. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik yang berlaku di Prodi Pendidikan Kedokteran 

7. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pembelajaran secara mandiri; 

 

COLABORATOR 

8. Mampu bekerjasama dengan teman satu kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok 

9. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama Islam, moral dan etika; 

10. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 

Pancasila; 
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11. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 

negara dan bangsa; 

12. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

13. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-

ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat 

 

PEMIMPIN 

14. Mampu  memotivasi diri dan orang lain dalam kegiatan pembelajaran 

15. Mampu menyusun prioritas dan mengatur waktu untuk menyeimbangkan kepentingan belajar, kegiatan kemahasiswaan 

dan kepentingan pribadi. 

16. Mampu menerapkan manajemen partisipatif dalam memimpin kelompok diskusi  

 

COMMUNICATOR 

1.  Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 
2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam menjalankan 
praktik kedokteran; 
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 
5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
6. Menunjukkan sikap respek pada profesi lain. 
7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
8. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 
9. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis secara 
sistematis sesuai dengan kaidah sacred seven dan fundamental four  
10. Mampu menyusun dan membuat pelaporan rekam medic dalam rangka memberikan informasi 
yang sebenarnya dan relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan menggunakan bahasa 
baik, benar, dan mudah dimengerti berdasarkan panduan Permenkes No. 269 tahun 2008  
11. Mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam rangka melakukan edukasi, nasehat, dan 
melatih individu dan kelompok dengan menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural 
dan spiritual pasien dan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
12. Mampu bekerjasama dengan pembimbing, kolega, dan sejawat sebagai team work dalam 
menyelesaikan masalah kesehatan. 
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13. Mampu membangun komunikasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan dengan metode 
komunikasi interpersonal yang komunikatif  sesuai dengan komponen-kompenen yang telah 
ditetapkan 
14. Mampu mengaplikasikan prinsip dasar komunikasi oral dan tertulis dalam rangka menerapkan 
metode konsultasi terapi dengan melakukan tata laksana konsultasi dan rujukan yang baik dan benar 
sesuai dengan kaidah dalam sistem rujukan 
15. Mampu menerapkan manajemen partisipatif dalam memimpin kelompok kerja 
16. Mampu mengidentifikasi permasalahan kinerja profesionalitas diri melalui prinsip umpan balik 
konstruktif dan refleksi diri sehingga dapat mengatasi kelemahan 
17. Mampu mengidentifikasikan kebutuhan belajar melalui pengenalan gaya belajar,pencarian 
literatur, penulusuran sumber belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca efektif,manajemen 
waktu, membuat catatan kuliah sehingga mampu mengatasi kelemahan  
18. mampu memanfaatkan ketrampilan pengelolaan informasi, mendesiminasikan informasi dan 
pengetahuan secara efektif kepada profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

19. Menguasai prinsip dasar komunikasi dalam Islam 
20. Menguasai konsep hubungan kerjasama/ kolaborasi dalam pelayanan kesehatan melalui 
simulasi kasus sehingga dapat bekerjasama secara efektif  
21. Menguasai konsep dasar negosiasi melalui bermain peran sehingga dapat mengidentifikasi 
kewenangan yang overlapping. 
22. Menguasai konsep dasar komunikasi efektif interprofesi kesehatan sehingga mampu 
mengidentifikasi kesenjangan komunikasi interprofesi kesehatan dalam proses merujuk. 
23. Menguasai konsep dasar tehnik pengambilan keputusan bersama dalam kerjasama antar 
profesi kesehatan untuk menyelesaikan masalah individu, keluarga dan masyarakat. 
24. Menguasai teori Etika dalam Interprofessional Collaboration 
25. Menguasai konsep kolaborasi dalam perspektif Islam 
26. Menguasai konsep dasar teknik pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat untuk dapat 
mengidentifikasi masalah kesehatan aktual yang terjadi serta mengatasinya bersama-sama. 
 
 

Deskripsi Singkat MK  
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Modul Komunikasi dilaksanakan pada semester 1, tahun ke 1, dengan waktu 4 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa 

dijabarkan dengan penetapan area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, sasaran penunjang dan sasaran 

pembelajaran sebagaimana yang diatur dalam KIPDI III.  

Oleh karena itu, area kompetensi yang akan dicapai melalui modul ini adalah: 

Kemampuan berkomunikasi secara efektif dan empati 

Ketrampilan klinik dasar 

Penerapan dasar ilmu biomedik, perilaku, dan epidemiologi dalam praktek kedokteran keluarga 

Mengakses, menilai secara kritis kesahihan dan mengelola informasi 

Mawas diri dan belajar sepanjang hayat 

Etika, moral dan profesionalisme dalam praktik 

Penerapan nilai Islam 

 Topik-topik yang akan dibahas pada modul ini disajikan dalam 4 Latar Belakang Masalah (LBM), yakni:  

Anamnesis dan komunikasi kepada pasien,  

Komunikasi dengan masyarakat,  

Komunikasi dengan teman sejawat  

Komunikasi dengan Profesi lain 

 LBM pertama yaitu Anamnesis dan komunikasi kepada pasien akan mendidik mahasiswa untuk memahami, 

melakukan dan menganalisa anamnesis dan komunikasi kepada pasien dalam peran mereka sebagai calon dokter. LBM kedua 

yaitu Komunikasi dengan masyarakat penyuluhan & presentasi oral yang harus dilakukan dengan masyarakat dalam rangka 

edukasi kepada pasien, keluarganya & masyarakat sekitar. LBM ketiga yaitu Komunikasi dengan teman sejawat : tentang 

pembuatan format surat rujukan dengan teman sejawat  & diskusi membahas topik dengan teman sejawat. LBM keempat yaitu 

Komunikasi dengan profesi lainakan mengajarkan kepada mahasiswa mengenai kerja kelompok terdiri dari berbagai profesi 

serta tehnik wawancara. Sedangkan mengenai empati melekat pada ke 4 LBM dengan titik tangkap materi sesuai fokus 

LBMnya. Kegiatan praktikum untuk tiap-tiap LBM telah kami persiapkan sehingga diharapkan skill atau keahlian terkait 

dengan komunikasi efektif dan empati dapat dipraktekkan.  

 

Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem Based-Learning, dengan metode diskusi tutorial menggunakan 

seven jump, kuliah, dan skill lab  untuk mempraktekkan ilmu komunikasi secara langsung. 
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Bahan Kajian Bagian Komunikasi  

Kedokteran Komunitas  (IKM) 

 

 

Suplementary discipline:   

IPD  

Jiwa  

Forensik  

 

Pustaka Utama   

  

1. Kasali, Renald. 2004. Sukses Melakukan Presentasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 

2. Braundwald, Horrison ed 14, edisi bahasa Indonesia.  

3. Samsuridjal, Sopartondo, 2004, Komunikasi & Empati dalam hubungan Dokter-Pasien, Jakarta : Penerbit FK UI 

4. Muis, 2001. Komunikasi Islami, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya   

5. Barbara Bates, 2013. A Guide to Physical Examination and History Taking, Ed. IV. Philadelphia : J.B. Lippincott 

Company. 

6. Azrul Azwar, 1997. Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga. Jakarta : Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia.  

7. Burnside – Mc. Glynn, 1995. Adams Diagnosis Fisik, Ed. 17, Jakarta : EGC.  

8. Guwandi, 2003. Informed Consent & Informed Refusal, Ed. III, Jakarta : Balai Penerbit FK UI Jakarta  

9. Larry King & Bill Gilbert, 2004. Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di mana Saja. Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama. 

10. Burnside – Mc. Glynn, 1995. Adams Diagnosis Fisik, Ed. 17, Jakarta : EGC.  

11. Rhenald Kasali, 2004. Sukses Melakukan Presentasi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.  

12. Soejitno Irmin, Abdul Rochim, 2005. Rahasia Presentasi yang Menarik. Jakarta : Seyma Media. 

13. Burnside – Mc. Glynn, 1995. Adams Diagnosis Fisik, Ed. 17, Jakarta : EGC.  

14. Samsuridjal, Sopartondo, 2004. Komunikasi & Empati dalam hubungan Dokter-Pasien, Jakarta : Penerbit FK UI   

15. Larry King & Bill Gilbert, 2004. Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di mana Saja. Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama. 

16. Rosemary McMahon, 1999. Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, Ed. 2. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran 

EGC 

 

 

 

 

Pendukung   
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1. Mogull, Scott A. 2017. Scientific and Medical Communication: A Guide for Effective Practice. Routledge 

2. Hagen, Stephen J. (eds.). 2015. The Physical Basis of Bacterial Quorum Communication. Springer-Verlag New York 

3. Maurizio, Gotti., Maci,Stefania., Sala, Maria Michele (eds.). 2015. Insights Into Medical Communication. Peter Lang 

AG 

4. Jenicek, Milos. 2014. Writing, Reading, and Understanding in Modern Health Sciences: Medical Articles and Other 

Forms of Communication. Taylor and Francis, CRC Press 

5. Poel,Kris van de., Vanagt, Eddy., Schrimpf, Ulrike., Jessica Gasiorek (auth.). 2013. Communication Skills for Foreign 

and Mobile Medical Professionals. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

6. Peih-ying Lu, John Corbett. 2012. English in Medical Education: An Intercultural Approach to Teaching Language 

and Values. Multilingual Matters 

7. Veatch, Robert M. 2010. Disrupted dialogue : medical ethics and the collapse of physician-humanist communication. 

Oxford University Press 

8. Bria, William F., Finn, Nancy B. (auth.). 2009. Digital Communication in Medical Practice. Springer-Verlag London 

9. Tsong Yun Kwong; et al. 2009. Medical communication skills and law : the patient centred approach. Churchill 

Livingstone 

10. Röcker,Carsten., O’Donoghue, John., Ziefle, Martina., Maciaszek, Leszek., William Molloy.  2018. 

Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health. Springer International Publishing 

11. Connelly,Rosina Avila., Teri Turner (eds.). 2017. Health Literacy and Child Health Outcomes: Promoting Effective 

Health Communication Strategies to Improve Quality of Care. er: Springer International Publishing 

12. Gatiso, Annette Madlock n (ed.). 2016. Communicating Women’s Health: Social and Cultural Norms that Influence 

Health Decisions. Routledge 

13. Mitu, Bianca., Marinescu, Valentina (eds.). 2016. The Power of the Media in Health Communication. Routledge 

14. Vemula, Ravindra Kumar., Gavaravarapu, SubbaRao M (eds.). 2016. Health Communication in the Changing Media 

Landscape: Perspectives from Developing Countries. Palgrave Macmillan 

15. Ellen J Belzer, Mary Salinsky. 2016. Skills training in communication and related topics. Part 1, Dealing with conflict 

and change. CRC Press 

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :  

  

  

  

  

PC/ Laptop, LCD Proyektor 

Papan tulis 

 

Team Modul dr.Qathrunnada Djama’an, MSiMed 

Putri R Ayuningtyas, SPsi., MHSPY (Sekretaris) 

dr.Ulfah Dian Indrayani, MSc(Koordinator Evaluasi) 

dr. Bagas Widiyanto(Koordinator Pembelajaran) 

 

Kontributor Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Ilmu Penyakit Dalam 

Forensik 

Bioetika dan Hukum Kedokteran 
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Mata Kuliah syarat  - 

Minggu 

ke- 

Pertemuan Sub-CP-MK Indikator Kriteria 

dan 

Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajar

an  

Alokasi 

Waktu 

Diskripsi 

Tugas 

Mahasiswa 

(Pengalaman 

Belajar)  

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilai

an (%) 

Pemateri 

TM TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

 1 SGD 1 

dan 

SGD 2  

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan 

norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur dalam 

penyelesaian tugas  

sesuai dengan 

standar/kriteria 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Memahami dan 

mampu 

menjelaskan 

prinsip-prinsip 

dasar 

komunikasi 

7. Memahami dan 

mampu 

menjelaskan 

attending 

behavior dalam 

menghadapi 

orang lain dalam 

berkomunikasi 

8. Memahami dan 

mampu 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

 

Pert

em

uan 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

uan 

II 

100 

mnt

  

 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifikas

i istilah 

baru/ kata-

kata sulit 

2. Identifikas

i masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapk

an 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 

Dasar-dasar 

Komunikasi 

 15%  Tim Tutor 
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penyelesaian tugas 

(Ketrampilan 

umum) 

  

menjelaskan 

microskills dan 

fungsinya dalam 

berkomunikasi 

9. Memahami dan 

mampu 

menjelaskan 

etika dan empati 

dalam 

komunikasi 

dokter pasien 

 1 Kuliah 

Pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu memahami 

Prinsip dasar 

komunikasi 

1. Mahasiswa 

memahami 

prinsip-prinsip 

dasar komunikasi 

2. Mahasiswa 

mampu 

memahami 

definisi 

microski;;s of 

communication/ 

attending 

behavior 

3. Mahasiswa 

mampu 

memahami dasar-

dasar komunikasi  

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Prinsip-prinsip 

Komunikasi 

 Putri R 

Ayuningty

as 

 1 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa mengerti 

dan memahami 

komunikasi dalam 

persepektif budaya 

 Mahasiswa mengerti 

dan memahami 

komunikasi dengan 

budaya lain 

 Menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau 

temuan orisinal 

orang lain; 

1. Mahasiswa 

memahami 

komunikasi 

lintas budaya 

2. Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

budaya di 

Indonesia yang 

beragam dengan 

cara 

berkomunikasi 

(dengan contoh) 

 

 MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

TM: 100’ 

100

mnt

  

   Menden

garkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Komunikasi 

Lintas Budaya 

 Made Dwi 

Adjani, 

S.Kom, 

M.IKom 
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 12. Mampu 

menghargai 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat; 

  

 1 Kuliah 

Pakar 3  
 Mahasiswa 

mempelajari 

komunikasi antara 

dokter dan pasien 

 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

komunikasi yang 

harus dihindari 

dalam menghadapi 

pasien 

 Memahami 

komunikasi 

dokter pasien 

yang berempati 

pada kebutuhan 

pasien dan 

keluarga pasien 

  

 MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

    Menden

garkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Komunikasi 

Dokter – 

Pasien-  

 

 Dr. Nur 

Anna C. 

Sa’dyah 

Sp.PD, 

FINASIM 

 1 Kuliah 

Pakar 4 

Bersikap bahwa yang 

dilakukan dalam praktik 

kedokteran merupakan 

upaya maksimal; 

Mampu bersikap dan 

berperilaku sesuai 

dengan standar nilai 

moral yang luhur dalam 

praktik kedokteran 

Mampu bersikap sesuai 

dengan prinsip dasar 

etika kedokteran dan 

kode etik kedokteran 

Indonesia 

1. Mampu 

menerapkan 

pemikiran 

logis, kritis, 

sistematis, 

dan inovatif 

dalam 

konteks 

pengembang

an atau 

implementas

i ilmu 

pengetahuan 

dan 

 MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

 Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

Etika dalam 

Kedokteran 

 

   (dr. Setyo 

Trisnadi, 

Sp.F) 
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Mampu menyadari 

tanggung jawab dokter 

dalam hukum dan 

ketertiban masyarakat 

Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan agama 

Islam, moral dan etika; 

 

teknologi di 

bidang 

kedokteran 

yang 

memperhati

kan serta 

menerapkan 

nilai 

humaniora 

dan nilai-

nilai Islam 

2. Mengidentif

ikasi 

masalah 

hukum dan 

etika dalam 

pelayanan 

kedokteran 

dan 

memberikan 

saran cara 

pemecahann

ya 

Menguasai 

konsep 

bioetika dan 

etika 

kedokteran  

3. Menguasai 

konsep 

kaidah dasar 

moral dalam 

praktik 

kedokteran 

 

atau 

teman 

 1 Praktikum 

1 
 Memahami Dasar-

dasar Komunikasi 

1. Mahasiswa 

mampu 

mempraktekkan 

dasar-dasar 

komunikasi 

2. Mampu 

mengidentifikasi 

komunikasi 

 Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi 

dan 

demonstrasi 

(Praktikum) 

 

  

200 

mnt 

 140 

mnt 
 Membac

a buku 

panduan 

 Role 

playing 

Bersama 

teman 

dalam 1 

Dasar-dasar 

Komunikasi  

  Putri R A 

 

Dan tim 

instruktur 
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verbal, non 

verbal, 

microskills of 

communication 

kelompo

k 

 1 Skill   Bersikap bahwa 

yang dilakukan 

dalam praktik 

kedokteran 

merupakan upaya 

maksimal; 

 5. Mampu 

bersikap dan 

berperilaku sesuai 

dengan standar nilai 

moral yang luhur 

dalam praktik 

kedokteran 

 6. Mampu 

bersikap sesuai 

dengan prinsip dasar 

etika kedokteran dan 

kode etik 

kedokteran 

Indonesia 

 7. Mampu 

menyadari tanggung 

jawab dokter dalam 

hukum dan 

ketertiban 

masyarakat 

  

1. Mampu 

melakukan 

anamnesis 

2. Mampu 

melakukan 

anamnesis 

berdasarkan 

skenario 

3. Mengutamakan 

keselamatan 

pasien 

4. Mampu 

mengaplikasikan 

dasar 

ketrampilan 

komunikasi 

dalam prosedur 

anamnesis secara 

sistematis sesuai 

dengan kaidah 

sacred seven dan 

fundamental four 

 Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Praktik 

 

100 

mnt 

 70 

mnt 

Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman 

melakukan 

anamnesis  

Anamnesis 

(the medical 

interviev) 

  Dr. Nur 

Anna 

Sp.PD, 

FINASIM 

 

instruktur 

 2 SGD 1 dan 

2 
  Mahasiswa akan 

mampu Bekerja 

sama dan memiliki 

kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap masyarakat 

dan lingkungan 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

Cek List 

Form 

Penilaian 

Tutorial 

 

MCQ 

ujian mid 

dan akhir 

Modul 

 Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

Pert

em

uan 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

uan 

ke 

II: 

  Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

2. Identifik

asi 

Komunikasi 

Massa 

  

15% 

  

Tim 

Tutor 
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usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan 

norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur dalam 

penyelesaian tugas  

sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan 

umum) 

 Menguasai konsep 

Pentingnya edukasi 

kepada masyarakat 

melalui penyuluhan 

dengan media  

 Hal-hal yang harus 

dipersiapkan dan 

diperhatikan untuk 

melakukan 

penyuluhan agar 

berjalan dengan baik 

 Teknik presentasi 

yang baik dan 

menarik (ice 

breaking, materi, 

penutupan  

 Isi dan cara 

penyuluhan yang 

menarik 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Teknik presentasi 

yang baik dan 

menarik (ice 

breaking, materi, 

penutupan) 

7. Pentingnya 

edukasi kepada 

masyarakat melalui 

penyuluhan 

dengan media 

kesehatan 

8. Isi dan cara 

penyuluhan yang 

menarik 

9. Hal-hal yang harus 

dipersiapkan dan 

diperhatikan untuk 

melakukan 

penyuluhan agar 

berjalan dengan 

baik 

100 

mnt

  

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusu

n konsep 

mapping 

5. Menetap

kan 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandir 

7. Melapor

kan hasil 

belajar 

mandiri 
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 2 Kuliah 

Pakar 1 

Mampu mengkaji 

implikasi pengembangan 

atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi dalam bidang 

kedokteran yang 

memperhatikan serta 

menerapkan nilai 

humaniora dan nilai-nilai 

Islam sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, dan 

desain 

Mampu menerapkan 

prinsip komunikasi 

efektif dalam rangka 

melakukan edukasi, 

nasehat, dan melatih 

individu dan kelompok 

dengan menunjukkan 

kepekaan terhadap aspek 

biopsikososiokultural 

dan spiritual pasien dan 

keluarga sesuai dengan 

nilai-nilai Islam 

Menguasai teori 

mengenai metode 

komunikasi lintas 

budaya dan keberagaman 

serta metode komunikasi 

dalam public speaking 

untuk dapat melakukan 

komunikasi dengan 

masyarakat 

 

1. Memahami 

macam-macam 

prinsip-prinsip 

penyuluhan 

kesehatan 

kepada 

masyarakat 

2. Memahami teori-

teori penyuluhan 

kesehatan 

kepada 

masyarakat 

 

 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Prinsip 

Penyuluhan 

Kesehatan 

Masyarakat  

 

  Dr. Siti 

Thomas 

Zulaikhah 

 2 Kuliah 

Pakar 2 
 Mampu menerapkan 

prinsip komunikasi 

efektif dalam rangka 

melakukan edukasi, 

1. Mahasiswa 

mampu 

memahami 

Teknik 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

Metode 

Prinsip 

Pembuatan 

Media 

  dr. Ulil 

Fuad) 
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nasehat, dan melatih 

individu dan 

kelompok dengan 

menunjukkan 

kepekaan terhadap 

aspek 

biopsikososiokultura

l dan spiritual pasien 

dan keluarga sesuai 

dengan nilai-nilai 

Islam 

 Menguasai teori 

mengenai metode 

komunikasi lintas 

budaya dan 

keberagaman serta 

metode komunikasi 

dalam public 

speaking untuk 

dapat melakukan 

komunikasi dengan 

masyarakat 

pembuatan 

media untuk 

penyuluhan 

2. Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

apa saja yang 

diperlukan untuk 

membuat media 

kesehatan 

3. Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

mengenai 

pentingnya 

media 

penyuluhan 

kesehatan 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

 

Komunikasi 

kesehatan 

 2 Kuliah 

Pakar 3 

27. Menguasai 

konsep kaidah dasar 

moral dalam praktik 

kedokteran 

28. Menguasai 

prinsip dasar komunikasi 

dalam pelayanan 

kesehatan untuk dapat 

melakukan komunikasi 

dokter, pasien dan 

keluarga 

  

1. Memahami 

definisi 

komunikasi 

terapeutik 

2. Bersikap bahwa 

yang dilakukan 

dalam praktik 

kedokteran 

merupakan 

upaya maksimal 

 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Komunikasi 

Terapeutik 

 

  dr. Ken 

Wirastuti, 

M.Kes, 

Sp.S, KIC) 
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 2 Kuliah 

Pakar 4 

Islam untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Menguasai prinsip dasar 

komunikasi dalam Islam 

1. Menjelaskan 

komunikasi 

hablum minallah  

2. Menjelaskan 

komunikasi 

hablum 

minannaas 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100 

mnt 

 50 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Komunikasi 

Hablum 

Minallah dan 

Hablum 

Minannaas 

 

  dr. H. 

Sampurna, 

M.Kes 

 

2 Praktikum 

1 

Mampu menunjukkan 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam membuat media 

kesehatan 

1. Merancang 

media kesehatan 

sesuai tema dan 

target audiens 

2. Memilih media 

yang akan 

digunakan untuk 

penyuluhan 

(poster/stiker/dll) 

3. Memilih konten 

yang sesuai 

untuk 

penyuluhan 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 200 

mnt 

140 

mnt 
 Membuat 

media 

kesehatan 

 Menjelask

an konsep 

media 

kepada 

teman dan 

instruktur 

 Mengeval

uasi 

apakah 

media 

kesehatann

ya menarik 

dan 

komunikat

if  

Merancang 

Media 

Kesehatan  

 Tim IKM 

2 Praktikum 

2 
 Setelah mengikuti 

praktikum, 

diharapkan 

mahasiswa akan 

mampu mengakses 

dan menilai 

informasi dan 

pengetahuan dengan 

memanfaatkan 

ketrampilan 

pengelolaan 

1. Melakukan 

presentasi sesuai 

dengan tema 

yang telah 

ditentukan 

menggunakan 

media kesehatan 

yang telah dibuat 

2. Melakukan 

presentasi 

dengan kaidah 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendapat

kan 

gambaran/ 

contoh-

contoh 

web blog, 

repository, 

dll 

 Mengkiriti

si/ 

mengevalu

Penyuluhan/ 

Presentasi Oral 

 Tim IKM 
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informasi kesehatan 

untuk dapat belajar 

sepanjang hayat 

islami(membuka, 

materi, doa 

penutup majelis 

 

asi laman/ 

website 

penyedia 

sumber 

belajar 

 

3 SGD 1 

Dan  

SGD 2 

 Bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu 

menunjukkan sikap 

religius; 

 Menunjung konsep 

tauhid dalam 

menjalankan tugas 

sebagai dokter; 

 Menyadari bahwa 

menuntut ilmu 

merupakan 

kewajiban seorang 

muslim; 

 Bersikap bahwa 

yang dilakukan 

dalam praktik 

kedokteran 

merupakan upaya 

maksimal; 

 Mampu bersikap 

dan berperilaku 

sesuai dengan 

standar nilai moral 

yang luhur dalam 

praktik kedokteran 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Memahami 

bentuk-bentuk 

komunikasi 

dengan teman 

sejawat 

7. Teamwork 

dengan teman 

sejawat 

8. Informed 

consent/refusal 

consent 

9. Surat rujukan 

10. Prinsip 

kerahasiaan, 

otonomi pasien, 

reaksi positif dan 

aspek hukum 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial  

 

MCQ 

akhir 

modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

 

 Per

tem

uan 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

uan 

II 

100 

mnt 

 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifikas

i istilah 

baru/ kata-

kata sulit 

2. Identifikas

i masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapk

an 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 

Aspek Legal 

dalam 

Komunikasi 

Medis 

15% Tim Tutor 
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perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan 

norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur dalam 

penyelesaian tugas  

sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan 

umum) 

 Menguasai konsep 

teoritis critical 

thinking  

 

pengobatan 

dalam hubungan 

pasien-dokter 

3 Kuliah 

pakar 1 
 Menguasai konsep 

dasar teori 

komunikasi terkait 

team work dalam 

dunia kedokteran 

1. Menjelaskan 

definisi 

teamwork 

2. Mengurutkan 

jenjang dalam 

penanganan 

dalam 

penatalaksanaan 

pasien 

3. Memahami 

pentingnya 

teamwork dalam 

penanganan 

masalah pasien 

MCQ 

ujian akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

   100 

mnt 
 Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

Team Work 

dalam dunia 

Kedokteran 

 DR. Rita 

Kartika 

Sari, 

M.Kes) 
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atau 

teman  

3 Kuliah 

Pakar 2 
 Menguasai konsep 

dasar teori 

pembuatan surat 

dalam komunikasi 

medis 

 Mampu bersikap 

sesuai dengan 

prinsip dasar etika 

kedokteran dan kode 

etik kedokteran 

Indonesia 

 Mampu menyadari 

tanggung jawab 

dokter dalam hukum 

dan ketertiban 

masyarakat 

 Menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan 

tugas berdasarkan 

agama Islam, moral 

dan etika; 

 Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, 

bernegara, dan 

peradaban 

berdasarkan 

Pancasila; 

 

1. Menyebutkan 

jenis-jenis surat 

dalam 

komunikasi 

medis  

2. Mengidentifikasi 

bagian-bagian 

surat yang 

digunakan dalam 

bidang 

kedokteran 

3. Memahami 

aspek-aspek 

hukum dalam 

pembuatan surat 

 

MCQ 

ujian akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Aspek Hukum 

Pembuatan 

Surat 

 Dr. dr. 

Setyo 

Trisnadi 

Sp.KF.,SH 

3 Kuliah 

pakar 3 
 Mengharga

i 

keanekarag

aman 

budaya, 

pandangan, 

agama, dan 

kepercayaa

n, serta 

1. Memahami 

bentuk-bentuk 

complaint 

handling 

2. Mengetahui 

cara-cara 

complaint 

handling dalam 

MCQ 

ujian akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

Complaint 

Handling 

 Dr. dr. 

Setyo 

Trisnadi 

Sp.KF.,SH 
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pendapat 

atau 

temuan 

orisinal 

orang lain 

 Mampu 

menghargai 

perbedaan 

persepsi 

yang 

dipengaruh

i oleh 

agama, 

usia,gender

, etnis, 

difabilitas, 

dan sosial-

budaya-

ekonomi 

dalam 

menjalanka

n praktik 

kedokteran 

dan 

bermasyara

kat 

 Mengutam

akan 

keselamata

n pasien; 

 Bekerja 

sama dan 

memiliki 

kepekaan 

sosial serta 

kepedulian 

terhadap 

masyarakat 

dan 

lingkungan

; 

 Taat 

hukum dan 

bidang 

kedokteran 

3. Mengetahui etika 

dalam 

penanganan 

complaint 

handling 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 
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disiplin 

dalam 

kehidupan 

bermasyara

kat, 

bernegara 

serta dalam 

menjalanka

n praktik 

kedokteran; 

  Mengi

nternalisasi 

nilai, 

norma, dan 

etika 

akademik; 

 Menunjukk

an sikap 

bertanggun

gjawab atas 

pekerjaan 

di bidang 

kedokteran 

secara 

mandiri; 

 Mengintern

alisasi 

semangat 

kemandiria

n, 

kejuangan, 

dan 

kewirausah

aan 

 Menunjukk

an sikap 

respek pada 

profesi 

lain.  

  

3 Kuliah 

Pakar Islam 

untuk 

 Mengutamakan 

keselamatan 

pasien; 

1. Memahami tata 

cara membuat 

surat rujukan 

MCQ 

ujian akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

100 

mnt 

  Mendenga

rkan 

materi 

Komunikasi 

Terlulis 

dengan rekan 

 dr. Hj. Nur 

Anna C 
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disiplin 

ilmu 
 Bekerja sama 

dan memiliki 

kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap 

masyarakat dan 

lingkungan; 

 Taat hukum dan 

disiplin dalam 

kehidupan 

bermasyarakat, 

bernegara serta 

dalam 

menjalankan 

praktik 

kedokteran; 

 Menginternalisa

si nilai, norma, 

dan etika 

akademik; 

 Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjaw

ab atas 

pekerjaan di 

bidang 

kedokteran 

secara mandiri; 

 Menginternalisa

si semangat 

kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan 

 Menunjukkan 

sikap respek 

pada profesi 

lain.  

  

 yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Sejawat / 

Pembuatan 

surat rujukan 

Saadyah, 

Sp.PD 

3 Praktikum 

1 
 Mampu mengenali 

masalah dan 

meberikan ide solusi 

pemecahan masalah 

1. Mampu 

mengenali 

masalah yang 

dimunculkan 

dalam scenario 

Form 

Penilaian 

Praktikum 

 

Demontrasi 

dan diskusi 

 

 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengkritis

i skenario 

kasus 

 Mengenali 

masalah 

Informed 

Consent dan 

Refusal 

Consent 

 dr. Hj. Nur 

Anna C 

Saadyah, 

Sp.PD  
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2. Mampu 

memberikan ide 

solusi 

pemecahan 

masalah 

MCQ 

ujian akhir 

modul 

untuk 

menentuka

n apabila 

pasien 

memberik

an 

informed/r

efusal 

consent 

Tim 

Instruktur 

3 Praktikum 

2 
 Menguasai konsep 

dasar teori surat 

rujukan 

 Mampu 

mengaplikasikan 

prinsip dasar 

komunikasi oral dan 

tertulis dalam rangka 

menerapkan metode 

konsultasi terapi 

dengan melakukan 

tata laksana 

konsultasi dan 

rujukan yang baik 

dan benar sesuai 

dengan kaidah dalam 

sistem rujukan 

1. Mampu 

menjelaskan 

jenis-jenis surat 

rujukan 

2. Mampu 

mengenali tanda 

dan gejala yang 

tertuang dalam 

scenario 

 

Form 

Penilaian 

Praktikum 

 

MCQ 

ujian akhir 

modul 

Demontrasi  100 

mnt 

70 

mnt 
 Membuat 

surat 

rujukan 

Surat Rujukan  Dr. dr. 

Setyo 

Trisnadi 

Sp.KF.,SH 

 

Tim 

Instruktur 

 Praktikum  

3-4 
 Menguasai konsep 

dasar teori 

complaint handling 

 

1. Mengetahui dasar-

dasar penanganan 

komplain. 

2. Menerapkan 

konsep – konsep 

komplain  

3. Dapat merancang 

simulasi 

penanganan 

complain 

sederhana 

1. Mampu 

menyelesaikan 

complain untuk 

kasus sederhana 

Form 

Penilaian 

Praktikum 

 

MCQ 

ujian akhir 

modul 

Demonstrasi 200 70 

mnt 
 Mengeta

hui 

dasar-

dasar 

penangan

an 

komplain

. 

 Menerap

kan 

konsep – 

konsep 

komplain  

 Dapat 

meranca

ng 

simulasi 

Complaint 

Handling 

dalam 

Pelayanan 

Medis 

  

Tim 

Instruktur 
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penangan

an 

complain 

sederhan

a 

 Mampu 

menyeles

aikan 

complain 

untuk 

kasus 

sederhan

a 

  

4  SGD 1  

dan SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan 

norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

1.  

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Memahami 

pentingnya 

kolaborasi antar 

profesi 

7. Mengidentifikasi 

aspek-aspek 

komunikasi 

dalam kolaborasi 

antar profesi 

MCQ Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

Pert

em

uan 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

uan 

ke 

2: 

100 

mnt 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

2. Identifikas

i masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapk

an 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 

Interprofession

al 

Collaboration  

15%  

Tim 

Instruktur 
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terukur dalam 

penyelesaian tugas  

sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan 

umum) 

 Menunjukkan sikap 

respek pada profesi 

lain. 

8. Persiapan 

kolaborasi antar 

profesi 

9. Mencari contoh 

kolaborasi antar 

profesi 

4 Kuliah 

Pakar 1 
 Berkontribusi 

dalam 

peningkatan 

mutu kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, 

bernegara, dan 

peradaban 

berdasarkan 

Pancasila; 

 Berperan 

sebagai warga 

negara yang 

bangga dan 

cinta tanah air, 

memiliki 

nasionalisme 

serta rasa 

tanggungjawab 

pada negara dan 

bangsa; 

 Menghargai 

keanekaragama

n budaya, 

pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, 

serta pendapat 

atau temuan 

orisinal orang 

lain; 

 Mampu 

menghargai 

1. Menjelaskan 

definisi 

komunikasi 

dengan profesi 

lain 

2. Memberikan 

contoh 

komunikasi 

dengan profesi 

lain untuk 

penanganan 

masalah 

kesehatan 

 

MCQ Ceramah 

dan diskusi 

interaktif 

100 

mnt 

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Teknik 

Komunikasi 

dengan Profesi 

Lain  

 

 dr. 

Sampurna, 

M.Kes) 
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perbedaan 

persepsi yang 

dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, 

etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan 

praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat; 

 Mengutamakan 

keselamatan 

pasien; 

 Bekerja sama 

dan memiliki 

kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap 

masyarakat dan 

lingkungan; 

 Taat hukum dan 

disiplin dalam 

kehidupan 

bermasyarakat, 

bernegara serta 

dalam 

menjalankan 

praktik 

kedokteran; 

 Menginternalisa

si nilai, norma, 

dan etika 

akademik; 

 Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjaw

ab atas 

pekerjaan di 

bidang 
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kedokteran 

secara mandiri; 

 Menginternalisa

si semangat 

kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan 

 Menunjukkan 

sikap respek 

pada profesi 

lain. 

 

4 Kuliah 

Pakar 2 

Menguasai prinsip 

dasar komunikasi 

dalam pelayanan 

kesehatan untuk 

dapat melakukan 

komunikasi dokter, 

pasien dan keluarga  

1. Menjelaskan 

teknik 

komunikasi 

dengan keluarga 

pasien 

2. Penyampaian 

berita buruk 

 

MCQ 

Akhir 

Modul 

Ceramah 

dan diskusi 

interaktif 

100 

mnt 

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Komunikasi 

dengan 

keluarga 

pasien 

 dr. Ken 

Wirastuti, 

M.Kes, 

Sp.S, KIC 

4 Kuliah 

Pakar 3 

Menguasai teori 

mengenai metode 

komunikasi lintas 

budaya dan keberagaman 

serta metode komunikasi 

dalam public speaking 

untuk dapat melakukan 

komunikasi dengan 

masyarakat Menguasai 

konsep dasar teknik 

pemberdayaan dan 

kolaborasi dengan 

masyarakat untuk dapat 

mengidentifikasi 

masalah kesehatan aktual 

yang terjadi serta 

1. Mengidentifikasi 

jenis-jenis rapat 

lintas profesi 

2. Memahami 

Teknik rapat 

lintas profesi 

3. Memahami 

konsep 

kerjasama dalam 

pelayanan 

kesehatan lintas 

profesi 

MCQ 

Akhir 

Modul 

Ceramah 

dan diskusi 

interaktif 

100 

mnt 

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Manajemen 

Rapat Lintas 

Profesi 

 

DR.dr.H. 

Taufiq R. 

Nasihun, 

M.Kes, 

Sp.And 
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mengatasinya bersama-

sama. 

 Menguasai teori 

mengenai metode 

komunikasi oral dan 

tertulis yang efektif 

untuk dapat 

melakukan 

komunikasi dengan 

mitra kerja 

4 Islam untuk 

Disiplin 

Ilmu 

 Bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu 

menunjukkan sikap 

religius; 

 Menunjung konsep 

tauhid dalam 

menjalankan tugas 

sebagai dokter; 

 Menyadari bahwa 

menuntut ilmu 

merupakan 

kewajiban seorang 

muslim; 

 Bersikap bahwa 

yang dilakukan 

dalam praktik 

kedokteran 

merupakan upaya 

maksimal; 

 Mampu bersikap 

dan berperilaku 

sesuai dengan 

standar nilai moral 

yang luhur dalam 

praktik kedokteran 

 6. Mampu 

bersikap sesuai 

dengan prinsip dasar 

etika kedokteran dan 

kode etik 

kedokteran 

Indonesia 

1. Memahami 

adab-adab dokter 

muslim 

2. Mampu 

menginternalisas

i nilai-nilai 

keislaman dalam 

praktik 

kedokteran 

3. Memahami 

kewajiban dokter 

muslim 

MCQ 

Akhir 

Modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

100 

mnt 

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Dokter 

Muslim 

 dr. 

H.Masyhu

di, M.Kes 
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 7. Mampu 

menyadari tanggung 

jawab dokter dalam 

hukum dan 

ketertiban 

masyarakat 

 8. Menjunjung 

tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan agama 

Islam, moral dan 

etika; 

 Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, 

bernegara, dan 

peradaban 

berdasarkan 

Pancasila; 

 Menguasai konsep 

kolaborasi dalam 

perspektif Islam 

 Menguasai konsep 

dasar teknik 

pemberdayaan dan 

kolaborasi dengan 

masyarakat untuk 

dapat 

mengidentifikasi 

masalah kesehatan 

aktual yang terjadi 

serta mengatasinya 

bersama-sama. 

  

4 Praktikum 

1 

Bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan 

sikap religious 

Menunjung konsep 

tauhid dalam 

mampu 

menyampaikan berita 

buruk kepada pasien 

dan keluarga pasien 

dengan empati secara 

kompeten 

MCQ 

akhir 

modul 

Demonstrasi 

Presentasi 

100 

mnt 

70 

mnt 

Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

Role 

playing 

Breaking Bad 

News 

 Komunikasi 

dengan 

 Tim 

Instruktur 
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menjalankan tugas 

sebagai dokter; 

Mampu bersikap dan 

berperilaku sesuai 

dengan standar nilai 

moral yang luhur dalam 

praktik kedokteran 

Mengutamakan 

keselamatan pasien; 

Bekerja sama dan 

memiliki kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan 

Mampu membangun 

komunikasi 

interprofesional dalam 

pelayanan kesehatan 

dengan metode 

komunikasi interpersonal 

yang komunikatif  sesuai 

dengan komponen-

kompenen yang telah 

ditetapkan 

 

 

Identifik

asi 

situasi 

untuk 

menyam

paikan 

berita 

buruk 

keluarga 

pasien 

 

4 Praktikum 

2 

Mampu membangun 

komunikasi 

interprofesional dalam 

pelayanan kesehatan 

dengan metode 

komunikasi interpersonal 

yang komunikatif  sesuai 

dengan komponen-

kompenen yang telah 

ditetapkan 

Mampu mengaplikasikan 

prinsip dasar komunikasi 

oral dan tertulis dalam 

rangka menerapkan 

metode konsultasi terapi 

dengan melakukan tata 

laksana konsultasi dan 

Mampu membangun 

komunikasi 

interprofesional 

dalam pelayanan 

kesehatan dengan 

metode komunikasi 

interpersonal yang 

komunikatif  sesuai 

dengan komponen-

kompenen yang telah 

ditetapkan 

MCQ 

Akhir 

Modul 

Demonstrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Simulasi 

kasus 

lintas 

profesi 

dengan 

menggun

akan 

metode 

SBAR 

SBAR 

Situation 

Background 

Assessment 

Recommendati

on 

 

 

Tim 

Instruktur 
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rujukan yang baik dan 

benar sesuai dengan 

kaidah dalam sistem 

rujukan 

Mampu menerapkan 

manajemen partisipatif 

dalam memimpin 

kelompok kerja 

29. Menguasai 

konsep hubungan 

kerjasama/ kolaborasi 

dalam pelayanan 

kesehatan melalui 

simulasi kasus sehingga 

dapat bekerjasama secara 

efektif  

30. 9.

 Menguasai 

konsep dasar negosiasi 

melalui bermain peran 

sehingga dapat 

mengidentifikasi 

kewenangan yang 

overlapping. 

31. 10.

 Menguasai 

konsep dasar komunikasi 

efektif interprofesi 

kesehatan sehingga 

mampu mengidentifikasi 

kesenjangan komunikasi 

interprofesi kesehatan 

dalam proses merujuk. 

32. 11.

 Menguasai 

konsep dasar tehnik 

pengambilan keputusan 

bersama dalam 

kerjasama antar profesi 

kesehatan untuk 

menyelesaikan masalah 

individu, keluarga dan 

masyarakat. 
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Menguasai teori Etika 

dalam Interprofessional 

Collaboration 

Menguasai konsep 

kolaborasi dalam 

perspektif Islam 

Menguasai konsep dasar 

teknik pemberdayaan 

dan kolaborasi dengan 

masyarakat untuk dapat 

mengidentifikasi 

masalah kesehatan aktual 

yang terjadi serta 

mengatasinya bersama-

sama. 

 

 

 


