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Bakteriologi 
 
Deskripsi : 
Pada mata kuliah Bakteriologi, para peserta program pendidikan Magister Ilmu 
Biomedik akan mempelajari pengetahun komprehensif mengenai bakteriologi 
terkait karakteristik, patogenesis infeksi, diagnosis infeksi bakteri, antimikroba 
dan vaksin serta pencegahan infeksi bakteri. 
 

2 SKS 

Mikrobiologi Lingkungan 
 
Deskripsi : 
Mikrobiologi lingkungan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari 
interaksi antara mikroorganisme dengan lingkungannya; baik tanah, udara, air 
dan sesama mikroorganisme sendiri dalam bentuk komunikasi quorum sensing 
atau biofilm. Pengamatan seluer dan aseluler mikroba, interkasi antar mikroba, 
pengukuran kuantitatif mikroba, efek faktor-faktor biotik dan abiotik dalam 
pertumbuhan mikroba sangat penting untuk dipelajari.Pengetahuan tentang 
kualitas air dan udara serta keamanan pangan dari sisi mikrobiologis, mikroba 
didalam habitat, penanggulangan limbah dan respon mikroba terhadap 
lingkungan serta pengendalian mikroba dengan metode fisik ataupun kimia serta 
infeksi nosokomial penting diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
 

1 SKS 

Virologi 
 
Deskripsi : 
Mata ajar (MA) virologi merupakan MA dari kekhususan mikrobiologi di 
semester 2 dengan jumlah SKS adalah 2. Fokus MA Virologi adalah pemahaman 
konsep-konsep mengenai sifat mikrobiologik, nomenklatur dan klasifikasi, 
genetika dan pola replikasi, genetik dan evolusi virus serta pathogenesis infeksi 
virus. Selain itu MA ini juga mempelajari lebih dalam dalam penerapan uji 
diagnostik, epidemiologi molekuler dan pencegahan infeksi virus. Untuk lebih 
memperluas pengetahuan peserta didik dalam bidang virologi, MA ini juga 
membantu peserta didik dalam menganalisis hasil penelitian terbaru virus yang 
penting.  
Proses pembelajaran ini secara keseluruhan juga melatih peserta didik untuk 
meningkatkan kemampuan ilmu dasar mengenai virus dan aplikasinya dalam 
pencegahan dan terapi infeksi virus. Sifat MA ini merupakan Mata Kuliah dalam 
bentuk pengalaman belajar meliputi kuliah, diskusi, presentasi, dan belajar 
berdasarkan masalah. Kompetensi kognitif dari MA ini menempati posisi C4 
(analisis) diakhir perkuliahan, menurut klasifikasi taksonomi Bloom. Kompetensi 
pada ranah ini menekankan pada kemampuan untuk menerapkan uji diagnostik, 
epidemiologi molekuler dan pencegahan infeksi virus. Disamping itu juga peserta 
didik mampu menganalisis hasil penelitian terbaru virus yang penting serta 
mempertimbangan pencegahan infeksi dan antivirus untuk infeksi virus. Hingga 
akhirnya dapat menganalisis uji diagnostik yang cepat dan tepat untuk infeksi 
virus. 
Kompetensi afektif MA ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. MA ini dimaksudkan untuk 
menumbuhkan sikap kritis dan minat mengembangkan diri dibidang virologi, 
sikap yang harus dimiliki sebagai ilmuwan. Sedangkan pada ranah psikomotor, 
mata ajar ini menekankan pada peserta didik untuk mampu membuat makalah 
berupa rancangan diagnostik, vaksin dan antivirus. 
 

2 SKS 

Teknik Pemeriksaan Bakteri 
 
Deskripsi : 
Pada Teknik Pemeriksaan Bakteri  (Praktikum Bakteriologi Aerob dan Anaerob), 

1 SKS 



para peserta program pendidikan Magister Ilmu Biomedik akan diberikan 
pembekalan kompetensi dasar diagnostik laboratorium mikrobiologi klinik, yang 
mencakup isolasi, identifikasi dan pewarnaan bakteri aerob, bakteri anaerob, uji 
kepekaan antibiotik serta prinsip tehnik pemeriksaan bakteri dengan PCR.  
Seluruh proses pembelajaran dilakukan dalam bahasa Indonesia, dengan 
metode pembelajaran berupa i). pembekalan yang dapat dilakukan secara tatap 
muka ataupun daring sinkronus, serta ii). praktek laboratorium secara sinkronus. 
Dengan dasar keterampilan tersebut, di akhir mata ajar mahasiswa Magister 
ilmu Biomedik diharapkan mampu melakukan diagnostik laboratorium 
mikrobiologi sesuai standar kompetensi. 
 
Teknik Pemeriksaan Jamur 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai pemeriksaan 
mikrobiologi jamur. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi Bloom, 
termasuk dalam tingkatan apply. Proses pembelajaran ini secara keseluruhan 
menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dan melatih peserta didik untuk 
meningkatkan kemampuan psikomotor dalam melakukan pemeriksaan 
laboratorium diagnostik mikrobiologi. 
Bentuk pengalaman belajar berupa praktik laboratorium dan diskusi. 
Kompetensi pada ranah ini menekankan pada kemampuan lulusan yang memiliki 
keterampilan dalam melakukan teknik isolasi dan identifikasi jamur, serta 
melakukan berbagai uji kepekaan terhadap antimikroba. Kemahiran ditandai 
dengan kinerja yang cepat, akurat, terkoordinasi dengan baik. 
Kompetensi afektif mata ajar ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Mata ajar ini ditujukan untuk 
menumbuhkan minat menjadi peneliti, sikap yang harus dimiliki sebagai 
ilmuwan, dan melatih peserta didik untuk dapat melakukan pemeriksaan 
laboratorium mikrobiologi rutin. 
 

1 SKS 

Teknik Pemeriksaan Virus 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai pemeriksaan 
mikrobiologi virus. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi Bloom, 
termasuk dalam tingkatan apply. Proses pembelajaran ini secara keseluruhan 
menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dan melatih peserta didik untuk 
meningkatkan kemampuan psikomotor dalam melakukan pemeriksaan 
laboratorium diagnostik mikrobiologi. 
Bentuk pengalaman belajar berupa praktik laboratorium dan diskusi. 
Kompetensi pada ranah ini menekankan pada kemampuan lulusan yang memiliki 
keterampilan dalam melakukan teknik kultur, pengujian serologi dan molekuler 
untuk tujuan isolasi dan identifikasi virus.  
Kompetensi afektif mata ajar ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Mata ajar ini ditujukan untuk 
menumbuhkan minat menjadi peneliti, sikap yang harus dimiliki sebagai 
ilmuwan, dan melatih peserta didik untuk dapat melakukan pemeriksaan 
laboratorium mikrobiologi rutin. 
 

1 SKS 

Mikologi 
 
Deskripsi : 
Pada mata kuliah Mikologi, para peserta program studi magister ilmi biomedik 
(PMIB) kekhususan Mikrobiologi akan mempelajari taksonomi, morfologi dan 
struktur jamur; fisiologi jamur (kondisi pertumbuhan optimal, kebutuhan nutrisi 
dan perkembangbiakan jamur); macam-macam media, pertumbuhan dan 
reagen, serta pemeliharaan kultur jamur;  patogenesis dan faktor virulensi 
jamur; patogenesis, patofisiologi dan diagnosis lab mikosis superfisialis, 
subkutan dan sistemik; koleksi dan pengolahan spesimen, pemeriksaan 
langsung; kultur dan identifikasi, menyimpan dan memelihara kultur, uji 
serologi; struktur dan organisasi genom pada sel ragi dan kapang, DNA 
mitokondria, penggunaan sel ragi pada rekayasa asam nukleat dan protein; 
target kerja obat anti jamur dan mekanisme resistensi;  menelaah penelitian 
terbaru jamur patogen yang penting terkait diagnosis molekuler infeksi jamur 
pada manusia. 
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Pengelolaan Laboratorium Mikrobiologi 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan 
laboratorium mikrobiologi. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi 
Bloom, termasuk dalam tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
diskusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang 
pengelolaan laboratorium mikrobiologi.  
Kompetensi afektif mata ajar ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Mata ajar ini ditujukan untuk 
menumbuhkan minat menjadi peneliti dan sikap yang harus dimiliki sebagai 
ilmuwan. 
 

1 SKS 

Imunologi Infeksi 
 
Deskripsi : 
Pada mata kuliah imunologi infeksi, para peserta program pendidikan Magister 
Ilmu Biomedik akan diberikan pembekalan kompetensi dasar diagnostik 
laboratorium mikrobiologi klinik, yang mencakup Imunologi dasar dan respon 
imun terhadap infeksi bakteri, virus dan jamur.  Seluruh proses pembelajaran 
dilakukan dalam bahasa Indonesia, dengan metode pembelajaran berupa  
pembekalan yang dapat dilakukan secara tatap muka ataupun daring sinkronus. 
Dengan dasar keterampilan tersebut, di akhir mata ajar mahasiswa Magister 
ilmu Biomedik diharapkan mampu menjelaskan respon imun infeksi mikroba 
untuk pemeriksaan, penatalaksanaan dan pencegahan infeksi sesuai standar 
kompetensi. 
 

1 SKS 

Tinjauan Terkini Mikrobiologi I 
 
Deskripsi : 
Pada mata ajar ini, para peserta program pendidikan Magister Ilmu Biomedik 
Kekhususan Mikrobiologi memberikan critical appraisal pada dua jurnal ilmiah 
internasional yang dipublikasikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada 
mata ajar ini, peserta didilk mempresentasikan jurnal ilmiah tersebut di depan 
rekan peserta didik lain serta staf pengajar peminatan Mikrobiologi, dibawah 
arahan dan bimbingan pembimbing akademik. Setelah pemaparan, dilanjutkan 
dengan sesi diskusi ilmiah dari oponen wajib dan peserta yang hadir. Penilaian 
diberikan dari penguasaan topik dan materi presentasi, cara penyajian, cara 
menjawab pertanyaan dan diskusi yang berjalan secara umum. Critical appraisal 
ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mata ajar ini 
dilaksanakan pada semester 2 dengan beban 1 SKS. 
 

1 SKS 

Tinjauan Terkini Mikrobiologi II 
 
Deskripsi : 
Pada mata ajar ini, para peserta program pendidikan Magister Ilmu Biomedik 
Kekhususan Mikrobiologi memberikan critical appraisal pada dua jurnal ilmiah 
internasional yang dipublikasikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada 
mata ajar ini, peserta didilk mempresentasikan jurnal ilmiah tersebut di depan 
rekan peserta didik lain serta staf pengajar peminatan Mikrobiologi, dibawah 
arahan dan bimbingan pembimbing akademik. Setelah pemaparan, dilanjutkan 
dengan sesi diskusi ilmiah dari oponen wajib dan peserta yang hadir. Penilaian 
diberikan dari penguasaan topik dan materi presentasi, cara penyajian, cara 
menjawab pertanyaan dan diskusi yang berjalan secara umum. Critical appraisal 
ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mata ajar ini 
dilaksanakan pada semester 3 dengan beban 1 SKS. 
 

1 SKS 

Virus kulit, STI & kongenital 
 
Deskripsi : 

1 SKS 



Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai virus virus 
kulit, STI dan kongenital. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi 
Bloom, termasuk dalam tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
diskusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang virus 
virus kulit, STI dan kongenital.  
Kompetensi afektif mata ajar ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Mata ajar ini ditujukan untuk 
menumbuhkan minat menjadi peneliti dan sikap yang harus dimiliki sebagai 
ilmuwan. 
 
Virus Onkogenik 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai virus 
onkogenik. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi Bloom, termasuk 
dalam tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
diskusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang virus 
onkogenik.  
Kompetensi afektif mata ajar ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Mata ajar ini ditujukan untuk 
menumbuhkan minat menjadi peneliti dan sikap yang harus dimiliki sebagai 
ilmuwan. 
 

1 SKS 

Virus Demam Berdarah 
 
Deskripsi : 
Mata ajar (MA) virus demam berdarah merupakan MA pilihan dari peminatan 
mikrobiologi di semester 3 dengan jumlah SKS adalah 1. Fokus MA Virus demam 
berdarah adalah pemahaman konsep-konsep mengenai sifat mikrobiologik, 
nomenklatur dan klasifikasi, genetika dan pola replikasi, genetika dan evolusi 
virus serta pathogenesis dari family virus (i) Arenaviridae, (ii) Bunyaviridae, (iii) 
Filoviridae, dan (iv) Flaviviridae. Selain itu MA ini juga mempelajari lebih dalam 
transmisi dan penerapan uji diagnostik, epidemiologi molekuler dan pencegahan 
infeksi family virus (i) Arenaviridae, (ii) Bunyaviridae, (iii) Filoviridae, dan (iv) 
Flaviviridae.  
Proses pembelajaran ini secara keseluruhan juga melatih peserta didik untuk 
meningkatkan kemampuan ilmu dasar mengenai family virus (i) Arenaviridae, (ii) 
Bunyaviridae, (iii) Filoviridae, dan (iv) Flaviviridae, dan aplikasinya dalam 
pencegahan dan terapi infeksi virus tersebut. Sifat MA ini merupakan Mata 
Kuliah dalam bentuk pengalaman belajar meliputi kuliah, diskusi, presentasi, dan 
belajar berdasarkan masalah. Kompetensi kognitif dari MA ini menempati posisi 
C4 (analisis) diakhir perkuliahan, menurut klasifikasi taksonomi Bloom. 
Disamping itu juga peserta didik mampu menganalisis hasil penelitian terbaru 
virus yang penting serta mempertimbangan pencegahan infeksi dan antivirus 
untuk infeksi virus.  
Kompetensi afektif MA ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. MA ini dimaksudkan untuk 
menumbuhkan sikap kritis dan minat mengembangkan diri dibidang virologi 
terutama untuk virus demam berdarah, sikap yang harus dimiliki sebagai 
ilmuwan. 
 

1 SKS 

Virus Pada Sistem Respiratori 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai Virus pada 
sistem respiratori. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi Bloom, 
termasuk dalam tingkatan analysis.  

1 SKS 



Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
diskusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang Virus 
pada sistem respiratori.  
Kompetensi afektif mata ajar ini menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Mata ajar ini ditujukan untuk 
menumbuhkan minat menjadi peneliti dan sikap yang harus dimiliki sebagai 
ilmuwan. 
 
Virus Zoonosis 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai virus zoonosis. 
Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi Bloom, termasuk dalam 
tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
diskusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang virus 
zoonosis. 
 

1 SKS 

Virus Saluran Cerna dan Hati 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai virus pada 
saluran cerna dan hati. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi Bloom, 
termasuk dalam tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tugas baca dan 
diskusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang virus 
pada saluran cerna dan hati. 
 

1 SKS 

Virus Pada Sistem Saraf & Unclassified 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai virus pada 
sistem saraf dan unclassified. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi 
Bloom, termasuk dalam tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
diskusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang virus 
pada sistem saraf dan unclassified. 
 

1 SKS 

Bakteri Kulit, IMS dan Kongenital 
 
Deskripsi : 
Pada mata kuliah Bakteri Kulit, IMS, Kongenital, para peserta program studi 
magister ilmi biomedik (PMIB) kekhususan Mikrobiologi akan mempelajari 
epidemiologi bakteri penyebab infeksi kulit, IMS, kongenital; faktor virulensi 
bakteri penyebab infeksi; patogenesis, patofisiologi dan diagnosis laboratorium 
untuk menunjang diagnosis; pemilihan dan pengolahan spesimen, pemeriksaan 
langsung; kultur dan identifikasi, uji serologi; struktur dan organisasi genom pada 
bakteri penyebab; mekanisme kerja antibiotika pilihan dan mekanisme 
resistensi; pencegahan infeksi, serta mampu menelaah penelitian terbaru 
bakteri patogen yang penting terkait diagnosis molekuler infeksi kulit, IMS, dan 
kongenital. 
 

1 SKS 

Bakteri Pada Sistem Respiratori 
 
Deskripsi : 
Pada mata kuliah Bakteri Kulit, IMS, Kongenital, para peserta program studi 
magister ilmi biomedik (PMIB) kekhususan Mikrobiologi akan mempelajari 
epidemiologi bakteri penyebab infeksi kulit, IMS, kongenital; faktor virulensi 
bakteri penyebab infeksi; patogenesis, patofisiologi dan diagnosis laboratorium 

2 SKS 



untuk menunjang diagnosis; pemilihan dan pengolahan spesimen, pemeriksaan 
langsung; kultur dan identifikasi, uji serologi; struktur dan organisasi genom pada 
bakteri penyebab; mekanisme kerja antibiotika pilihan dan mekanisme 
resistensi; pencegahan infeksi, serta mampu menelaah penelitian terbaru 
bakteri patogen yang penting terkait diagnosis molekuler infeksi kulit, IMS, dan 
kongenital. 
 
Bakteri Pada Sistem Pencernaan 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai bakteri 
penyebab infeksi sistem pencernaan. Jika kita melihat ranah kognitif menurut 
klasifikasi Bloom, termasuk dalam tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
sikusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang 
patogenesis dan metode pemeriksaan untuk menduking diagnosis penyakit 
infeksi sistem pencernaan dan keracunan makanan. 
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Bakteri Zoonosis 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai bakteri 
penyebab infeksi sistem pencernaan. Jika kita melihat ranah kognitif menurut 
klasifikasi Bloom, termasuk dalam tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
sikusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang 
patogenesis dan metode pemeriksaan untuk menduking diagnosis penyakit 
infeksi sistem pencernaan dan keracunan makanan. 
 

1 SKS 

Bakteri Oportunistik dan Unusual 
 
Deskripsi : 
Infeksi oportunistik dapat disebabkan oleh bakteri, jamur dan virus yang berasal 
dari luar tubuh, maupun yang sudah ada dalam tubuh manusia namun dalam 
keadaan normal terkendali oleh sistem imun.  Jadi dapat disimpulkan bahwa 
bakteri yang jarang menyebabkan penyakit dikenal dengan istilah patogen 
oportunistik yaitu jenis bakteri yang tidak menyebabkan penyakit dengan daya 
tahan tubuh yang baik/normal, sebaliknya jenis bakteri ini bisa menimbulkan 
penyakit bagi yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah/menurun. 
Peserta program pendidikan Magister Ilmu Biomedik akan diberikan materi 
berupa: menjelaskan permasalahan dan epidemiologi penyakit infeksi bakteri 
oportunistik dan unusual di dunia, khususnya Indonesia; morfologi, karakteristik, 
faktor virulensi bakteri penyebab infeksi oportunistik dan bakteri unusual; faktor 
pada pejamu dan bakteri (termasuk pintu masuk dan dosis infeksi) yang 
berperan dalam patogenesis dan patofisiologi bakteri penyebab infeksi 
oportunistik dan bakteri unusual; serta menjelaskan berbagai jenis pemeriksaan 
mikrobiologi yang mendukung penegakan diagnosis bakteri penyebab penyakit 
infeksi oportunistik dan bakteri unusual dan perkembangan baru hasil penelitian 
tentang bakteri penyebab penyakit infeksi oportunistik dan bakteri unusual serta 
berbagai upaya pencegahan dan penanggulangannya. 
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Bakteri Anaerob 
 
Deskripsi : 
Bakteri anaerob adalah salah satu kelompok bakteri dengan spesies yang sangat 
beragam dan mempunyai peran besar dalam kehidupan dan perkembangan 
makhluk hidup, termasuk di dalamnya masalah kesehatan manusia. Masih 
banyak hal-hal yang belum terungkap mengenai karakteristik, spesies, strain dari 
bakteri anaerob yang ada di alam. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai 
bakteri anaerob ini menjadi sangat penting dalam konteks perkembangan 

1 SKS 



teknologi dan kesehatan dalam menciptakan kehidupan yang paripurna dan 
ideal. 
 
Teknologi Molekuler Mikrobiologi 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai teknologi 
molekuler mikrobiologi. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi 
Bloom, termasuk dalam tingkatan analysis.  
Bentuk pengalaman belajar berupa tugas baca, presentasi hasil tuga baca dan 
diskusi interaktif serta pemaparan jurnal hasil penelitian terbaru tentang 
teknologi molekuler mikrobiologi. 
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Teknik Mikobakterium 
 
Deskripsi : 
Fokus utama mata ajar yaitu menerapkan pengetahuan mengenai pemeriksaan 
mikrobiologi Mycobacterium. Jika kita melihat ranah kognitif menurut klasifikasi 
Bloom, termasuk dalam tingkatan apply. Proses pembelajaran ini secara 
keseluruhan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dan melatih 
peserta didik untuk meningkatkan kemampuan psikomotor dalam melakukan 
pemeriksaan laboratorium diagnostik mikrobiologi. 
Bentuk pengalaman belajar berupa praktik laboratorium dan diskusi. 
Kompetensi pada ranah ini menekankan pada kemampuan lulusan yang memiliki 
keterampilan dalam melakukan teknik isolasi dan identifikasi mikobakterium, 
serta melakukan berbagai uji kepekaan terhadap antimikobakterium. Kemahiran 
ditandai dengan kinerja yang cepat, akurat, terkoordinasi dengan baik. 
 

1 SKS 



 


