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Genetika Kedokteran 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa 
dapat  menjelaskan dan menerapkan analisa Bioinformatik untuk 
membantu analisa data riset. 
 

2 SKS 

Biologi Sel dan Molekuler 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah biologi sel dan molekuler merupakan mata kuliah yang 
diberikan setelah mahasiswa lulus biologi sel komprehensif, sehingga 
mata ajar ini merupakan pendalaman materi biologi sel komprehensif.  
Mahasiswa yang mengambil mata ajar ini diharapkan mampu menelaah 
organisasi struktural dan molekular sel serta berbagai mekanisme 
fisiologis di dalam sel seperti komunikasi sel, siklus sel, diferensiasi, 
transformasi dan kematian sel. Selain itu juga mampu menelaah sistem 
HLA dan rekayasa sel melalui binatang transgenik, knock out dan kloning. 
 

1 SKS 

Praktikum Biologi Sel 
 
Deskripsi : 
Praktikum Biologi Sel Lanjut diperlukan agar mahasiswa mendapat 
keterampilan dasar untuk mempelajari sel sebagai unit kehidupan 
terkecil dan mempelajari materi genetik di dalamnya berupa kromosom 
dan gen. 
 

1 SKS 

Genetika Molekuler 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Genetika Molekuler mengajarkan aspek molekuler penyakit 
genetik dan non-genetik (common disease). Aspek molekuler terutama 
ditekankan pada penyebab penyakit, patomekanisme penyakit dan 
metode untuk mendeteksinya di tingkat molekuler. Berbagai teknik 
terkini untuk identifikasi kelainan genetik dalam ruang lingkup 
sitogenetik, genomik, proteomik dan metabolomik akan dibahas untuk 
melengkapi wawasan pengetahuan mahasiswa. Analisis data genomik 
merupakan salah satu pembahasan yang akan bermanfaat bagi 
mahasiswa magister sebagai kemampuan tambahan yang akan berguna 
dalam riset-riset mereka. 
 

1 SKS 

Rekayasa Genetik 
 
Deskripsi : 
Perkembangan Ilmu Biomedik tidak bisa terlepas dari perkembangan 
yang sangat pesat di bidang rekayasa genetika. Cabang Ilmu Rekayasa 
Genetika adalah perpaduan antara Biologi Molekuler dan Genetika yang 
bertujuan untuk memanipulasi genom dalam rangka untuk mempelajari 
fungsi gen, pembuatan genetically modified animal model, model suatu 
penyakit dll. 
 

1 SKS 

Andrologi Kedokteran 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa 

1 SKS 



dapat  menjelaskan mengenai fisiologi andrologi dan menganalisis 
gangguan pada kelima cakupan/konsep dasar andrologi. 
 
Andrologi Molekuler 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa 
dapat memahami dan menjelaskan mekanisme molekuler proses-proses 
yang berlangsung di dalam sistem reproduksi pria dan menjelaskan 
keadaan infertilitas pada seorang pria dari aspek biologi molekuler. 
 

1 SKS 

Biologi Reproduksi 
 
Deskripsi : 
Pada mata kuliah ini akan dibahas organ reproduksi individu jantan dan 
betina mamalia, terutama di manusia; sistem hormon dan senyawa yang 
mengatur fungsi reproduksi, termasuk proses imunologis; proses 
pembentukan gamet dan tahap awal dari pembentukan individu; etiologi 
dari disfungsi sistem reproduksi dan metode penangannya pada 
manusia. 
 

2 SKS 

Bioinformatik 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah biologi sel dan molekuler merupakan mata kuliah yang 
diberikan setelah mahasiswa lulus biologi sel komprehensif, sehingga 
mata ajar ini merupakan pendalaman materi biologi sel komprehensif.  
Mahasiswa yang mengambil mata ajar ini diharapkan mampu menelaah 
organisasi struktural dan molekular sel serta berbagai mekanisme 
fisiologis di dalam sel seperti komunikasi sel, siklus sel, diferensiasi, 
transformasi dan kematian sel. Selain itu juga mampu menelaah sistem 
HLA dan rekayasa sel melalui binatang transgenik, knock out dan kloning. 
 

1 SKS 

Praktikum Andrologi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa 
dapat melakukan dan menginterpretasi hasil laboratorium dalam bidang 
andrologi. Adapun teknik yang dilakukan dari analisis sel hingga analisis 
molekuler. 
 

1 SKS 

Kelainan Andrologi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa 
dapat  menjelaskan mengenai fisiologi andrologi dan menganalisis 
gangguan pada kelima cakupan/konsep dasar andrologi. 
 

1 SKS 

Praktikum Biologi Reproduksi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan agar 
mahasiswa dapat melakukan dan menginterpretasi hasil laboratorium 
dan penelitian di bidang biologi reproduksi. Adapun teknik yang 
dilakukan adalah untuk menganalisis sistem reproduksi jantan dan 
betina (struktur dan siklus yang terjadi) beserta menghitung kondisi 
produk yang dihasilkan. 
 

1 SKS 

Praktikum Embriologi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan agar 
mahasiswa mampu menggunakan mikroskop cahaya pada preparat 
embrio untuk mensketsa dan menelaah proses perkembangan embrio. 

1 SKS 



Adapun teknik yang dilakukan dengan menggunakan teknik mikroskop 
cahaya untuk membuat sketsa perkembangan embrio dan fetus. 
 
Genetika Populasi 
 
Deskripsi : 
Genetika Populasi merupakan cabang dari ilmu genetika yang 
mempelajari karakteristik distribusi gen dalam masyarakat. Pendekatan 
genetika populasi banyak digunakan dalam riset untuk mempelajari 
peran variasi genetik terhadap sifat fisik/trait/fenotip. Ilmu kedokteran 
mendapat manfaat positif sejak berkembangnya ilmu Genetika Populasi. 
Dengan ilmu ini tenaga kesehatan bisa memahami mengapa penyakit 
dapat menurun dalam keluarga, dapat juga dipahami karakteristik 
pewarisan penyakit ini dan memprediksi kemunculannya di generasi 
berikutnya. Adapun ruang lingkup bahan kajian dalam modul ini adalah; 
hukum Mendel, keseimbangan Hardy Weinberg, pola pewarisan 
sifat/trait, frekuensi alel, polimorfisme dan mutasi, pola pewarisan gen 
tunggal, pola pewarisan penyakit multifaktor, keragaman genetik, 
migrasi, genome wide association study (GWAS), analisis linkage, dan 
teorema Bayes. 
 

1 SKS 

Epigenetik 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan 
mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan  mekanisme epigenetik 
yang dapat mempengaruhi ekspresi gen dan pengaruhnya pada 
terjadinya penyakit pada manusia. 
 

1 SKS 

Embriologi Molekuler 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa 
mempunyai wawasan yang luas tentang perkembangan embrio sejak 
stadium awal sampai dengan pembentukan berbagai organ pada embrio 
dari aspek biologi molekul (tingkat gen dan molekul). Selain itu, peserta 
didik juga diharapkan mempunyai kompetensi yang tinggi dalam 
pemahaman tentang perkembangan embrio dan mampu menganalisis 
timbulnya malformasi kongenital dari aspek biologi molekul. 
 

2 SKS 

 


