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Imunologi Parasit dan Jamur 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Imunologi Parasit dan Jamur memberikan pengetahuan kepada 
mahasiswa mengenai respon imun terhadap parasit dan jamur, agar mahasiswa 
dapat memahami hubungan respon imun inang dan parasit/jamur yang 
mendasari perkembangan penyakit dan ketahanan tubuh inang terhadap 
parasit/jamur, serta sebagai dasar pengembangan imunodiagnosis. Respon imun 
yang dipelajari mencakup respon imun terhadap infeksi cacing, protozoa, 
serangga dan jamur. Metode pengajaran menggunakan student centered 
learning berupa kuliah interaktif, presentasi dan diskusi journal (journal reading). 
 

1 SKS 

Infeksi Cacing Usus 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Infeksi Cacing Usus memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
mengenai aspek biomedik berbagai parasit cacing usus yang menimbulkan 
penyakit pada manusia, dampaknya terhadap kesehatan serta cara 
penanggulangannya. Selain itu mahasiswa juga akan diberikan pemahaman 
mengenai prinsip diagnosis dan pengembangan berbagai teknik diagnosis cacing 
usus. 
 

2 SKS 

Infeksi cacing Darah dan Jaringan 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Infeksi Cacing darah dan Jaringan merupakan salah satu mata kuliah 
Kekhususan Parasitologi yang memfokuskan untuk mempelajari infeksi cacing 
darah dan jaringan dari Kelas Trematoda. Aspek yang dipelajari meilputi 
Morfologi, Daur Hidup, Patogenesis, Gejala Klinis, Diagnosis, Pengobatan, 
Epidemiologi (Distribusi dan Faktor Risiko), Pemberantasan dan Pencegahan.  
Mata kuliah Infeksi Cacing Darah dan Jaringan diadakan di semester satu dengan 
beban 1 SKS dan berlangsung selama 6 minggu. Mata Kuliah tersebut terdiri dari 
Kuliah 8 Jam, Jurnal Reading 6 jam dan Ujian 2 jam. 
 

1 SKS 

Filariasis 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Filariasis dengan beban 1 SKS akan memberikan pengetahuan 
kepada peserta didik mengenai aspek epidemiologi, patogenesis, diagnosis, dan 
pengobatan. Di Indonesia merupakan satu-satu negara di dunia dengan 3 spesies 
cacing filaria sehingga pengetahuan mengenai masing-masing spesies harus 
dipahami dengan baik oleh peserta didik.   
Filariasis yang dikenal sebagai penyakit kaki gajah merupakan salah satu penyakit 
yang terabaikan sesuai pengelompokan oleh WHO. Lebih dari 200 kabupaten 
atau kota dilaporkan merupakan daerah endemis filariasis. WHO sudah targetkan 
untuk eliminasi filariasis pada 2030 melalui pengobatan masal pada semua 
penduduk tinggal di daerah endemis. 
Kenyataan adanya keragaman spesies cacing filariasis di Indonesia menjadikan 
tantangan tersendiri dalam menghadap program eliminasi.  
Sebagai peserta didik peminatan parasitologi sangat penting untuk mengaitkan 
semua aspek yang sudah dipahami dalam membantu sukses pengobatan dan 
pemberantasan penyakit tersebut di Indonesia. 
 

1 SKS 

Teknik Identifikasi Nematoda, Trematoda, Cestoda 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Teknik Identifikasi Nematoda, Trematoda, Cestoda merupakan salah 

1 SKS 



satu mata kuliah Kekhususan Parasitologi yang memfokuskan untuk mempelajari 
dasar teori dan teknik diagnosis infeksi cacing Kelas Nematoda, Trematoda, dan 
Cestoda. Teknik diagnosis yang dipelajari meliputi teksnik konvensional 
(mikroskopik) dan modern (serologi/ELISA dan biologi molekuler/PCR). 
 
Infeksi Protozoa pada manusia 
 
Deskripsi : 
Infeksi protozoa pada manusia merupakan mata kuliah yang membahas penyakit 
infeksi yang disebabkan protozoa darah, usus dan jaringan serta berbagai infeksi 
protozoa yang merupakan penyebab infeksi oportunistik pada pasien 
imunokompromis. 
 

2 SKS 

Malaria 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Malaria merupakan salah satu mata kuliah yang penting diketahui 
karena merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah 
kesehatan masyarakat di Indonesia, yang dapat menimbulkan angka kesakitan 
(morbiditas dan mortalitas (kematian) dan seringkali menimbulkan Kejadian Luar 
Biasa (KLB).  Melalui mata kuliah ini akan dipelajari jenis jenis malaria yang 
bersifat patogen pada manusia dan malaria pada binatang yang dapat bersifat 
zoonosis, juga malaria pada mamalia yang mempunyai sifat mirip seperti malaria 
pada manusia. Di mata kuliah ini juga akan dipelajari adanya berbagai diagnosis 
malaria, resistensi anti malaria, informasi pengembangan vaksin dan potensi 
herbal sebagia anti malaria. 
 

1 SKS 

Teknik Identifikasi dan Kultivasi Protozoa 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Teknik Identifikasi dan Kultivasi Protozoa Memberikan bekal kepada 
para peserta didik pengetahuan tentang identifikasi sediaan protozoa usus, darah 
dan jaringan, pembuatan larutan bufer, perhitungan kwalitatif dan kwantitatif  
parasit malaria, diagnosis  seluler dan molekuler berbagai sampel protozoa usus 
dan malaria dan penggunaan alat-alat pada e Link Immuno-Sorbent Assay (ELISA), 
Polymerase Chain Reaction (PCR) serta alat-alat untuk  kultur in vitro malaria. Hal 
ini penting dilakukan, karena para peserta didik membutuhkan pengetahuan 
yang mendasari teknik – teknik yang digunakan pada pelaksanaan penelitiannya. 
 

1 SKS 

Jamur Penyebab Penyakit 
 
Deskripsi : 
Kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan 
mampu menjelaskan konsep dasar mikologi dan morfologi jamur serta mampu 
mengidentifikasi jamur penyebab penyakit pada manusia. Peserta didik juga 
diharapkan mampu merangkum jamur penyebab infeksi mikosis profunda dan 
mikosis sistemik serta mekanisme kerja obat dan resistensi jamur. 
 

2 SKS 

Arthropoda sebagai Vektor dan Penyebab Penyakit 
 
Deskripsi : 
hewan adalah arthropoda. Dalam bidang kesehatan manusia, Athropoda 
mempunyai peranan yang cukup penting, ada yang berperan sebagai  penular 
penyakit (vector borne diseases), ada yang  berperan  menyebabkan penyakit dan 
gangguan seperti alergi dan entomofobia. Juga ada arthropoda ada yang dapat 
membantu memencahkan kasus forensik. Dalam program  pemberantasan  
penyakit karena Athropoda saat ini dilakukan beberapa cara  pengendalian agar  
populasi Arthropoda  tidak lagi beresiko untuk menyebabkan masalah pada 
kesehatan manusia. Beberapa metode pengendalian  dilakukan baik secara alami 
maupun buatan termasuk  penggunaan insektisida. Sebelum melakukan 
pengendalian arthropoda perlu diketahui terlebih dahulu bagaiamana interkasi 
antara vektor, pathogen dan mikroorganisme lain, juga upaya pendekatan biologi 
molekuler dalam bidang entomologi kesehatan . 
 

2 SKS 



Teknik Pemeriksaan Jamur Penyebab Penyakit 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Tehnik Pemeriksaan Jamur Penyebab Penyakit merupakan suatu 
Mata Kuliah yang memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk dapat 
mengenal, mampu menjelaskan dan melakukan berbagai tehnik pemeriksaan 
jamur penyebab penyakit. Mata kuliah ini untuk menunjang Mata Kuliah Jamur 
Penyebab Penyakit. 
 

1 SKS 

Teknik Identifikasi Arthropoda sebagai Vektor dan Penyebab Penyakit 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Teknik Identifikasi Arthropoda sebagai Vektor dan Penyebab 
Penyakit pada manusia merupakan suatu mata kuliah yang penting dipelajari 
karena dapat mendukung upaya memecahkan masalah penyakit yang 
penularannya tejadi melalui arthropoda (vector borne diseases) seperti malaria, 
filariasis, Demam Berdarah dan lain lain atau penyakit yang disebakab arthropoda 
seperti alergi rinitis, scabies, miasis dan lain lain dimana semua itu perlu dilakukan 
pengendalian (control) arthropodanya.  
Pada Mata kuliah ini mahasiswa diberi pengetahuan tentang identifikasi 
arthropoda penular penyakit dan penyebab penyakit, diberi pengetahuan 
tentang bagaimana melakukan isolasi/koleksi spesimen Arthropda dan 
melakukan uji kepekaan dan resitensi arthropoda terhadap insektisida sehingga 
mahasiswa di akhir mata kuliah dapat menganalisis athropoda yang berperan 
sebagai Vektor dan Penyebab penyakit pada manusia untuk upaya menegemen 
pengendaliannya yang dapat membantu memecahkan masalah kesehatan terkait 
arthropoda. 
 

1 SKS 

Teknik Survei Parasit dan Jamur di Lingkungan 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Teknik Survei Parasit dan Jamur di Lingkungan merupakan suatu 
Mata Kuliah Kekhususan Parasitologi untuk mempelajari teknik survei parasit dan 
jamur di lingkungan dan teori yang mendasarinya. Parasit cacing terdiri dari Kelas 
Nematoda, Cestoda dan Trematoda yang ditemukan di hospes perantara tikus, 
keong dan kodok. Sedangkan parasit sporozoite ditemukan pada nyamuk vektor 
yaitu nyamuk Anopheles sebagai vector malaria. Pada jamur, umumnya jamur 
kapang yang merupakan jamur udara (air-borne fungi) sebagai penyebab mikosis 
paru seperti Aspergillus atau jamur lainnya, biasanya spora jamur banyak 
tersebar di udara bebas terutama pada lingkungan yang lembab. 
 

1 SKS 

Parasit dan Mikrobiota Usus 
 
Deskripsi : 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu 
menjelaskan peranan mikrobiota usus terhadap kelangsungan hidup parasit, dan 
hubungannya dengan respon tubuh manusia. 
 

1 SKS 

Parasit Penyebab Kontaminasi Bahan Makanan dan Air 
 
Deskripsi : 
Parasit Penyebab Kontaminasi Bahan Makanan dan Air merupakan mata kuliah 
yang membahas berbagai spesies parasite yang dapat mengkontaminasi 
makanan dan air yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. 
 

1 SKS 

 


