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Sel Punca Mesenkim 
 
Deskripsi : 
Dalam mata kuliah ini akan dipelajari Sel Punca Mesenkim (SPM) secara holistik 
mulai dari sifat dasar (biologi), karakteristik, isolasi, potensi diferensiasi, potensi 
regenerative, aplikasi SPM pada regenerative medicine dan evaluasi aplikasi SPM 
pada regenerasi jaringan. Mata kuliah ini diberikan melalui kuliah interaktif, 
kegiatan mandiri dan diskusi aktif. Pada akhir perkuliahan akan ada evaluasi 
proses pembelajaran yang berupa: 1) ujian tulis esai, 2) ujian pemahaman jurnal 
ilmiah terkait topik aplikasi SPM, serta 3) makalah tentang resume topik kuliah 
berupa makalah review. 
 

1 SKS 

Sel Punca Jaringan Lemak 
 
Deskripsi : 
Sel Punca Jaringan Lemak merupakan mata kuliah pilihan peminatan Sel Punca 
Program Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini terbuka untuk seluruh mahasiswa program 
Magister ilmu biomedik. Mata kuliah ini terdiri atas kuliah pengantar interaktif, 
diskusi kelompok, belajar mandiri, discovery learning dan evaluasi pembelajaran 
berbentuk esai (ujian tengah semester dan ujian akhir semester). Ruang lingkup 
bahasan antara lain: (i) sejarah SPM asal jaringan lemak; (ii) pengambilan sampel 
jaringan lemak; (iii) Cara isolasi stromal vascular fraction (SVF); (iv) Isolasi SPM asal 
jaringan lemak; (v) Faktor hasil karakterisasi sel punca asal jaringan lemak ; (vi) 
syarat penggunaan sel punca yang akan diberikan pada pasien; (vii) Berbagai 
penggunaan SPM asal jaringan lemak pada studi invitro; (viii) Berbagai 
penggunaan SPM asal jaringan lemak pada penelitian hewan; (ix) Berbagai 
penggunaan SPM asal jaringan lemak pada manusia. 
 

1 SKS 

Produk Metabolit Sel Punca (Sekretom) 
 
Deskripsi : 
Metabolit (sekretom) sel punca merupakan mata kuliah pilihan peminatan Sel 
Punca Program Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini terbuka untuk seluruh mahasiswa 
program Magister ilmu biomedik. Mata kuliah ini terdiri atas kuliah pengantar 
interaktif, diskusi kelompok, belajar mandiri, discovery learning dan evaluasi 
pembelajaran berbentuk esai (ujian akhir semester). Modul metabolit (sekretom) 
sel punca ini akan memberi berbagai informasi tentang berbagai hal terkait 
metabolit (sekretom) sel punca, yang terdiri atas pokok bahasan (subyek) sbb: 
pengantar kuliah metabolit, kandungan metabolit, cara mendapatkan metabolit, 
hal yang mempengaruhi kandungan metabolit, cara uji kandungan metabolit, cara 
isolasi eksosom, analisis isi eksosom, penggunaan metabolit in vitro, penggunaan 
metabolit in vivo, dan cara penulisan proposal penelitian yang menggunakan 
metabolit sel punca. 
 

1 SKS 

Sel Punca Hematopoietik 
 
Deskripsi : 
Pada modul ini akan dibahas kuliah pengantar sel punca hematopoietik (SPH), 
pengambilan sampel dari sumsum tulang, darah tali pusat dan darah perifer serta 
sel punca hematopoietik yang dimobilisasi dari sumsum tulang ke darah perifer, 
berbagai cara isolasi sel punca hematopoietik, karakterisasi SPH, syarat 
penggunaan SPH yang akan diberikan pada pasien, dan penggunaan SPH pada 
penelitian in vitro dan invivo pada hewan dan manusia. 
 

1 SKS 



Induced Pluripotent Stem Cells (IPSCs) 
 
Deskripsi : 
IPSCs merupakan mata kuliah pilihan peminatan Sel Punca Program Magister Ilmu 
Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan bobot 1 SKS. Mata 
kuliah ini terbuka untuk seluruh mahasiswa program Magister ilmu biomedik. 
Mata kuliah ini terdiri atas kuliah pengantar interaktif, diskusi kelompok, belajar 
mandiri, discovery learning dan evaluasi pembelajaran berbentuk esai (ujian 
tengah semester dan ujian akhir semester). Ruang lingkup bahasan antara lain: (i) 
sejarah IPSCs; (ii) sumber sel untuk generasi IPSCs; (iii) Faktor transkripsi IPSCs; (iv) 
model stokastik faktor transkripsi untuk reprogramming; (v) Epigenetik IPSCs ; (vi) 
metode reprogramming (transduksi, transfeksi, small molecule); (vii) Kultur IPSCs 
; (viii) Studi in vitro IPSCs; (ix) Studi in vivo IPSCs; (x) Aplikasi klinis (Roadmap) 
IPSCs. 
 

1 SKS 

Teknologi Rekayasa Jaringan 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Teknologi Rekayasa Jaringan ini mencakup pemahaman mengenai 
scaffold, sel dan faktor pertumbuhan. Dalam hal ini diperlukan pemahaman 
mengenai biomaterial pembuat scaffold, baik sintetik maupun alami, beserta 
sifat-sifat kimia, fisik dan mekanik dari scaffold. Masing-masing jenis material 
memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga untuk optimalisasi material scaffold 
dapat digunakan campuran dari beberapa material. Pembuatan scaffold dapat 
dilakukan menggunakan berbagai teknik seperti phase separation, bioprinting, 
electrospinning ataupun microcapsule. Di samping itu diperlukan pemahaman 
mengenai sumber sel, jenis-jenis sel yang sesuai dengan material scaffold dan 
penyemaian sel ke atas scaffold.  Selanjutnya diperlukan pemahaman mengenai 
faktor-faktor pertumbuhan, dalam hal ini setelah sel disemai ke dalam scaffold. 
Pada kuliah ini, mahasiswa juga akan diberikan contoh metode pembuatan 
scaffold untuk rekayasa jaringan. 
Ruang lingkup bahasan antara lain: (i) Prinsip dasar rekayasa jaringan dan 
pengobatan regeneratif; (ii) Scaffold rekayasa jaringan; (iii) Sel dan perannya 
dalam rekayasa jaringan; (iv) Faktor pertumbuhan dalam rekayasa jaringan; (v) 
Phase separation; (vi) Bioprinting; (vii) Electrospinning; (viii) Micro-encapsulation; 
(ix) Deselularisasi jaringan. 
 

1 SKS 

Implantasi Sel Punca secara Sistematik, Lokal, dan Topikal 
 
Deskripsi : 
Untuk bisa mengatasi permasalan klinis pasien dengan menggunakan sel punca 
maka memperhitungkan dan memahami rute yang ditempuh oleh sel punca dari 
luar tubuh hingga mencapai target organ atau jaringan menjadi suatu hal yang 
krusial. Mata Kuliah ini menjelaskan bagaimana sel punca semaksimal mungkin 
dapat mencapai target jaringan atau organ yang diperbaiki dengan kondisi jumlah 
dan kualitas yang memadai sesuai dosis yang diberikan. 
 

1 SKS 

Praktikum Isolasi, Kultur, dan Kriopreservasi Sel Punca Mesenkim 
 
Deskripsi : 
Sel punca hematopoietik merupakan sel multipotensi yang berperanan dalam 
pembentukan komponen darah seperti eritrosit, leukosit dan trombosit. Sel ini 
dapat diisolasi dari darah tali pusat, sumsum tulang serta darah tepi. Isolasi sel 
punca hematopoietik dapat dilakukan menggunakan prinsip magnetik maupun 
flow cytometer menggunakan penanda permukaan CD34 Kultur sel punca 
hematopoietik menggunakan media basal seperti DMEM, IMDM dan serum serta 
faktor tumbuh seperti Stem Cell Factor dan trombopoietin. Di kultur in vitro, sel 
punca hematopoietik tidak melekat di permukaan plastik dan hanya dapat 
berproliferasi selama beberapa kali pembelahan sel sebelum akhirnya kehilangan 
sifat kepuncaannya. Penyimpanan sel punca hematopoietik jangka panjang 
(beberapa tahun) dapat dilakukan menggunakan nitrogen cair yang memberikan 
suhu sekitar -196oC ~ 140oC. 
 

1 SKS 



Praktikum Isolasi, Kultur, dan Kriopreservasi Sel Punca Hematopoietik 
 
Deskripsi : 
Sel punca hematopoietik merupakan sel multipotensi yang berperanan dalam 
pembentukan komponen darah seperti eritrosit, leukosit dan trombosit. Sel ini 
dapat diisolasi dari darah tali pusat, sumsum tulang serta darah tepi. Isolasi sel 
punca hematopoietik dapat dilakukan menggunakan prinsip magnetik maupun 
flow cytometer menggunakan penanda permukaan CD34 Kultur sel punca 
hematopoietik menggunakan media basal seperti DMEM, IMDM dan serum serta 
faktor tumbuh seperti Stem Cell Factor dan trombopoietin. Di kultur in vitro, sel 
punca hematopoietik tidak melekat di permukaan plastik dan hanya dapat 
berproliferasi selama beberapa kali pembelahan sel sebelum akhirnya kehilangan 
sifat kepuncaannya. Penyimpanan sel punca hematopoietik jangka panjang 
(beberapa tahun) dapat dilakukan menggunakan nitrogen cair yang memberikan 
suhu sekitar -196oC ~ 140oC. 
 

1 SKS 

Praktikum Karakterisik, Uji Potensi, dan Sel Punca Mesenkim dan 
Hematopoietik 
 
Deskripsi : 
Sel punca mesenkim dan hematopoetik merupakan jenis sel punca multipotensi 
yang memiliki kemampuan diferensiasi terbatas ke jenis sel tertentu. Secara in 
vitro sel punca mesenkim dan hematopoietik dapat diinduksi untuk 
berdiferensiasi menjadi sel dewasa tertentu menggunakan media dan faktor 
tumbuh tertentu. 
 

1 SKS 

Rekayasa Genetika Sel Punca 
 
Deskripsi : 
Rekayasa genetika sel punca merupakan mata kuliah pilihan peminatan Sel Punca 
Program Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini terbuka untuk seluruh mahasiswa program 
Magister ilmu biomedik. Mata kuliah ini terdiri atas kuliah pengantar interaktif, 
diskusi kelompok, belajar mandiri, discovery learning dan evaluasi pembelajaran 
berbentuk esai (ujian tengah semester dan ujian akhir semester). Ruang lingkup 
bahasan antara lain: (i) mengenal rekayasa genetika sel punca; (ii) Rekayasa 
genetika  sel punca hematopoetik untuk defek hematopoesis; (iii) Rekayasa 
genetika  sel punca mesenkim; (iv) Rekayasa genetika  sel punca pluripoten; (v) 
Rekayasa genetika  untuk imunoterapi sel; (vi) Rekayasa genetika  sel punca untuk 
HIV/AIDS; (vii) Metodologi Rekayasa genetika sel punca. 
 

1 SKS 

Transplantasi Sel Punca Untuk Berbagai Kasus Penyakit 
 
Deskripsi : 
Untuk bisa mengatasi permasalan klinis pasien dengan menggunakan sel punca 
maka memperhitungkan dan memahami rute yang ditempuh oleh sel punca dari 
luar tubuh hingga mencapai target organ atau jaringan menjadi suatu hal yang 
krusial. Mata Kuliah ini menjelaskan bagaimana sel punca semaksimal mungkin 
dapat mencapai target jaringan atau organ yang diperbaiki dengan kondisi jumlah 
dan kualitas yang memadai sesuai dosis yang diberikan 
 

1 SKS 

 


