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Ilmu Gerak Tubuh Manusia 

 

Deskripsi: 

Ilmu gerak tubuh manusia merupakan mata kuliah yang mencakup beberapa 
keilmuan terkait Gerakan tubuh manusia, yaitu kinesiologi dan biomekanika. 
Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak (movement) tubuh manusia 
dan bagaimana cara menganalisa agar gerakan yang dihasilkan lebih efisien. 
Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perfoma kerja seseorang, baik pada 
kegiatan fisik sehari-hari, olahraga maupun pada terapi muskulosketal. Biomekanika 
merupakan bagian dari kinesiologi yang mempelajari gerak (movement) pada 
manusia ditinjau dari sudut pandang fisika (mekanik) 

 

2 SKS 

Antropologi Ragawi 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini meliputi berbagai ilmu dasar biomedik yang diintegrasikan dengan 
baik agar mencapai tujuan utamanya yaitu mahasiswa dapat menguraikan dasar-
dasar ilmu Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu anatomi dan perannya di 
bidang Kesehatan. Termasuk di dalamnya uraian mengenai evolusi, genetika, ras 
serta pengukuran antropometri. 

 

1 SKS 

Anatomi Komparatif 

 

Deskripsi: 

Anatomi komparatif adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan 
fungsi hewan vertebrata. Pada mata kuliah ini akan dipelajari bagaimana pada setiap 
kelas hewan vertebrata pada dasarnya memiliki struktur dan fungsi tubuh/organ 
yang sama, namun semakin tinggi tingkatan kelasnya maka semakin kompleks 
struktur dan fungsinya. 

 

1 SKS 

Neuroanatomi 

 

Deskripsi: 

Neuroanatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur-struktur yang terdapat alam 
sistem saraf. Pada mata kuliah ini akan dipelajari bagaimana struktur-struktur 
tersebut tersusun membentuk suatu sistem sehingga dapat berfungsi dalam 
menerima impuls, melakukan pengolahan, dan memberikan respon fisiologis. 

 

2 SKS 



Anatomi Kepala dan Leher 

 

Deskripsi: 

Tubuh manusia memiliki bagian-bagian/daerah-daerah yang tak terpisahkan. 
Namun, untuk mempelajari struktur tubuh dengan rinci, biasanya tubuh manusia 
dibagi atas bagian-bagian/daerah-daerah tubuh. Pembagian lain dilakukan 
berdasarkan sistem fungsi tubuh. Pada daerah tubuh yang dipelajari ini terkandung 
berbagai struktur/organ yang menyusun daerah tersebut. Daerah apendikular 
(ekstermitas superior dan inferior) mempunyai kepentingan sebagai alat 
pergerakan. Daerah ini penting karena banyak pembuluh darah dan saraf-saraf yang 
melintasi maupun mendarahi dan mempersarafi otot-otot anggota ekstremitas 
superior dan inferior. Daerah kepala dan leher mempunyai berbagai kepentingan, 
karena pada daerah ini terdapat berbagai organ indera; bagian atas organ 
pencernaan; bagian atas organ pernapasan dan kelenjar endokrin. Berbagai macam 
letak dan hubungan otot, pembuluh darah, saraf, getah bening , dan organ serta 
kaitannya dengan anatomi terapan dipelajari pada mata kuliah ini. 

 

1 SKS 

Anatomi Toraks 

 

Deskripsi: 

Tubuh manusia memiliki bagian-bagian/daerah-daerah yang tak terpisahkan. 
Namun, untuk mempelajari struktur tubuh dengan rinci, biasanya tubuh manusia 
dibagi atas bagian-bagian/daerah-daerah tubuh. Pembagian lain dilakukan 
berdasarkan sistem fungsi tubuh. Rongga dada merupakan bagian tubuh antara 
leher dengan abdomen. Di dalam rongga dada terdapat organ penting yang 
berperan dalam kehidupan manusia yaitu jantung dan paru-paru. Selain itu dinding 
toraks juga tersusun atas berbagai otot yang membantu dalam fungsi pernapasan 
manusia. Memahami rongga dada beserta isinya merupakan pengetahuan yang 
harus dimiliki oleh seorang anatom. Berbagai macam letak dan hubungan otot, 
pembuluh darah, saraf, getah bening, dan organ serta kaitannya dengan anatomi 
terapan dipelajari pada mata kuliah ini. 

1 SKS 

Anatomi Abdomen dan Pelvis 

 

Deskripsi: 

Tubuh manusia memiliki bagian-bagian/daerah-daerah yang tak terpisahkan. 
Namun, untuk mempelajari struktur tubuh dengan rinci, biasanya tubuh manusia 
dibagi atas bagian-bagian/daerah-daerah tubuh. Pembagian lain dilakukan 
berdasarkan sistem fungsi tubuh. Abdomen dan pelvis adalah daerah tubuh yang 
memiliki berbagai sistem yaitu sistem pencernaan, reproduksi dan perkemihan. 
Masing-masing sistem memiliki organ yang tersusun kompleks disertai dengan 
vaskularisasi dan inervasinya. Memahami abdomen dan pelvis beserta isinya 
merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang anatom. Berbagai macam 
letak dan hubungan otot, pembuluh darah, saraf, getah bening, dan organ serta 
kaitannya dengan anatomi terapan dipelajari pada mata kuliah ini. 

 

2 SKS 

Perkembangan Tubuh dan Mekanismenya 

 

Deskripsi: 

Ilmu perkembangan mahkluk hidup (Developmental Biology) merupakan salah satu 
cabang ilmu kekhususan anatomi yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran 

2 SKS 



Universitas Indonesia (FKUI). Salah satu capaian pembelajaran Program Studi 
Magister Ilmu Biomedik FKUI Jurusan Anatomi adalah mampu memecahkan 
permasalahan di bidang ilmu perkembangan, khususnya perkembangan tubuh 
manusia melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Hal ini sesuai dengan 
capaian pembelajaran dengan jenjang kualifikasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia) setara tingkat 8 bagi seorang magister (S2). Kemampuan ini penting bagi 
seorang magister biomedik jurusan anatomi, karena seorang ahli anatomi harus 
mampu menganalisis kasus kecatatan tubuh manusia secara ilmiah. 

 

Manajemen Laboratorium Anatomi  
 

Deskripsi: 
Mata kuliah ini meliputi berbagai ilmu dasar biomedik yang diintegrasikan dengan 
baik agar mencapai tujuan utamanya yaitu mahasiswa dapat melakukan manajemen 
laboratorium anatomi secara baik dan sesuai dengan kaidah kedokteran. Termasuk 
di dalamnya pengelolaan laboratorium yang baik dan menghindari bahaya-bahaya 
potensial yang mungkin timbul akibat penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya 
yang sering digunakan dalam teknik pengawetan jenazah. 
 

1 SKS 

Teknik Diseksi Anatomi Tubuh Manusia 

 

Deskripsi: 

Mata ajar ini mencakup teknik pembuatan sediaan anatomi tubuh manusia yang 
merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam pendidikan kedokteran. Salah 
satu bahan praktikum yang digunakan dalam pendidikan kedokteran adalah 
kadaver. Agar dapat diidentifikan nama strukturnya oleh mahasiswa kedokteran, 
kadaver harus dikondisikan dengan baik dan dilakukan diseksi. Untuk menghasilkan 
sediaan yang baik perlu diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi. Tidak 
hanya diperlukan kemampuan melakukan diseksi, namun juga perlu diperhatikan 
kondisi kadaver, apakah diawetkan dengan baik atau tidak. Sebagai salah satu 
cabang ilmu kekhususan anatomi yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia (FKUI) dalam program Studi Magister Ilmu Biomedik FKUI 
Jurusan Anatomi, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi memecahkan 
permasalahan di bidang ilmu teknik pembuatan sediaan anatomi tubuh manusia. 
Kompetensi memecahkan permasalahan ini sesuai dengan capaian pembelajaran 
dengan jenjang kualifikasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) setara 
tingkat 8 bagi seorang mahasiswa lulusan magister (S2). Kemampuan teknik 
pembuatan sediaan anatomi tubuh manusia ini penting bagi seorang magister 
biomedik jurusan anatomi, karena diharapkan seorang ahli anatomi harus mampu 
menganalisis masalah-masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan kadaver 
yang menjadi bahan utama pembelajaran ilmu anatomi tubuh manusia dalam 
bidang kedokteran dan ilmu biomedik secara ilmiah. 

 

 
 

1 SKS 

Teknik Pembuatan Model Hewan dalam Riset Ilmu Perkembangan Tubuh 

 

Deskripsi: 

Mata ajar ini mencakup teknik pembuatan hewan model untuk riset ilmu 
perkembangan tubuh manusia yang merupakan keterampilan yang sangat penting 
dalam pendidikan kedokteran, terutama dalam riset regenerasi. Pembuatan hewan 
model merupakan salah satu faktor penting dan cukup menentukan hasil dalam 
suatu penelitian. Untuk menghasilkan hewan model yang baik perlu diperhatikan 

1 SKS 



berbagai faktor yang mempengaruhi. Tidak hanya diperlukan kemampuan 
melakukan pembuatan model, namun juga perlu diperhatikan kondisi jaringan yang 
diambil setelah penelitian apakah diambil dengan teknik yang benar atau tidak. 
Sebagai salah satu cabang ilmu kekhususan anatomi yang dikembangkan oleh 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dalam program Studi Magister 
Ilmu Biomedik FKUI Jurusan Anatomi, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi 
membuat hewan model untuk riset regenerasi yang baik dan benar. Kompetensi 
memecahkan permasalahan ini sesuai dengan capaian pembelajaran dengan 
jenjang kualifikasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) setara tingkat 8 
bagi seorang mahasiswa lulusan magister (S2). Kemampuan teknik pembuatan 
hewan model ini penting bagi seorang magister biomedik jurusan anatomi, karena 
diharapkan seorang ahli anatomi harus mampu membuat hewan model yang akan 
digunakan dalam riset regenerasi dalam bidang kedokteran dan ilmu biomedik 
secara ilmiah. 

 


