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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kami panjatkan karena telah berhasil 

melaksanakan lokakarya evaluasi kurikulum Program Studi 

Doktor Ilmu ekdokteran FK UNUD, sebagai implementasi 

peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil dari evaluasi kurikulum ini 

yang dipadukan dengan hasil bench marking ke Program Studi 

Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia disusun sebagai penuntun dan pegangan, untuk  

mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, dosen 

maupun pengelola Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kurikulum ini 

memuat ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan  

pendidikan, ruang lingkup isi pembelajaran dan proses evaluasi. 

Kami Berharap agar kurikulum ini dapat digunakan sebagai 

penuntun pelaksanaan proses pembelajaraan pada Program Studi 

Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana. Terutama untuk para pemangku kepentingan, agar 

diketahui, dipahami, dan diaplikasikan dalam proses pendidikan. 

Semoga dengan kurikulum ini memeperlancar proses 

pendidikan dan tercapainya visi, misi, dan tujuan pendidikan 

Program Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana. 

  Denpasar, ......................... 2020 

 

 

 

  Tim Penyusun 
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SAMBUTAN DEKAN 

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa ( Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa) atas karunianya kita dapat berkarya sesuai 

kebutuhan yang diharapkan. Perkembangan dunia pendidika tinggi 

di dunia, khususnya di Indonesia demikian pesatnya. Untuk 

menjaga mutu pendidikan tinggi di Indonesia dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, terutama tentang Kurikulum PT 

Berbasis KKNI. Agar Kurikulum di Program Studi S3 Ilmu 

Kedokteran Fakultas Kedokteran Universita Udayana memenuhi 

standar minimal dan bahkan ada peningkatan di atas standar 

tersebut maka dilakukan evaluasi proses pembelajaran, sistem 

evaluasi, dan pengelolaan penyelenggaraan program. Kurikulum ini 

disusun sebagai penuntun dan pegangan, untuk mahasiswa 

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, dosen maupun pengelola 

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana. Kurikulum ini memuat ketentuan-ketentuan 

tentang penyelenggaraan pendidikan, ruang lingkup isi 

pembelajaran dan proses evaluasi. Kami Berharap agar kurikulum 

ini dapat digunakan sebagai penuntun pelaksanaan proses 

pembelajaran pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Terutama untuk para 
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pemangku kepentingan, agar diketahui, dipahami, dan 

diaplikasikan dalam proses pendidikan. 

Semoga dengan kurikulum ini memperlancar proses 

pendidikan dan tercapainya visi, misi, dan tujuan pendidikan 

Program Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana. 

 

Denpasar, ......................... 2020 

Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana, 

 

 

 

          Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT(K) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Visi dan Misi  Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK UNUD 

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran merupakan pendidikan 

akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister ilmu 

kedokteran atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, 

dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta 

pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran melalui 

penalaran dan  penelitian ilmiah.   

 Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran berfungsi untuk 

mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih 

bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai 

ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan 

teori ilmu kedokteran melalui penelitian yang komprehensif dan akurat 

untuk memajukan peradaban manusia dengan visi dan misi seperti 

berikut.  

Visi : 

Menjadi pusat pendidikan doktor di bidang ilmu kedokteran yang 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran sehingga 

terwujud Doktor yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya dengan 

menghasilkan temuan baru (novelty) bagi pengembangan ilmu 

kedokteran yang memiliki daya saing nasional dan internasional pada 

tahun 2027. 

Misi : 

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis KKNI yang 

ditunjang dengan teknologi komunikasi dan informasi serta sistem 

penjaminan mutu yang memadai agar mampu menghasilkan Doktor 

yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta memiliki moral dan 

intergritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Mengembangkan penelitian agar mampu menghasilkan temuan baru 

yang berkualitas. 

3. Menghasilkan luaran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan 

konsep baru, memimpin riset, pengembangan ilmu, memecahkan 
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masalah secara interdisipliner dan dengan konsep barunya 

mengadakan perubahan-perubahan di dalam lingkungan 

keilmuannya. 

4. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah 

dan swasta, baik pada lokal, nasional maupun global/internasional 

untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta dalam pengembangan 

Iptek dan nilai budaya pada tahun 2021-2027. 

5. Melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan kompetensi yang 

dimiliki.  

 

1.2  Landasan Yuridis 

A. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional 

B. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

C. Permen kemenristekdikti nomor 34 tahun 2017 statuta 

universitas udayana 

D. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan 

tinggiKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 

tentang penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil 

belajar mahasiswa 

E. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang 

Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program 

Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi 

F. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang 

kurikulum inti perguruan tinggi 

G. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

H. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

IndonesiaNomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi  

I. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia 

Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 

(SN‐DIKTI). 
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1.3 Landasan Fisolofis Kurikulum 

Landasan filosofi dan prinsip dasar  PS S3 Ilmu Kedokteran FK 

Unud mengacu pada  UU Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 

(UU_PT 12/2012) Pasal 2, yaitu empat pilar  berbangsa dan bernegara 

yaitu Pancasila , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945,  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan 

Bhineka Tunggal Ika.  

Landasan filosofis  sistem pendidikan nasional menempatkan 

peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha 

Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang 

berharkat, dan   menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan 

berakhlak mulia.  

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk 

berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, menjunjung tinggi 

dan memegang teguh norma dan nilai-nilai seperti norma agama dan 

kemanusiaan, norma persatuan bangsa, norma kerakyatan, norma 

demokrasi, dan   nilai-nilai keadilan sosial.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. 

Sesuai dengan UU 12/2012, Pasal  3, Pendidikan Tinggi 

berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, 

kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan, dan keterjangkauan.  

Filosofi  Renstra PS S3 IKed Unud 2015 - 2020 juga  mengacu 

pada filosofi  Renstra  Unud 2015 – 2020. Filosofi dimaksudkan  untuk 

memberikan semangat mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) 

unggul, mandiri, dan berbudaya, dengan  pengembangan  Unud menuju  

WCU. 
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BAB II  

KURIKULUM 

 

2.1.Pengertian Kurikulum 

Kurikulum program doktor ilmu kedokteran adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan program pendidikan. Dalam kurikulum ini yang 

dimaksud dengan tujuan adalah kompetensi atau learning outcomes, isi 

dan bahan pelajaran adalah bahan kajian, cara adalah metoda 

pembelajaran dan cara penilaian, dan kegiatan pembelajaran adalah 

implementasi dari semua komponen di atas, yang realisasinya 

diwujudkan dalam mata kuliah program studi doktor ilmu kedokteran.   

Penyusunan kurikulum berbasis KKNI pada   Prodi doktor ilmu 

kedokteran FK Unud berpedoman pada Buku Pedoman  Pengembangan 

KKNI  Pendidikan Tinggi   (Perpres No. 8 tahun 2012) dan  mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan (Pemenristekdikti No. 44 Tahun 

2015) program doktor ilmu kedokteran Unud disusun    dengan dasar 

analisis SWOT, tracer study dan kebutuhan pasar yang, sehingga 

bersifat sangat spesifik, dengan mengangkat Pola Ilmiah Pokok Unud 

(PIP) Unud, yaitu kebudayaan. Sesuai dengan Buku Pedoman 

Penyusunan KKNI, maka proses penyusunan KBK dilakukan oleh 

Prodi Doktor ilmu kedokteran.  Diawali dengan melakukan analisis 

SWOT kemampuan Prodi (scientific vition) dikaitkan dengan hasil 

tracer study dan labor market signals.   Pertama, menentukan profil 

lulusan sebagai tujuan pendidikan; Kedua, menetapkan kompetensi 

lulusan yang akan dicapai; ketiga menetapkan bahan kajian. 

 

2.2 Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Unud  

Profil lulusan program doktor ilmu kedokteran Unud secara 

umum harus mampu menjadi seorang peneliti yang handal, berkualitas 

internasional dan mampu menjadi ujung tombak keilmuan di bidang 

ilmu kedokteran. Doktor Ilmu Kedokteran yang mampu 

mengembangkan keahlian/keilmuan  melalui riset untuk memecahkan 

permasalahan kesehatan nasional dan regional yang hasilnya 
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dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional yang terindekdan 

nasional yang terakriditasi, mampu memimpin tim riset, bertanggung 

jawab secara ilmiah berdasarkan etika akademik, dan mampu 

mengkomunikasikan pengetahuannya melalui berbagai bentuk media 

sehingga mendapat pengakuan sebagai pakar Kedokteran di tingkat 

nasional dan internasional. 

 

2.3. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu 

Kedokteran Unud.   

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman 

penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan. Meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau 

kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. 

Standar kompetensi lulusan  bertujuan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, 

mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang 

bermanfaat bagi kemanusiaan. Kompetensi adalah kemampuan 

berpikir, bersikap ,dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan 

dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta 

didik.    Prodi  S3 ilmu kedokteran wajib merumuskan kompetensi atau 

learning outcomes lulusannya dengan mengacu pada Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia dan pada rumusan kompetensi hasil 

kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi  

dan pemangku kepentingan. 

Kompetensi lulusan Prodi doktor ilmu kedokteran terdiri dari 

kompetensi  utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya ( 

Kepmendiknas 045/2002).  Kompetensi  utama merupakan penciri 

suatu program studi, termasuk disertasi.  Kompetensi  pendukung 

dicapai melalui mata kuliah pendukung  disertasi (MKPD).  Sedangkan 

kompetensi lainnya dicapai lewat mata kuliah umum (MKU), yaitu:  

mata kuliah (MK) Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian.   

Kompetensi lulusan tersebut paling sedikit mengandung lima 

elemen kompetensi yaitu (1) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu 
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dan atau teknologi ilmu kedokteran; (3) kemampuan dan keterampilan 

berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat 

keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (5) 

penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian dalam berkarya.   

Perpres 8/2012 tentang KKNI,  pada Pasal 5 butir  h, tercantum 

bahwa:  Lulusan doktor terapan dan doktor setara dengan jenjang 9; 

merupakan jenjang tertinggi dari skala jenjang 1 – 9.  Jenjang 

kualifikasi 9 ini dikelompokkan dalam jabatan ahli.  Setiap jenjang 

kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai. Jenjang kualifikasi  untuk 

program doktor dalam lampiran Perpres tersebut, meliputi kualifiaksi 

umum dan jenjang kualifikasi level 9.  Untuk Jenjang kualifikasi umum 

ditetapkan sebagai berikut:   

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air 

serta mendukung perdamaian dunia  

4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan  

kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan- 

nya. 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, 

dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat 

untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat. 
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2.4. Kompetensi Utama,Kompetensi  Pendukung dan Kompetensi 

Lainnya Program Doktor ilmu kedokteran Unud  

 

2.4.1. Kompetensi Utama  

Kompetensi utama program doktor setara dengan jenjang 

kualifikasi level 9 KKNI  yaitu:  

1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan atau teknologi ilmu 

kedokteran baru didalam bidang keilmuannya atau praktek 

profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya 

kreatif, original, dan teruji, serta mengangkat kearifan lokal, 

sesuai dengan PIP Unud. 

2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan atau 

teknologi ilmu kedokteran di dalam bidang keilmuannya 

melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, serta 

pendekatan budaya.  

3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset,   

pengembangan  Ipteks ilmu kedokteran yang bermanfaat bagi 

kemaslahatan umat manusia, mampu mendapat pengakuan 

nasional dan internasional, serta tetap menjunjung tinggi 

budaya bangsa.   

Kompetensi utama dikembangkan melalui  sejumlah matakuliah  

yang merupakan substansi kajian bidang ilmu dan/atau keahlian yang 

menjadi isi program pendidikan Doktor ilmu kedokteran. Total sks 

yang tergabung dalam kompetensi utama berjumlah 46-58 sks.   

Dijabarkan dalam  bentuk ujian proposal dan  disertasi.  Kompetensi 

utama dijabarkan lebih lanjut secara spesifik dalam spesifikasi Prodi S3 

ilmu kedokteran.   

 

2.4.2. Kompetensi Pendukung  

 Kompetensi pendukung dikembangkan melalui sejumlah mata 

kuliah lain untuk memperkuat pengembangan kompetensi  utama dalam  

pendidikan program Doktor ilmu kedokteran . Mata kuliah yang berada 

dalam  kompetensi pendukung adalah MKPD dengan bobot 10-12 sks.    
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2.4.3. Kompetensi lainnya 

Penguasaan terhadap Kompetensi lainnya diwujudkan dalam mata kuliah yang  bersifat khusus dan 

berkaitan dengan kompetensi utama dengan beban  studi 5 sks (10%) berupa matakuliah Filsafat Ilmu (2 sks) dan 

mata kuliah Metodologi Penelitian (3 sks) yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Bagi mahasiswa yang berasal 

dari rumpun ilmu yang tidak sebidang  sekurang-kurangnya harus mengikuti mata kuliah dasar tambahan sebanyak 

12 sks yang bertujuan untuk menyetarakan tingkat kompetensi, sesuai dengan karakteristik Prodi yang 

bersangkutan. Proses pembelajaran mata kuliah tersebut dilaksanakan dalam program matrikulasi yang 

diselenggarakan sebelum semester ajaran baru berlangsung atau pada semester 0.  

 
Tabel 2 Daftar Kompetensi Lulusan 

Kebutuhan 

Stakeholder 

Kompetensi Umum Komptensi Khusus 

Kebutuhan bidang 

ilmu 

1. Mampu mengambangkan  

keilmuan sesuai konsentrasi melalui 

riset berdasarkan kaidah keilmuan  

yang hasilnya disusun dalam bentuk 

disertasi dan dipublikasi dalam  

jurnal ilmiah internasional terindek 

dan nasional yang terakriditasi. 

 

2. Mampu memecahkan 

permasalahan  dalam bidang ilmu dan 

teknologi kedokteran  dengan 

pendekatan inter, multi dan 

1.a. Mampu merancang penelitian secara mandiri. 

1.b. Mampu mengerjakan penelitian kedokteran  sesuai 

rancangan penelitian. 

1.c. Mampu menuliskan laporan hasil penelitian dalam 

bentuk disertasi dan publikasi ilmiah pada jurnal intersional  

yang terindeks atau jurnal nasional terakriditasi 

 

 

2.a. Mampu mengerjakan riset untuk memecahkan 

permasalahan kesehatan dan teknologi dalam bidang ilmu 

sesuai konsentrasi dengan pendekatan inter-multi dan 

transdisipliner 

8
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transdisipliner. 2.b. Mampu  berkontribusi dalam menyusun peta jalan riset 

berdasarkan pemikiran kritis tentang konsep, prinsip, atau 

teori yang telah ada di bidang kedokteran dengan 

pendekatan inter, multi dan transdisipliner. 

Kebutuhan 

profesional 

(professional needs) 

Mampu bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja mandiri 

maupun institusi atau organisasi pada 

bidang kedokteran  sesuai dengan 

standar mutu yang berlaku. 

a. Memahami dan menerapkan etika keilmuan 

b. Memiliki ide riset ilmu kedokteran yang orisinal 

c. Memiliki portfolio riset yang terekam dengan baik. 

Kebutuhan 

msyarakat (societal 

needs) 

Mampu menyajikan suatu argumen 

dan solusi bagi permasalahan 

kesehatan nasional dan regional  yang 

dapat ipertanggungjawabkan secara 

ilmiah berdasarkan etika akademik, 

dan mengkomunikasikannya melalui 

berbagai bentuk media kepada 

masyarakat umum. 

a. Mampu mengkomunikasikan dan mengemukakan solusi 

bagi permasalahan kesehatan nasional dan regional  

b. Mampu mempertahankan dan beragumentasi atas hasil 

penelitian mandiri yang dikerjakan 

c. Mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang 

dimilikinya kepada masyarakat umum. 

Kebutuhan generasi 

masa depan (aspek 

scientific vision) 

Mampu mendapat pengakuan 

nasional dan internasional atas riset 

orisinalnya. 

a. Memiliki pengalaman riset internasional. 

b. Mampublikasikan hasil riset di forum ilmiah nasional 

atau internasional. 
Kebutuhan dunia kerja 

(industrial needs) 

Mampu mengelola, memimpin, dan 

mengembangkan riset dan pengembangan 

yang bermanfaat bagi ilmu kedokteran 

dan bermanfaat untuk umat manusia. 

a. Mampu mengelola dan memimpin tim riset. 

b. Mampu mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, 

mengaudit, dan mengamankan) data riset untuk keperluan 

otentikasi, orijinalitas, dan studi. 

c. Kemampuan memperoleh dana hibah riset atau membiayai rsiet 

secara mandiri. 

6
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Profil Lulusan Doktor Ilmu Kedokteran 

Mampu mengambangkan keahlian/keilmuan ilmu kedokteran melalui riset untuk memecahkan permasalahan kesehatan nasional dan regional  yang hasilnya dipublikasikan pada jurnal 

ilmiah internasional dan nasional yang terindeks, mampu memimpin tim riset, bertanggung jawab secara ilmiah berdasarkan etika akademik dan mampu mengkomunikasikan 

pengetahuannya melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat umum sehingga mendapat pengakuan sebagai pakar ilmu kedokteran di tingkat nasional dan internsional. 

Memecahkan masalah kesehatan nasional dan regional  dalam 

bidang ilmu kedokteran menggunakan prinsip-prinsip ilmiah 

Mempublikasikan hasil penelitian ilmu kedokteran 

sehingga mendapatkan pengakuan nasional dan 

internasional 

Mengelola dan 

Memimpin riset ilmu 

kedokteran dengan 

pendapatan multi inter 

dan transdisipliner  

Mendokumentasikan, 

menyimpan, mengaudit, dan 

mengamankan data riset untuk 

keperluan otentikasi, originalitas 

dan studi pengulangan  

Melakukan riset ilmu 

kedokteran sesuai 

rancangan penelitian 

dan membuat portofolio 

riset dengan jujur  

Mampu mencari pembiayaan 

dana riset secara mandiri  

Mampu berkontribusi dalam menyusun roadmap riset 

berdasarkan pemikiran kritis tentang konsep prinsip, atau teori 

yang telah ada di bidang biomedik dengan pendekatan inter, 

multi, dan transdisipliner. 

Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja mandiri 

maupun institusi atau organisasi 

pada bidang biomedik sesuai 

dengan standar mutu yang 

berlaku di bidang perkerjaannya 

Memiliki pengalaman riset 

internasional serta publikasi 

ilmiah internasional 

Mampu menuliskan laporan 

hasil penelitian dalam bentuk 

disertasi dan publikasi 

saintifik pada jurnal 

internasional terindek dan 

nasional yang terakriditasi 

Mampu mengkomunikasikan 

pengetahuan yang 

dimilikinya melalui berbagai 

bentuk media. 

Mengidentifikasikan masalah kesehatan nasional dan regional yang dapat dipecahkan dengan ide 

riset ilmu kedokteran → ide riset original 
yang dituangkan dalam proposal riset 

Mampu menerapkan prinsip filsafat ilmu dan etika 

dalam mengembangkan ilmu biomedik 

Mampu mengevaluasi prinsip pemilihan uji statistik 

dan penerapannya serta metodologi riset khusus 

dalam bidang kedokteran dan fokus risetnya 

Memilih klaster riset untuk tempat melakukan riset 

S3 setelah lab intership. Menemukan Promotor yang 

meruapakan pakar di klaster riset terkait 

Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan 

kerja sama dengan kolega dan sejawat di dakam 

institusi komunitas riset nasional atau internasional 

Mampu mempertahankan dan berargumentasi 

atas hasil penelitian mandiri yang dikerjakan 

Skematik hubungan kompetensi dengan profil lulusan. 

1
0
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2.5 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah  

Untuk mencapai kompotensi tersebut disusunlah kurikulum dengan 

distribusi matakuliah yang bisa dikembangkan dan  dilaksanakan 

berbasis kompetensi tersebut.  Kurikulum   Prodi  S3 ilmu kedokteran 

dikembangkan dan ditetapkan oleh  Senat Fakultas dengan mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).   Dalam PP 19/2007, 

kurikulum  diselenggarakan  melalui proses pembelajaran   secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotifasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik, psikologi peserta didik. Proses pembelajaran 

pendidikan memberikan keteladanan. Perencanaan proses pembelajaran 

meliputi silabus, dan rencana  pelaksanaan pembelajaran yang memuat 

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar  dan    penilaian hasil belajar.  

Program Doktor ilmu kedokteran Unud  saat ini diarahkan 

menuju program berbasis penelitian (by research) dengan beban studi   

sekurang-kurangnya  47  (empat puluh enam )  sks, termasuk disertasi  

28 sks untuk   yang sebidang. Untuk yang tidak sebidang sekurang-

kurangnya  59 sks.  Kurikulum dan Distribusi  mata kuliah per semester  

dan proses penyusunan disertasi disajikan dalam Tabel 2.  

 

Tabel 2. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah Program Studi 

Doktor Ilmu Kedokteran 

 
Semester Mata Kuliah/ 

Kualifikasi /Disertasi  

 Bobot sks 

Sebidang Tidak 

sebidang 

0 Matrikulasi dan Revew Journal sesuai 

peminatan 

 - 12 

I 

MK. Wajib PPs Unud (5 sks)    

1. Filsafat Ilmu  Wajib 

Prodi 

2 2 

2. Metodologi Penelitian  Wajib 

Prodi 

3 3 

3. Metode Penulisan Wajib 

Prodi 

2 2 
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4. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 3-4 3-4 

II 1. Ujian Kualifikasi   3 3 

2. MKPD  5-6 5-6 

II/III Ujian Proposal Disertasi + Penelitian I / 

pendahuluan 

 
6 6 

IV/V Seminar hasil Penelitian 

 Penelitian Lanjutan 

 Penulisan Disertasi 

 Artikel / publikasi ilmiah  

 

 

8 

 

8 

V Ujian Tahap I 

(Ujian Tertutup) 

 Penulisan dan 

pertanggungjawaban disertasi 

 Karya ilmiah / publikasi jurnal 

internasional 

 

 

10 

 

10 

VI Ujian Tahap Akhir II 

(Ujian Terbuka) 

 

 

4 

 

4 

Total 47 sks 59 sks 

*Catatan : untuk yang tidak sebidang belum terealisasi hingga sekarang. 

2.6 Mata Kuliah Pada Program Matrikulasi 

Pada matrikulasi diberikan kuliah tentang biomedik dan tugas 

mandiri membuat sintesis sesuai peminatan sebagai kajian pustaka.  

Ruang lingkup dan tujuan  dari matrikulasi adalah: 

(1) Memberikan pembekalan dasar ilmu kedokteran biomedik sehingga 

dapat menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan 

sehingga memudahkan dalam mengikuti proses pembelajaran.  

(2) Mata kuliah matrikulasi dapat diberikan pada mahasiswa program 

Doktor ilmu kedokteran yang berasal dari sarjana (S2) yang tidak 

sebidang, maupun yang sebidang. 

(3) Maksimum beban studi yang diberikan adalah 12 sks   dengan lama 

studi maksimum satu semester dan mengacu pada sistem Kredit 

semester.   

(4) Mata kuliah pada program matrikulasi diberikan sebelum program 

dimulai atau  pada  awal program.  
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(5) Jenis dan jadwal mata kuliah pada program matrikulasi ditentukan 

oleh  Prodi  S3 ilmu kedokteran, melalui rapat koordinasi dosen 

pengajar Prodi S3 ilmu kedokteran, dan ditetapkan dengan SK 

Dekan. 

(6) Silabus mata kuliah terlampir. 

 

 2.7 Mata Kuliah Pilihan  

 

1. Konsentrasi Ilmu Kedokteran Biomedik  

NO MATA KULIAH BOBOT SKS KETERANGAN 

1 Biologi Molekuler dan Proteomik 1  Wajib Konsentrasi 

2 Biostatistik Lanjut  1  Wajib Konsentrasi 

3 Imunologi Diagnostik  1  Wajib Konsentrasi 

4 Mata Kuliah  (di arahkan PA)  1  Pilihan  

 
2. Konsentrasi Ergonomi Fisiologi Kerja 

NO MATA KULIAH BOBOT SKS KETERANGAN 

1 . Keselamatan dan kesehatan Kerja  

(K3)  
1 Wajib Konsentrasi 

2. Higiene Perusahaan dan Kesehatan 

Kerja 
1 Wajib Konsentrasi 

3. Ergonomic Methodology 1  Wajib Konsentrasi 

4 . Kuliah (di arahkan PA)  1  Pilihan  

 
3. Konsentrasi Fisiologi Olah Raga 

NO MATA KULIAH BOBOT SKS KETERANGAN 

1.  Dasar Dasar Fisiologi 

Olahraga/latihan  
1  Wajib Konsentrasi 

2. 
Pedoman Latihan Sebagai Bagian Dari 

Pola Hidup Manusia  
1  Wajib Konsentrasi 

3 . 
Overtraining dan Overworking 

(Latihan dan Kerja Berlebih)  
1  Wajib Konsentrasi 

4. 
Kuliah (diarahkan PA)  1  Pilihan  

 



Buku Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana 

 

14 

 

4. Ilmu Kedokteran Reproduksi 

NO MATA KULIAH BOBOT SKS KETERANGAN 

1. Bioreproduksi Pria dan Wanita  1 Wajib Konsentrasi 

2. Seksologi  1  Wajib Konsentrasi 

3. Kontrasepsi Pria  1  Wajib Konsentrasi 

4 . Kuliah (diarahkan PA) 1 Pilihan  

 

5. Konsentrasi Ilmu Kedokteran Hewan 

NO MATA KULIAH BOBOT SKS KETERANGAN 

1. Biologi Molekuler dan 

Proteomik  
1  Wajib Konsentrasi 

2. Biostatistik Lanjut  1  Wajib Konsentrasi 

3. Imunologi Diagnostik  1  Wajib Konsentrasi 

4. Mata Kuliah  (di arahkan PA)  1  Pilihan  

5. Patobiologi 1  Pilihan  

6. Hewan Laboratorium 1  Pilihan  

7. Prosedur Laboratorium 1  Pilihan  

 
6. Konsentrasi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

NO MATA KULIAH BOBOT SKS KETERANGAN 

1. Analisis kebijakan berbasis 

bukti (Policy analysis and 

Evidence Base Public Health)  

1  Wajib Konsentrasi 

2. Determinan Sosial masalah 

kesehatan masyarakat  

1  Wajib Konsentrasi 

3. Manajemen Strategis dari 

Program Kesehatan Masyarakat  

1  Wajib Konsentrasi 

4. Epidemiologi Lanjut  1 Pilihan  

5. Kuliah (diarahkan PA) 1 Pilihan 
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7. Anti aging Medicine 

NO MATA KULIAH BOBOT SKS KETERANGAN 

1. Kedokteran Olahraga 1  Wajib Konsentrasi 

2. Endokrinologi 1  Wajib Konsentrasi 

3. Nutrisi 1  Wajib Konsentrasi 

4. Kedokteran Estetika 1  Wajib Konsentrasi 

5. Konsep Dasar Anti-Aging 1  Pilhan 

6. Hormon dalam konsep Anti-Aging 1  Pilihan 

7. Olahraga dan Kualitas Hidup 1  Pilihan 

8. Seks dan Kualitas Hidup 1  Pilihan 

9. Nutrisi dan Kesehatan 1  Pilihan 

 
8. Konsentrasi Ilmu Alam Dasar Kedokteran 

NO MATA KULIAH BOBOT SKS KETERANGAN 

1. Biologi Molekuler dan 

Proteomik  
1  Wajib Konsentrasi 

2. Biostatistik Lanjut  1  Wajib Konsentrasi 

3. Imunologi Diagnostik  1  Wajib Konsentrasi 

4. Mata Kuliah  (di arahkan PA)  1  Pilihan  
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BAB III 

MATRIKS : PROSES PEMBELAJARAN  DAN EVALUASI 

 

No. Kompetensi 

Proses Belajar 

(sub 

kompetensi/aktivitas) 

Ruang 

Lingkup 

Materi  

Media dan 

Teknologi 

Mata 

Kuliah 
Indikator Penilaian 

1. Mampu 

bertanggungjawab 

atas pencapaian 

hasil kerja 

mandiri maupun 

institusi atau 

organisasi pada 

bidang 

kedokteran sesuai 

dengan standar 

mutu. 

a. Menghayati etika 

keilmuan 

Aktivitas : Kuliah 

b. Memilki protofolio 

riset yang terekam baik. 

Aktivitas : 

Diskusi kelompok 

Tutorial E-Learning 

c Presentasi rencana 

penelitian 

Pengantar  

Filsafat Ilmu 

Logika Ilmu 

Proses 

Berfikir  

Saintifik 

Etik 

Diskusi 

Kelompok 

masalah good 

scientific 

practice 

 

Diskusi 

kelompok 

masalah etik 

riset biomedik 

tutorial 

pengajuan etik 

Audio 

Visual Scele 

Filsafat 

Ilmu dan 

Etik 

 

Kuliah 

Wajb 

yang lain 

 

Penulisan 

Artikel 

Ilmiah 

Partisipasi 

>75% 

Lulus 

Ujian 

dengan 

nilai min 

B 

Proposal 

riset 

diajukan 

kaji etik 

ke komisi 

etik FK 

UNUD 

-Ujian 

Filsafat 

dan etik 

- Tanda 

terima 

pengajuan 

Kaji Etik 

proposal 

ke Komisi 

Etik Fk 

UNUD 

1
6
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riset proposal 

penelitian. 
2. Mampu 

mengembangkan 

ilmu kedokteran 

melalui riset 

berdasarkan kaidah 

keilmuan melalui 

riset yang hasilnya 

disusun dalam 

bentuk disertasi dan  

jurnal ilmiah 

internasional 

terindek dan 

nasional yang 

terakriditasi 

-Mampu merancang 

penelitian Kedokteran 

secara mandiri 

-Memiliki ide riset 

kedokteran orisinal yang 

dituangkan dalam proposal 

riset 

Aktivitas : 

-Penulisan proposal 

penelitian 

-Ujian Proposal penelitian 

Penulisan 

Proposal 

penelitian  

Ujian Porposal 

penelitian 

Audio visual MKPD Lulus Ujian 

proposal 

dengan 

nilai min B 

Borang 

penilaian 

ujian 

proposal 

(Lampiran 

borang 

penilaian) 

-Mampu mengevaluasi dan 

memilih uji statistik serta 

metodologi riset. 

Aktivitas : 

-Kuliah 

-Tutorial 

-Praktikum dengan software 

statistik 

Pengantar 

statistik Prinsip 

pemilihan uji 

statistik Desain 

penelitian 

analisis 

kualitatif 

analisis 

kuantitaif 

diskusi 

kelompok 

evaluasi dan 

pemilihan uji 

statistik tutorial 

pemilihan uji 

Audio Visual Metologi 

Riset dan 

Statistik 

Lulusa 

ujian 

dengan 

nilai min B 

Ujian 

metodologi 

riset dan 

statistik 

1
7
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statistik dan 

desain 

penelitian dalam 

proposal 

Praktikum 

dengan software 

statistik. 

-Mampu menuliskan 

laporan hasil penelitian 

dalam bentuk disertasi dan 

publikasi saintifik pada 

jurnal internasional dan 

nasional yang terindeks. 

Aktivitas : 

Seminar Progress Report 1 

& 2 

Seminar Hasil 

Pra-Promosi (Publikasi 

Ilmiah) promosi 

Seminar 

Progress 

Report 1 & 2 

 

Seminar Hasil 

Pra-Promosi 

(Publikasi 

Ilmiah0 

 

Promosi 

Audio Visual Seminar 

Progress 

Report 1 

& 2 

 

Seminar 

Hasil 

 

Pra-

Promosi 

(Publikasi 

Ilmiah) 

 

Promosi 

Lulus 

dengan 

nilai min B 

Borang 

penilaian 

seminar 

progress 

report 

Borang 

penilaian 

seminar 

hasil 

Borang 

penilaian 

pra-promosi 

Borang 

penilaian 

promosi 

(Lampiran 

Borang 

penilaian) 

 

1
8
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3. Mampu 

memecahkan 

permasalahan sains 

dan teknologi dalam 

bidang ilmu 

kedokteran melalui 

pendekatan inter, 

multi dan 

transdisipliner 

-Mampu mengerjakan riset 

untuk memecahkan 

permasalahan sains dan 

teknologi dalam bidang 

ilmu kedokteran dengan 

pendekatan inter-multi dan 

transdisipliner 

Aktivitas : 

Pelaksanaan Riset 

Pengisian logbook riset 

berbasis e-learning 

Magang riset di lab atau 

klaster riset pilihan 

 

Seminar  

nasional/internasional 

Pelaksanaan 

Riset 

Fasilitas Lab 

Terkait yang 

ada MOU 

 

Lab 

Biomedik 

Terpadu 

 

Lab 

Kedokteran 

Hewan 

Pelaksanaa

n Riset 

Penilaian 

pengisian 

logbook 

riset sesuai 

tahapan 

riset 

Penilaian 

oleh tim 

promotor. 

4. Mampu menyajikan 

suatu argumen dan 

solusi bagi 

permasalahan 

kesehatan nasional 

dan regional  yang 

dapat 

dipertanggungjawab

kan secara ilmiah 

berdasarkan etika 

akademik, dan 

mengkomunikasika

Mampu 

mengkomunikasikan dan 

mengemukakan solusi bagi 

permasalahan kesehatan 

nasional dan regional  

 

Mampu mempertahankan 

dan berargumentasi atas 

hasil penelitian mandiri 

yang dikerjakan 

 

Mampu 

Academic 

Writing 

Audio Visual Academic 

Writing 

Publikasi 

imliah 

berbahasa 

Indonesia 

dan bahasa 

Inggris 

Publikasi 

Ilmiah 

submitted 

for review 

1
9
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nnya melalui 

berbagai bentuk 

media kepada 

masyarakat umum 

mengkomunikasikan 

pengetahuan yang 

dimilikinya kepada 

masyarakat umum 

 

Aktivitas : 

Kuliah Academic Writing 

 

Tutorial Academic Writing 

5. Mampu mengelola, 

memimpin, dan 

mengembangkan 

riset  yang 

bermanfaat bagi 

ilmu kedokteran 

dan kesejahteraan 

umat manusia. 

-Mampu mengelola dan 

memimpin tim riset 

 

-Mampu mengelola 

(Mendokumentasikan, 

menyimpan, mangaudit, dan 

mengamankan) data riset 

untuk keperluan otentikasi, 

orijinalitas, dan studi. 

Pengulangan 

(reproducibility) 

-Kemampuan memperoleh 

dana hibah riset atau 

membiayai riset secara 

mandiri. 

 

 

 

Kepemimpinan 

dan Kerjasama 

riset 

Audiovisual 

 

Fasilitas Lab 

 

SceLe 

Kepemimp

inan dan 

Kerjasama 

riset 

Partisipasi 

kuliah > 

80% 

 

Penilaian 

praktek 

oleh tim 

promotor 

melalui 

logbook 

riset 

berbasis e-

learning 

Penilaian 

kualitatif 

oleh tim 

promotor 

 

2
0
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Skema Kurikulum S3 Ilmu Kedokteran 

Belum lulus : 

 
Ujian Ulang kualifikasi 1 

kali. Kalau tidak lulus 

Dianggap gagal. 

 

Matrikulasi : 

 

 Genetika /Biologi 

Molekuler 1 SKS 

 Biomedik (Biokimia, 

Fisiologi, Farmakologi 

Molekuler, Mikrobiologi 

dasar 1 sks) 

 Journal Reading (2 

Mahasiswa dibimbing 1 

Dosen, Sampai 

menghasilkan 1 artikel 

kajian pustaka sesuai 

dengan rencana disertasi. 

 Pelaksanaan Juni-Agustus 

Artikel ilmiah yang 

siap publikasi 

Kuliah Semester I: 

 

 Mahasiswa wajib 

ikut kuliah 75%. 

 Akhir semester I 

sudah punya rencana 

proposal yang akan 

diuji kualifikasi. 

Semester III/IV : 

 

 Penyusunan Proposal 

Penelitian Disertasi 

 Ditentukan oleh Tim 

Promotor 

 MKPD Sesuai Konsentrasi 

Semester II :  

 

 Persiapan ujian 

kualifikasi  

 Akhir semester II 

/awal semester III 

 Ujian Kualifikasi 

Semester III/IV : 

 

 Ujian Proposal Disertasi 

 Kalau belum lulus bisa 

mengulang 1 kali 

 Tidak lulus setelah 

mengulang = Gagal 

Semester V : 

 

Penelitian dan 

persiapan artikel 

journal internasional 

Semester V/VI : 

 

 Seminar Hasil 

Penelitian 

 Publikasi 

Internasional 

 

Semester VI : 

 

 Ujian Tahap II 

(Ujian Terbuka) 

 Publikasi 

Internasional / 

LOA 

Semester V/VI : 

 

 Ujian Tahap 

I (Ujian 

Tertutup) 
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IV 

PENUTUP 

 

1. Berbagai hal lain yang belum diatur dalam kurikulum ini akan  

dengan ketentuan tersendiri dan atau diputuskan dengan 

keputusan Senat Fakultas 

2. Kurikulum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

berdasarkan surat keputusan Dekan FK UNUD. 

3. Dengan berlakunya Kurikulum ini kurikulum lain dinyatakan 

tidak berlaku. 
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Lampiran-lampiran : 

 

SILABUS MATRIKULASI 

  

Biologi Molekuler dan Genetika Kedokteran 2 sks 

Pokok bahasan meliputi : Organisasi sel dan genom baik prokaryot 

maupun eukaryote. Teori-teori tentang DNA sebagai penyimpan 

informasi serta regulasi dalam proses transkripsi DNA dan 

perbaikannya serta analisa genetic ( pada tingkat molekuler) suatu 

organism dalam populasi dan keterkaitannya dengan penyakit-penyakit 

kelainan genetic pada manusia. 

Dosen : Prof. Dr. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc. 
 

Biokomia Dasar 2 sks 

Pokok bahasan meliputi : Dasar mekanisme biokimia yang mendasari 

mekanisme biologis dan fisiologis normal baik pada tingkat system 

organ ataupun subseluler. Dalam system organ akan dijelaskan 

metabolism karbohidrat, protein dan lemak, sedangkan dalam system 

seluler akan dibahas mekanisme biokimia second messenger dan 

efeknya pada berbagai protein dalam sel yang melandasi mekanisme 

fisiologis dan biologis sel serta kaitannya dengan beberapa 

kelainan/penyakit. 

Dosen : Dep. Biokimia FK  

 

 



Buku Kurikulum Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana 

 

24 

 

Farmakologi Molekuler 1 sks 

Pokok bahasan meliputi : Efek obat atau bahan kimia pada system,  

organ, sel dan level molekuler dengan tujuan untuk memahami 

mekanisme dasar kerja obat pada seluler dan molekuler. Pengetahuan 

ini akan dimanfaatkan untuk menciptakan obat baru atau cara 

penatalaksanaan pengobatan baru, serta digunakan sebagai alat 

penelitian ilmu-ilmu hayati umumnya atau kedokteran pada khususnya. 

Dosen : Dep. Farmakologi FK 

 

Fisiologi Dasar 1 sks  

Fisiologi Kedokteran : Pokok bahasan meliputi : Mata kuliah ini akan 

membahas fungsi system organ dan jaringan pada manusia normal. 

Fokus bahasan mengaitkan fenomena-fenomena faal system organ dan 

jaringan dengan proses elektrik dan mekanik sehingga memahami 

gangguan fungsi dalam penyakit tertentu. 

Dosen : Dep. Fisiologi FK 

 

Histologi Dasar 1 sks 

Pokok bahasan meliputi : organisasi molekuler sel, meliputi struktur 

dan fungsi organelle sel; kompartemensi sel. Keduanya akan dibahas 

pada jenjang molekuler. Fungsi system membrane dibahas antara lain 

menyertakan konsep-konsep kanal ion, fluiditas membrane, konfirmasi 

protein, dan elektrofisiologis. Konservasi system biologis akan 

dijelaskan dalam bentuk bahasan supra molekuler mekanisme actin-

myosin. Komunikasi antar sel dibahas melalui konsep-konsep signaling 
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dan didukung oleh bahasan-bahasan tentang adhesi janksion, reseptor 

dan transmitter. Pertumbuhan dan perkembangan sel dibahas melalui 

konsep-konsep mitosis, siklus sel dan apoptosis. Mekanisme ekspresi 

program sel akan disinggung sedikit dan akan lebih dijelaskan pada 

mata kuliah genetika molekuler. 

Dosen : Dep. Histologi FK 


