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A. Identitas
1. Nama Matakuliah

: Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan Masalah Kesehatan Serta Tindakan III

2. Program studi

: D3 RMIK

3. Fakultas

: Kesehatan

4. Bobot sks

: 2 sks Teori 2 Praktik

5. Elemen kompetensi

: MKB

6. Jenis kompetensi

:

7. Alokasi waktu total

: 14 minggu

8. Deskripsi Mata Kuliah

: Mata kuliah ini membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem indra, yang meliputi Anatomi : struktur

mata, telinga, hidung, lidah dan kulit (panca indra). Fisiologi : sensasi, stimulus, reseptor, jalur syaraf, fisiologi penglihatan dan proses
melihat. Patologi system tubuh manusia, terminologi medis dan koding. Perkuliahan diselenggarakan secara blok yang mengintegrasikan
berbagai dasar ilmu yaitu: anatomi, fisiologi, patofisiologi, terminology medis, serta klasifikasi-kodefikasi penyakit dan tindakan medis
secara tematik untuk penyakit sistem panca indera, baik teori maupun praktik.
9. Standard Kompetensi

: Pada akhir perkuliahan ini mahasiswa D3 RMIK diharapkan mampu memahami anatomi dan fisiologi dari

panca indera secara umum untuk mendukung pemahaman akan ketepatan klasifikasi dan kodefikasi sistem panca indera. Mahasiswa
diharapkan mampu menganalisis dan menelusuri kelengkapan informasi penunjang diagnosis untuk melakukan penetapan klasifikasi dan
kodefikasi penyakit dan tindakan medis berdasarkan ICD-10 dan ICD-9-CM secara akurat.
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Kompetensi Dasar
1. Mampu
memahami
kegiatan
pembelajaran dan
lingkup
perkuliahan
KKPMT III
2. Mampu
memahami
anatomi dan
fisiologi dari panca
indra secara
umum dan
anatomi-fisiologi
mata untuk
mendukung
pemahaman akan
ketepatan
klasifikasi dan
kodefikasi mata.

Indikator
1. Mahasiswa
menyepakati kontrak
belajar dan memahami
kegiatan pembelajaran
dan
lingkup
perkuliahan KKPMT III
2. Mahasiswa
mampu
anatomi dan fisiologi
sistem indra (Struktur
Mata,Telinga, Hidung,
Lidah, Kulit )
3. Mahasiswa
mampu
menjelaskan fisiologi
Panca Indra (Sensasi,
Stimulus,
Reseptor, dan Jalur
Syaraf)
4. Mahasiswa
menjelaskan Anatomi
Mata – Struktur Mata
dan
Fisology
Penglihatan (Reseptor
pada Penglihatan dan
Proses Melihat)

Pokok Bahasan
Aktivitas Pembelajaran
alokasi waktu
1. Kontrak belajar dan ruang Pendahuluan :
100’ teori
lingkup materi KKPMT III
1. Menjelaskan ruang
320’ praktik
2. Anatomi dan fisiologi sistem
lingkup materi
indra (Struktur Mata, Telinga,
pertemuan ke-1
Hidung, Lidah, Kulit)
2. Menjelaskan kompetensi
dasar pertemuan ke-1
3. Fisiologi
Panca
Indra
Penyajian
:
(Sensasi, Stimulus, Reseptor,
1.
Menjelaskan
overview
dan Jalur Syaraf)
mata
kuliah
4. Anatomi Mata - Struktur
Mata
dan
Fisology 2. Menjelaskan Silabi &
RPKPS, Metode
Penglihatan (Reseptor pada
pembelajaran, Metode
Penglihatan dan proses
evaluasi dan Kontrak
melihat)
perkuliahan
3. Menjelaskan Anatomi
dan fisiologi sistem indra
(Struktur Mata, Telinga,
Hidung, Lidah, Kulit)
4. Menjelaskan Fisiologi
Panca Indra (Sensasi,
Stimulus, Reseptor, dan
Jalur Syaraf).
5. Menjelaskan
Anatomi
Mata – Struktur Mata
dan
Fisology
Penglihatan (Reseptor
pada Penglihatan dan
proses melihat)
6. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-1
Penutup :
1. Memberi tugas kepada
mahasiswa
2. Menginformasikan
materi selanjutnya

Evaluasi
Lisan
Penugasan
Praktik
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Mampu membedakan 1. Mahasiswa mampu
macam-macam
menjelaskan tentang
gangguan terkait
Gangguan kelopak
organ mata,
Mata, Kelenjar
diantaranya gangguan
Lakrimal, konjungtiva,
pada kelopak mata,
sclera,
Kelenjar Lakrimal,
cornea, lensa, dan
konjungtiva, sclera,
retina
cornea, lensa, retina, 2. Mahasiswa mampu
Glaucoma, gangguan
menjelaskan tentang
syaraf optic,
Glaucoma, Gangguan
gangguan akomodasi
syaraf optic, gangguan
dan refraksi,
akomodasi dan
gangguan visual dan
refraksi, gangguan
kebutaan.
visual dan
kebutaan

Patologi sistem indra
1. Gangguan kelopak Mata,
Kelenjar Lakrimal, konjungtiva,
sclera, cornea, lensa, dan
retina
2. Glaucoma,Gangguan syaraf
optic, gangguan akomodasi
dan refraksi, gangguan visual
dan kebutaan

Mampu memahami tat
pembentukan istilah
terkait sistem mata,
istilah terkait dengan
penyakit dan kondisi,
diagnostik, prosedur,
tindakan dan gejala,
serta singkatan yang
berkaitan dengan

Terminologi medis sistem indra
1. Tata pembentukan istilah
terkait dengan penglihatan,
Struktur dan struktur asesoris
dari mata, general medical
terms dari mata.
2. Istilah terkait dengan Penyakit
dan kondisi, diagnostic
procedure, tindakan, tanda

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Tata pembentukan
istilah terkait dengan
penglihatan, Struktur
dan struktur asesoris
dari mata, general
medical terms dari
mata

Pendahuluan :
1. Menjelaskan ruang
lingkup materi
pertemuan ke-2
2. Menjelaskan kompetensi
dasar pertemuan ke-2
Penyajian :
1. Menjelaskan Gangguan
kelopak Mata, Kelenjar
Lakrimal, konjungtiva,
sclera, cornea, lensa,
dan retina
2. Menjelaskan
Glaucoma,Gangguan
syaraf optic, gangguan
akomodasi dan refraksi,
gangguan visual dan
kebutaan
3. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-2
Penutup :
1. Memberi tugas kepada
mahasiswa
2. Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
Pendahuluan :
1. Menjelaskan ruang
lingkup materi
pertemuan ke-3
2. Menjelaskan kompetensi
dasar pertemuan ke-3
Penyajian :
1. Menjelaskan Tata
pembentukan istilah

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik

sistem indra

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan
gejala serta singkatan
yang berkaitan dengan
mata/penglihatan

dan
gejala serta singkatan yang
berkaitan dengan mata/
penglihatan

terkait dengan
penglihatan, Struktur
dan struktur asesoris
dari mata, general
medical terms dari mata
2. Menjelaskan Istilah
terkait dengan Penyakit
dan kondisi, diagnostic
procedure, tindakan,
tanda dan gejala serta
singkatan yang
berkaitan dengan mata/
penglihatan
3. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-3
Penutup :
1. Memberi tugas kepada
mahasiswa
2. Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
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Mampu mengetahui
dan memahami
kekhususan, aturan,
tataacara klasifikassi,
kodefikasi diagnosis,
gejala, tindakan, dan
masalah terkait
dengan sistem indra

Mampu mengetahui
struktur anatomi dan
fisiologi telinga,

1. Mahasiswa memahami
tentang Kekhususan
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalah
terkait dengan sistem
indra berdasarkan ICD10, ICD-9CM dan
ICOPIM
2. Mahasiswa memahami
tentang Aturan dan
Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalah
terkait dengan sistem
penglihatan
berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Anatomi Telinga

Pendahuluan :
Kodefikasi sistem indra
1. Kekhususan Aturan dan 1. Menjelaskan ruang
lingkup materi
Tatacara
Klassifikasi,
pertemuan ke-4
kodefikasi (general coding),
2. Menjelaskan kompetensi
serta kodefikasi tindakan
dasar pertemuan ke-4
medis dan masalah terkait Penyajian :
dengan
sistem
indra 1. Menjelaskan
berdasarkan ICD-10, ICDKekhususan Aturan dan
9CM dan ICOPIM
Tatacara Klassifikasi,
2. Aturan dan Tatacara
kodefikasi (general
Klassifikasi, kodefikasi
coding), serta kodefikasi
(general coding), serta
tindakan medis dan
kodefikasi tindakan medis
masalah terkait dengan
dan masalah terkait dengan
sistem indra
sistem penglihatan
berdasarkan ICD-10,
berdasarkan ICD-10, ICDICD- 9CM dan ICOPIM a
9CM dan ICOPIM
2. Menjelaskan Aturan dan
Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta kodefikasi
tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem penglihatan
berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM
3. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-4
Penutup :
1. Memberi tugas kepada
mahasiswa
2. Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
Pendahuluan
:
Anatomi dan Fisiologi Sistem
1. Menjelaskan ruang
Telinga, Hidung, dan Kulit
lingkup materi
1. Anatomi Telinga – Struktur

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik

100’ teori
320’ praktik

Lisan
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hidung, dan kulit yang
meliputi struktur
anatomi, reseptor,
dan proses
mendengar, membau,
dan merasa.

Struktur Telinga dan
fisiology Pendengaran
(Reseptor pada
Pendengar dan Proses
Mendengar)
2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Anatomi Hidung –
Struktur Hidung dan
Fisiology Pembauan
(Reseptor pada
Pembauan dan Proses
Membau), Anatomi
lidah, struktur lidah dan
fisiology pengecapan
(Reseptor pada
Pengecapan dan
Proses Mengecap)
3. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Anatomi Kulit –
Struktur Kulit dan
Fisiology Perasa
(Reseptor pada Perasa
dan Proses Merasa)

Mampu mengetahui
kondisi patologi dari
sistem telinga luar,

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Penyakit Telinga luar,

Telinga
dan
fisiology
pertemuan ke-5
Pendengaran
(Reseptor 2. Menjelaskan kompetensi
pada Pendengar dan Proses
dasar pertemuan ke-5
Mendengar)
Penyajian :
2. Anatomi Hidung –Struktur 1. Menjelaskan Anatomi
Hidung
dan
Fisiology
Telinga – Struktur
Pembauan
Telinga dan fisiology
(Reseptor pada pembauan
Pendengaran (Reseptor
dan Proses Membau),
pada Pendengar dan
Anatomi lidah, struktur lidah
Proses Mendengar)
dan fisiology pengecapan
2. Menjelaskan Anatomi
(Reseptor pada Pengecapan
Hidung –Struktur Hidung
dan Proses Mengecap)
dan Fisiology Pembauan
3. Anatomi Kulit – Struktur Kulit
(Reseptor pada
dan
Fisiology
Perasa
pembauan dan Proses
(Reseptor pada Perasa dan
Membau), Anatomi
Proses Merasa)
lidah, struktur lidah dan
fisiology pengecapan
(Reseptor pada
Pengecapan dan
Proses Mengecap)
3. Menjelaskan Anatomi
Kulit – Struktur Kulit dan
Fisiology Perasa
(Reseptor pada Perasa
dan Proses Merasa)
4. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-5
Penutup :
1. Memberi tugas kepada
mahasiswa
2. Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
Pendahuluan
:
Anatomi dan fisiologi sistem
1. Menjelaskan ruang
telinga dan hidung
lingkup materi
1. Penyakit Telinga luar, telinga

Penugasan
Praktik

100’ teori
320’ praktik

Lisan
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tengah, dalam dan
fungsi hidung serta
pengecapan

telinga tengah &
mastoid, dan Telinga
dalam
2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Gangguan fungsi
hidung dan
pengecapan

Mampu mengetahui
tata pembentukan
istilah dan general
medical terminology,
istilah diagnositik,
prosedurn tindakan,
tanda dan
gejala serta singkatan
terkait dengan sistem
pendengaran dan
telinga

Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Tata pembentukan
istilah terkait dengan
pendengaran, Struktur
dari telinga, general
medical terms dari
telinga.
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi ,
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan
gejala serta
singkatansingkatan
yang
berkaitan dengan

pertemuan ke-6
tengah & mastoid, dan
2. Menjelaskan kompetensi
Telinga Dalam
dasar pertemuan ke-6
2. Gangguan fungsi hidung dan
Penyajian
:
pengecapan
1. Menjelaskan Penyakit
Telinga luar, telinga
tengah & mastoid, dan
Telinga Dalam
2. Menjelaskan Gangguan
fungsi hidung dan
pengecapan
3. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-6
Penutup :
1. Memberi tugas kepada
mahasiswa
2. Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
Pendahuluan :
Terminologi medis sistem telinga
1. Menjelaskan ruang
1. Tata pembentukan istilah
lingkup materi
terkait dengan pendengaran,
pertemuan ke-4
Struktur dari telinga, general
2. Menjelaskan kompetensi
medical term dari telinga
dasar pertemuan ke-4
2. Penyakit dan kondisi ,
diagnostic
procedure, Penyajian :
tindakan, tanda dan gejala 1. Menjelaskan
Kekhususan Aturan dan
serta
singkatan
yang
Tatacara Klassifikasi,
berkaitan
dengan
kodefikasi (general
pendengaran
coding), serta kodefikasi
tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem indra
berdasarkan ICD-10,
ICD- 9CM dan ICOPIM a
2. Menjelaskan Aturan dan

Penugasan
Praktik

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik

pendengaran
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Mampu mengetahui
aturan dan tatacara
klasifikasi, kodefikasi,
serta masalah terkait
dengan sistem telinga
dan kulit

1. Mahasiswa mampu
Kodefikasi sistem telinga dan kulit
menjelaskan tentang
1. Aturan dan Tatacara
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, Kodefikasi
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
(general coding), serta
Kodefikasi tindakan medis dan
kodefikasi tindakan
masalah terkait dengan sistem
medis dan masalah
pendengaran berdasarkan
terkait dengan sistem
ICD 10
pendengaran
2. Aturan dan Tatacara
berdasarkan ICD 10
Klassifikasi,
2. Mahasiswa mampu
Kodefikasi (general coding),
menjelaskan tentang
serta
Aturan dan Tatacara
kodefikasi tindakan medis dan
Klassifikasi, kodefikasi
masalah terkait dengan sistem
(general coding), serta
Indra Peraba berdasarkan
kodefikasi tindakan
ICD-9CM dan ICOPIM
medis dan masalahmasalah terkait dengan
sistem Indra Peraba
berdasarkan ICD-9CM
dan ICOPIM

Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta kodefikasi
tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem penglihatan
berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM
3. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-4
Penutup :
3. Memberi tugas kepada
mahasiswa
4. Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
Pendahuluan :
1. Menjelaskan ruang
lingkup materi
pertemuan ke-4
2. Menjelaskan kompetensi
dasar pertemuan ke-4
Penyajian :
1. Menjelaskan
Kekhususan Aturan dan
Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta kodefikasi
tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem indra
berdasarkan ICD-10,
ICD- 9CM dan ICOPIM a
2. Menjelaskan Aturan dan
Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta kodefikasi

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik
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Mampu mengetahui
istilah terkait penyakit
dan kondisi,
diagnostik prosedur,
tindakan, tanda dan
gejala serta singkatan
yang
berkaitan dengan
sistem penghidu dan
pengecapan

Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi ,
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan gejala
serta singkatan yang
berkaitan dengan hidung
dan pengecapan

Terminologi Medis Sistem hidung
dan pengecapan
1. Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi ,
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan gejala
serta singkatan yang
berkaitan dengan hidung dan
pengecapan

tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem penglihatan
berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM
3. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-4
Penutup :
5. Memberi tugas kepada
mahasiswa
6. Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
Pendahuluan :
3. Menjelaskan ruang
lingkup materi
pertemuan ke-4
4. Menjelaskan kompetensi
dasar pertemuan ke-4
Penyajian :
4. Menjelaskan
Kekhususan Aturan dan
Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta kodefikasi
tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem indra
berdasarkan ICD-10,
ICD- 9CM dan ICOPIM a
5. Menjelaskan Aturan dan
Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta kodefikasi
tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem penglihatan

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik
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Mampu mengetahui
1. Mahasiswa mampu
Aturan dan Tatacara
menjelaskan tentang
Klassifikasi, kodefikasi
Aturan dan Tatacara
(general coding),
Klassifikasi, Kodefikasi
serta kodefikasi
(general coding), serta
tindakan medis dan
kodefikasi tindakan
masalahmasalah
medis dan masalah
terkait dengan sistem
terkait dengan sistem
hidung dan
penghidu dan
pengecapan
pengecapan
berdasarkan ICD 10
berdasarkan ICD 10
2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, Kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan
masalahterkait dengan
sistem penghidu dan
pengecapan
berdasarkan ICD 10

Kodefikasi pada sistem penghidu
dan pengecapan berdasarkan
ICD 10
1. Aturan
dan
Tatacara
Klassifikasi,
Kodefikasi
(general
coding),
serta
kodefikasi tindakan medis dan
masalah terkait dengan sistem
hidung
dan
pengecapan
berdasarkan ICD 10
2. Aturan
dan
Tatacara
Klassifikasi,
Kodefikasi (general coding),
serta
Kodefikasi tindakan
medis
dan
Masalah terkait dengan sistem
penghidu dan pengecapan
berdasarkan ICD 10

berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM
6. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-4
Penutup :
7. Memberi tugas kepada
mahasiswa
8. Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
Pendahuluan :
5. Menjelaskan ruang
lingkup materi
pertemuan ke-4
6. Menjelaskan kompetensi
dasar pertemuan ke-4
Penyajian :
7. Menjelaskan
Kekhususan Aturan dan
Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta kodefikasi
tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem indra
berdasarkan ICD-10,
ICD- 9CM dan ICOPIM a
8. Menjelaskan Aturan dan
Tatacara Klassifikasi,
kodefikasi (general
coding), serta kodefikasi
tindakan medis dan
masalah terkait dengan
sistem penglihatan
berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM
9. Melakukan tanya jawab

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik

pemahaman mahasiswa
tentang materi
pertemuan ke-4
Penutup :
9. Memberi tugas kepada
mahasiswa
10.
Menginformasikan
materi pertemuan
selanjutnya
11
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Mampu mengetahui
tentang patologi pada
kulit termasuk
gangguan radiasi dan
dan non radiasi

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Gangguan non radiasi
pada kulit termasuk
infeksi kulit dan
jaringan subkutan
2. Mahasiswa mampu
tentang Gangguan
terkait radiasi pada
kulit dan jaringan
subkutan, serta
gangguan organ
tambahan pada kulit.

Patologi pada sistem kulit
1. Gangguan non radiasi pada
kulit termasuk infeksi kulit
dan jaringan subkutan
2. Gangguan terkait radiasi
pada kulit dan jaringan
subkutan, serta gangguan
organ tambahan pada kulit.

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Mampu mengetahui
Tata pembentukan
istilah dan general
medical terminology
terkait dengan sistem
kulit

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Tata pembentukan
istilah terkait dengan
system integumentum,
Struktur dari kulit, dan
general medical terms
dari sistem
integumentum
2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi,
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan

Terminologi medis pada sistem
kulit
1. Tata pembentukan istilah
terkait dengan sistem
integumentum, Struktur dari
kulit, dan general medical
terms dari sistem
integumentum
2. Istilah terkait dengan Penyakit
dan kondisi , Diagnostic
procedure, tindakan, tanda
dan gejala serta singkatan
yang berkaitan dengan sistem
Integumentum

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Praktik

Praktik
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Mampu mengetahui
1.
dan memahami
klasifikasi, kodefikasi
diagnosis, tindakan,
tanda dan gejala,
serta singkatan terkait
sistem kulit
berdasarkan ICD-10,
ICD-9 CM dan
ICOPIM
2.

14

Mampu mengetahui
anatomi dan fisiologi
pada sistem syaraf
baik syaraf pusat
maupun syaraf tepi

1.

2.

gejala serta singkatan
yang berkaitan dengan
sistem Integumentum
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, Kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalah
terkait dengan sistem
integumentum
berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM
Mahasiswa mampu
menjelaskan Aturan
dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general
coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalahmasalah terkait
dengan sistem
integumentum
berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Anatomi sistem Syaraf
(Struktur Sistem syaraf
pusat dan sistem
syaraf
tepi)
Mahasiswa mampu
menjelaskan Fisiologi
sistem syaraf pusat
(fungsi cortex
cerebri,lobus cerebri,

Kodefikasi sistem kulit
1. Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, Kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan medis
dan masalah terkait dengan
sistem integumentum
berdasarkan ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM
2. Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan medis
dan masalah-masalah terkait
dengan sistem
Integumentum berdasarkan
ICD-10,
ICD-9CM dan ICOPIM

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Anatomi dan Fisiologi pada
system syaraf
1. Anatomi sistem Syaraf
(Struktur Sistem syaraf pusat
dan sistem syaraf
tepi)
2. Fisiologi sistem syaraf pusat
(fungsi cortex cerebri,lobus
cerebri,
serebellum , batang
otak)
3. Fisiologi sistem syaraf tepi

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Praktik

Praktik

3.
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Mampu mengetahui
patofisiologi susunan
syaraf pusat,
gangguan
ekstrapiramidal dan
gerak, penyakit
degeneratif sistem
syaraf

1.

2.

Mampu mengetahui
1.
tenang terminologi
medis pada sistem
syaraf meliputi tata
pembentukan istilah,
istilah terkait penyakit
dan
kondisi, diagnostik
2.
prosedur, tindakan,
tanda dan gejala serta
singkatan-singkatan.
3.

serebellum , batang
otak)
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Fisiologi sistem syaraf
tepi (fungsi syaraf
cranial I-XII)
Mahasiswa memahami
tentang Patofisiologi
susunan syaraf pusat
Mahasiswa memahami
tentang Gangguan
ekstrapyramidal dan
gerak, penyakit
degeneratif sistem
syaraf
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Tata pembentukan
istilah terkait dengan
Sistem Syaraf, struktur
dari Susunan syaraf
pusat dan susunan
syaraf tepi.
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
General Medical
terminology dari sistem
syaraf
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi,
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan
gejala serta tingkatan
yang berkaitan dengan
sistem syaraf (1)

(fungsi syaraf cranial I-XII)

Patofisiologi Sistem Syaraf
1. Patofisiologi susunan syaraf
pusat
2. Gangguan ekstrapyramidal
dan gerak, penyakit
degeneratif sistem syaraf

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Terminologi medis pada sistem
syaraf
1. Tata pembentukan
istilah terkait dengan
Sistem Syaraf, struktur dari
Susunan syaraf pusat dan
susunan syaraf tepi.
2. General Medical
terminology dari sistem syaraf
3. Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi,
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan gejala
serta tingkatan yang berkaitan
dengan sistem syaraf (1)

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Praktik

Praktik
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Mampu mengetahui
tentang kekhususan,
aturan dan tatacara
klasifikasi serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalah
terkait dengan
sistem syaraf
berdasarkan ICD-10,
ICD-9 CM, ICOPIM

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Kekhususan aturan
dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general
coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalahmasalah terkait dengan
sistem syaraf
berdasarkan ICD-10
2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalah
terkait dengan sistem
syaraf berdasarkan
ICD-9 CM dan ICOPIM
1. Mahasiswa mampu
Mampu mengetahui
menjelaskan tentang
tentang fisiologi syaraf
Fisiologi sistem syaraf
tepi, cairan otak dan
tepi (fungsi syaraf
sumsum tulang
spinal), proses reflex
belakang
2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Cairan otak dan
sumsum tulang
belakang
1. Mahasiswa mampu
Mampu mengetahui
menjelaskan tentang
tentang patologi pada
Cerebral palsy,
sistem syaraf
Inflammasi Meningen,
penyakit pada
myoneural junction dan
otot, polyneuropathy

kodefikasi pada sistem syaraf
berdasarkan ICD-10, ICD-9 CM,
ICOPIM

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik

Fisiologi sistem syaraf
1. Fisiologi sistem syaraf tepi
(fungsi syaraf spinal), proses
reflex
2. Cairan otak dan sumsum
tulang belakang

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Patologi pada Sistem Syaraf
1. Cerebral palsy,
Inflammasi Meningen,
penyakit pada myoneural
junction dan otot,
polyneuropathy
2. Gangguan neurotik, stress dan

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Praktik

Praktik
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2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Gangguan neurotik,
stress dan
somatoform,
Schizofrenia
Mampu mengetahui
1. Mahasiswa mampu
tentang istilah terkait
menjelaskan tentang
dengan penyakit dan
Istilah terkait dengan
kondisi, diagnostik
Penyakit dan kondisi ,
prosedur, tindakan,
diagnostic procedure,
tanda dan gejala serta
tindakan, tanda dan
gejala serta singkatan
singkatan yang
yang berkaitan dengan
berkaitan dengan
sistem syaraf (2)
sistem syaraf
1. Mahasiswa mampu
Mampu mengetahui
menjelaskan tentang
tentang kodefikasi
Aturan dan Tatacara
pada sistem syaraf
Klassifikasi, kodefikasi
berdasarkan ICD-10,
(general coding), serta
ICD-9 CM, ICOPIM
kodefikasi tindakan
medis dan masalah
terkait dengan sistem
syaraf , berdasarkan
ICD-9CM dan ICOPIM
2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan
masalahmasalah
terkait dengan sistem
syaraf berdasarkan
ICD-9CM dan ICOPIM
Mampu mengetahui
patologi pada

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang

somatoform, Schizofrenia

Terminologi medis pada system
syaraf
1. Istilah terkait dengan Penyakit
dan kondisi , diagnostic
procedure, tindakan, tanda
dan gejala serta singkatan
yang berkaitan dengan sistem
syaraf (2)

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Kodefikasi pada sistem syaraf
berdasarkan ICD-10, ICD-9 CM,
ICOPIM
1. Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalah terkait
dengan sistem syaraf ,
berdasarkan ICD-9CM dan
ICOPIM
2. Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalahmasalah
terkait dengan sistem syaraf
berdasarkan ICD-9CM
dan ICOPIM

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan

Patologi pada gangguan jiwa dan
perilaku

100’ teori

Praktik

Praktik

Lisan

gangguan mental
organik, gangguan
mental dan perilaku,
retardasi mental,
gangguan
perkembangan
psikologis dan emosi
2.
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Mampu mengetahui
tentang istilah terkait
dengan penyakit dan
kondisi, diagnostik,
tindakan, tanda dan
gejala serta singkatan
terkait gangguan
menta

1.

2.

24

Mampu mengetahui
Aturan dan Tatacara
Klasifikasi, Kodefikasi
(general coding),
serta kodefikasi
tindakan medis dan

1.

Gangguan mental
organik (termasuk
symptomatik), ganguan
mental dan perilaku
berkaitan dengan
penggunaan bahan
psiko aktif
Mahasiswa memahami
tentang Retardasi
mental, gangguan
perkembangan
psikologis, ganguan
perilaku dan emosi
pada masa anak dan
dewasa
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi,
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan
gejala serta singkatan
pada
gangguan mental
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Istilah terkait dengan
Penyakit dan kondisi,
diagnostic procedure,
tindakan, tanda dan
gejala serta singkatan
yang berkaitan dengan
gangguan mental
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, Kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan

320’ praktik

Penugasan
Praktik

Terminologi
medis
pada
gangguan mental dan perilaku

100’ teori

Lisan

320’ praktik

Penugasan
Praktik

Kodefikasi pada gangguan mental
dan perilaku

masalahmasalah
terkait pada gangguan
mental dan perilaku

medis dan
masalahmasalah
terkait dengan
gangguan mental
berdasarkan ICD-10,
dan PPDGJ – 3.
2. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalahmasalah terkait dengan
gangguan mental
berdasarkan ICD-10,
dan PPDGJ 3
3. Mahasiswa mampe
menjelaskan tentang
Aturan dan Tatacara
Klassifikasi, kodefikasi
(general coding), serta
kodefikasi tindakan
medis dan masalah
terkait dengan
gangguan mental
berdasarkan ICD-10,
dan PPDGJ 3
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