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Intisari Reproduksi Manusia 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Intisari Reproduksi Manusia diadakan di semester dua dengan beban 
1 SKS dan berlangsung selama 16 minggu. Kepentingan mempelajari intisari 
reproduksi manusia adalah mempelajari aspek biologis dan biomedis dari 
reproduksi manusia, menjelaskan kemajuan dalam ilmu reproduksi dan membahas 
tren dan perhatian saat ini. Pentingnya regulasi fungsi gonad termasuk di dalamnya 
penjelasan mengenai hubungan hipotalamus-hipofisis-gonad fase pubertas serta 
fungsi hormon steroid pada saat dewasa. Setelah memahami dasar intisari 
reproduksi manusia, lebih jauh lagi mahasiswa akan diberikan informasi mengenai 
proses fertilisasi, implantasi dan pembentukan plasenta (support maternal dalam 
proses kehamilan), partus dan laktasi. 
Setelah meyelesaikan mata kuliah ini, peserta didik mampu mengetahui 
perkembangan reproduksi manusia serta fungsinya, serta memahami proses 
kehamilan, persalinan dan laktasi dari segi reproduksi sehingga dapat dijadikan 
landasan teori untuk kuliah reproduksi lainnya. 
 

1 SKS 

Endokrinologi Reproduksi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Endokrinologi Reproduksi diadakan di semester dua dengan beban 2 
SKS dan berlangsung selama 16 minggu. Kepentingan mempelajari sistem endokrin 
pada reproduksi adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai peranan 
hormon-hormon dalam mempengaruhi sistem reproduksi baik pada pria maupun 
pada wanita.  
Setelah meyelesaikan mata kuliah ini, peserta didik mampu untuk menjelaskan 
mekanisme kerja dari hormon-hormon reproduksi yaitu hormon steroid, 
androgen, estrogen, progesterone, prolaktin, dan tiroid serta peranannya dalam 
sistem reproduksi. Bagaimana perubahan hormon-hormon tersebut pada masa 
pubertas hingga post menopause pada wanita serta pada masa pubertas hingga 
male aging pada pria. Untuk melengkapi informasi tersebut mahasiswa juga akan 
diberikan kuliah mengenai mekanisme kerja aktivin-inhibin-follistatin, biosintesis 
hormon steroid dan fungsinya dalam kehamilan, pentingnya jaringan lemak 
sebagai organ endokrin dan pengenalan encodrine disrupter agents. 
 

2 SKS 

Genetika Reproduksi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Genetika Reproduksi diadakan di semester dua dengan beban 2 SKS 
dan berlangsung selama 16 minggu. Kepentingan mempelajari genetika reproduksi 
adalah mempelajari biosintesis dan biomekanisme hormon-hormon yang terkait 
reproduksi, gametogenesis yaitu spermatogenesis dan folikulogenesis, implantasi, 
embryogenesis, sampai pada perkembangan organ seksual intra uterin. 
Kemungkinan kelainan genetik dapat terjadi dalam proses reproduksi untuk itu 
diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai etiologi genetik kelainan DSD, 
metode-metode skrining dan diagnosis yang dimulai pada masa embrio, pra natal 
serta bagaimana cara mendeteksi sel fetal pada sirkulasi maternal. Konseling 
genetik diberikan karena erat kaitannya dengan skrining dan diagnosis tersebut. 
Setelah meyelesaikan mata kuliah ini, peserta didik mampu memahami regulasi 
molekuler dari beberapa tahapan reproduksi berikut, seperti diferensiasi gonad, 
spermatogenesis, folikulogenesis, biosintesis dan biomekanisme hormone steroid, 
fertilisasi, embryogenesis, hingga implantasi. Peserta didik mampu memahami 
latar belakang (etiologi) genetik kelainan DSD, memahami beberapa metode 
skrining dan diagnosis pada tingkat embrio dan pra-natal, termasuk deteksi sel 

2 SKS 



fetal, dan memiliki wawasan mengenai peran konseling genetik pada genetika 
reproduksi. 
 
Imunologi Reproduksi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Imunologi Reproduksi diadakan di semester dua dengan beban 2 SKS 
dan berlangsung selama 16 minggu. Kepentingan mempelajari imunologi 
reproduksi dimulai dengan paparan spermatozoa dari pria terhadap wanita sejak 
perkawinan. Paparan yang terjadi berulang ulang oleh benda asing bagi wanita  
akan menyebabkan timbulnya respon imun dari wanita berupa penolakan baik 
seluler dan humoral secara spesifik maupun non spesifik. Kemudian embrio yang 
berasal dari penyatuan gamet pria dengan wanita di dalam tubuh wanita, juga 
dianggap sebagai peristiwa imun. Secara normal, tubuh wanita menjadi 
imunotoleran terhadap spermatozoa sebelum hamil dan imunotoleran terhadap 
embrio dan janin setelah hamil.  
Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan dapat mengetahui 
ilmu imunologi pada system reproduksi dan kaitannya sebagai ilmu penunjang 
reproduksi. Aplikasi imunologi di dalam reproduksi, baik pencegahan dan 
identifikasi permasalahan, diagnosis penyakit, prognosis kehamilan serta 
imunoterapi. 
 

2 SKS 

Patologi Reproduksi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mempelajari 
ilmu patologi dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi.  
Pengenalan permasalahan organ dan sistem reproduksi pria dan wanita mencakup 
masalah pada saat differensiasi sex fase gonad dan pembentukan jenis kelamin, 
masalah sistem angkut reproduksi, fungsi ovarium dan testis pada dewasa, 
masalah aksis hipotalamus-hipofisis, serta masalah dalam pembentukan hormone 
steroid pada dewasa. 
Secara lebih lanjut, setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu 
untuk memberikan informasi mengenai kelainan pada saat hubungan seksual dan 
fertilisasi, masalah saat implantasi dan pembentukan plasenta, kelainan saat 
kehamilan dan laktasi. Sebagai infomasi penunjang akan diberikan kuliah mengenai 
histopatologi pada organ reproduksi pria dan wanita. 
 

2 SKS 

Teknik Lab. Reproduksi Berbantu 
 
Deskripsi : 
Laboratorium Penunjang Reproduksi merupakan mata ajaran yang dimaksudkan 
untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan pemeriksaan-pemeriksaan 
laboratorium penunjang di bidang reproduksi sehingga peserta program magister 
kekhususan sains reproduksi ilmu biomedik mampu menerapkan dan menganalisa 
pemeriksaan laboratorium serta mampu melakukan penelitian di bidang sains 
reproduksi yang antara lain meliputi studi infertility dan IVF (in-vitro fertilization). 
Teknik pemeriksaan dan ketrampilan yang diberikan adalah pemeriksaan hormon 
reproduksi dan persiapan fertilisasi in vitro. 
 

1 SKS 

Interfitilitas Pria dan Wanita 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa mengenai penyebab 
infertilitas baik pada pria maupun wanita. Terdapat 5 faktor penyebab infertilitas 
yang mendasar, yaitu faktor pasangan pria, servikal, disfungsi ovulasi, adanya 
masalah pada rahim, atau organ pelvis pasangan wanita ataupun keduanya dan 
penyebab yang tidak dapat dijelaskan.  
Pengetahuan ini penting untuk memahami bagaimana penentuan penyebab 
infertilitas yang merupakan kunci pengobatan karena hal terebut akan 
menghasilkan laju kehamilan kumulatif yang menyerupai laju kehamilan pada 
wanita normal di usia yang sama, mengingat faktor usia merupakan faktor yang 
sangat mempengaruhi keberhasilan pengobatan. 
 

2 SKS 

Rekayasa Reproduksi 
 
Deskripsi : 

2 SKS 



Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mempelajari 
rekayasa dan teknologinya yang dapat dilakukan dalam ilmu reproduksi. Salah 
satunya adalah dengan memanfaatkan sifat totipotensi (kemampuan setiap sel 
untuk menjadi individu yang sempurna). Struktur dasar DNA setiap makhluk hidup 
sama, sehingga gen dari suatu spesies dapat diisolasi dan dipindahkan ke spesies 
lain, bahkan dari spesies yang sangat jauh hubungan kekerabatannya, dan spesies 
yang mendapatkan gen baru akan memiliki sifat-sifat baru yang berasal dari gen 
yang dipindahkan tadi.  
Selain itu, dengan mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami bahwa rekayasa 
genetik dengan menggunakan sel punca, teknik kloning dan terapi genetik dalam 
bidang kedokteran dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik diagnostik, 
pengobatan, pencegahan maupun untuk mempelajari patofisiologi atau 
pathogenesis suatu penyakit, khususnya yang terkait dengan reproduksi. 
 
Kontrasepsi Pria dan Wanita 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah  kontrasepsi pria dan wanita diadakan di semester tiga dengan beban 
1 SKS dan berlangsung selama 16 minggu. mempelajari bidang ilmu mengenai 
prinsip dasar kontrasepsi sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami 
mengenai jenis-jenis kontrasepsi, metode kontrasepsi, keuntungan dan kerugian 
kontrasepsi. Dibicarakan juga mengenai peran testosteron pada kontrasepsi, 
dasar-dasar kontrasepsi imunologi serta beberapa peluang perkembangan 
kontrasepsi dimasa depan, baik peluang cara pemberiannya maupun alternatif 
pendekatan cara kerja molekuler lainnya. 
Setelah meyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami 
penggunaan dan aplikasi kontrasepsi pada pria dan wanita, dikarenakan banyaknya 
pasangan harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit. 
 

1 SKS 

Teknologi Reproduksi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Teknologi Reproduksi diadakan di semester tiga dengan beban 2 SKS 
dan berlangsung selama 14 minggu. Kepentingan mempelajari teknologi 
reproduksi adalah mampu mengetahui ilmu teknologi reproduksi dan mampu 
mengaplikasikan kajian etika dalam sebuah teknologi reproduksi buatan. 
Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan proses interaksi gamet hingga 
pembelahan embrio pertama, perkembangan embrio hingga proses implantasi, 
proses kehamilan pasca transfer embrio, cara menyiapkan laboratorium TRB dan 
juga menyiapkan kultur fertilisasi in vitro beserta peralatan penunjang 
laboratorium TRB, bagaimana cara melakukan mikromanipulasi oosit dan sperma 
di dalam laboratorium, dapat memahami kultur dan dapat memberikan penilaian 
kualitas embrio, proses biopsy embrio dan PGT, proses simpan beku oosit, sperma 
dan embrio serta proses pelelehannya, simpan beku gonad dan kendali mutu 
pelayanan dalam pelayanan TRB. 
 

2 SKS 

 


