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Hemopoiesis, Hemostasis  dan Transplantasi 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Hemopoiesis, Hematologi dan Transplantasi memberikan bekal 
kepada para peserta didik pengetahuan tentang proses pembentukan dan fungsi 
sel-sel darah serta kelainan darah, juga mekanisme perdarahan dan pembekuan 
darah. Lebih lanjut juga perlu mempelajari proses penyediaan, penyimpanan 
dan transplantasi sel punca sampai reaksi yang diakibatkan dari transplantasi sel 
punca tersebut. Hal ini penting sebab para peserta didik membutuhkan 
pengetahuan ini yang akan menjadi dasar dalam proses penyediaan darah dan 
komponen darah serta pelayanan transfusi darah khususnya pada kasus 
penyakit keganasan darah, perdarahan dan penyakit terkait kelainan 
pembekuan darah. 
 

2 SKS 

Imunohematologi 
 
Deskripsi : 
Mahasiswa diharapkan akan memahami tentang teori yang berkaitan dengan 
penggolongan sel darah merah, sel darah putih dan trombosit serta hubungan 
sistem golongan darah tersebut dengan terapi transfusi dan epidemiologi 
penyakit termasuk penanganan kesulitan penentuan golongan darah serta 
menentukan antibodi terhadap golongan darah tersebut. 
 

2 SKS 

Praktikum Imunohematologi 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Praktikum Imunohematologi memberikan bekal kepada para 
peserta didik tentang praktek pemeriksaan yang berkaitan dengan 
penggolongan dan reaksi antigen antibodi sel darah merah, sel darah putih dan 
trombosit serta penelusuran terhadap reaksi transfusi pada resipien. Hal ini 
penting sebab para peserta didik membutuhkan pengetahuan ini yang akan 
menjadi dasar dalam pemeriksaan pra-transfusi, pemeriksaan kelainan darah 
dan investigasi reaksi transfusi. 
 

1 SKS 

Fisiologi Darah 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Fisiologi Darah memberikan bekal kepada para peserta didik 
pengetahuan tentang anatomi fisiologi darah, neurofisiologi, kardiovaskular, 
cairan tubuh pada donor darah serta resipien yang menerima transfusi darah. 
Lebih lanjut juga perubahan kardiovaskular pada penyakit kronis seperti 
diabetes melitus, hipertensi, stroke, dan kelainan jantung yang berdampak pada 
kelayakan calon donor darah untuk menyumbangkan darahnya. Hal ini penting 
sebab para peserta didik membutuhkan pengetahuan ini yang akan menjadi 
dasar dalam proses seleksi dan pengambilan darah donor serta proses 
pengawasan pelaksanaan transfusi darah. 
 

1 SKS 

Biologi dan Metabolisme Sel 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Biologi dan Metabolisme Sel memberikan bekal kepada para 
peserta didik pengetahuan tentang konsep umum metabolisme dan 
bioenergetika, biologi sel, metabolisme sel-sel darah dan protein plasma. Lebih 
lanjut juga mempelajari struktur dan fungsi membran sel darah merah serta 

2 SKS 



perubahan biokimia selama penyimpanan sel-sel darah. Hal ini penting sebab 
para peserta didik membutuhkan pengetahuan ini yang akan menjadi dasar 
dalam proses menentukan viabilitas sel darah yang telah disimpan dalam 
kantong darah agar tetap memiliki daya terapeutik saat transfusi darah. 
 
Teknologi Transfusi Darah 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Teknologi Transfusi Darah memberikan bekal kepada para peserta 
didik pengetahuan tentang teknologi seleksi donor, pengolahan komponen 
darah sampai dengan pendistribusian darah termasuk teknologi pengujian 
infeksi menular lewat transfusi darah dan pengawasan mutu produk dan alat. 
Lebih lanjut juga perlu mempelajari teknologi fraksionasi dan teknologi dalam 
terapi pasien seperti otolous, apheresis terapi dan flebotomi. Hal ini penting 
sebab para peserta didik membutuhkan pengetahuan ini yang akan menjadi 
dasar dalam proses penyediaan darah dan komponen darah yang aman dan 
bermutu. 
 

2 SKS 

Praktikum Teknologi Transfusi Darah 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Praktikum Teknologi Transfusi Darah memberikan bekal kepada 
para peserta didik agar dapat mengarahkan penggunaan teknologi seleksi 
donor, pengolahan komponen darah sampai dengan pendistribusian darah 
termasuk pengawasan mutu terhadap teknologi yang dipergunakan dan mutu 
komponen darah. Lebih lanjut juga mempelajari praktek pelayanan darah di 
Rumah Sakit. Hal ini penting sebab para peserta didik membutuhkan 
keterampilan ini yang akan menjadi dasar dalam proses penyediaan maupun 
transfusi darah dan komponen darah yang aman dan bermutu. 

 

2 SKS 

Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah memberikan bekal kepada 
para peserta didik pengetahuan tentang infeksi yang disebabkan oleh virus, 
bakteri maupun protozoa, yang dapat menular lewat transfusi darah. Hal ini 
penting sebab para peserta didik membutuhkan pengetahuan ini dalam 
penyediaan transfusi darah yang aman bagi resipien. 
 

1 SKS 

Perkembangan Baru Dalam Kedokteran Transfusi 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Perkembangan Terbaru Dalam Kedokteran Transfusi memberikan 
bekal kepada para peserta didik pengetahuan tentang teknologi terkini dalam 
penyediaan darah maupun terkait proses transfusi. Hal ini penting sebab para 
peserta didik membutuhkan pengetahuan ini dalam mengembangkan 
pelayanan transfusi darah di Indonesia. 
 

2 SKS 

Prak Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah memberikan bekal kepada 
para peserta didik pengetahuan tentang infeksi yang disebabkan oleh virus, 
bakteri maupun protozoa, yang dapat menular lewat transfusi darah. Hal ini 
penting sebab para peserta didik membutuhkan pengetahuan ini dalam 
penyediaan transfusi darah yang aman bagi resipien. 
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