1. Peminatan Ilmu Faal dan Khasiat Obat (IFO)
1A. Program Studi Magister (S-2)
Capaian Pembelajaran Program Magister (S-2) Peminatan IFO
1. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi riset untuk
pengembangan IPTEK di bidang perekayasaan biologis.
2. Mampu menganalisis proses faal yang berdasarkan pada bidang ilmu sains biomedis
pada semua tingkatan organisasi tubuh mulai dari subseluler, seluler, jaringan, organ,
dan sistem organ dalam satu maupun lintas spesies hewan.
3. Mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji melalui analisis ilmiah yang terencana,
terstruktur, dan sistematis di bidang sains biomedis dalam rangka mengeksplorasi
keanekaragaman hayati.
4. Mampu mendiseminasikan hasil penelitian di bidang sains biomedis ke komunitas
ilmiah dan masyarakat umum pada tataran nasional dan/atau internasional.
Kurikulum Program Studi Magister (S-2) Peminatan IFO
Kode
Mata Kuliah

PPS500
STK511

SVB501
SVB502
SVB503

SVB511
SVB512

SVB513

SVB591
PPS590
SVB592
SVB593
PPS591
SVB594

SVB514
SVB515

SVB516

Kredit

Mata Kuliah Wajib SPs (3 SKS)
Bahasa Inggris
3(2-1)
Biostatistika
3(2-1)
(Biostatistics)
Mata Kuliah Dasar/Pilar Prodi (6 SKS)
Metodologi Penelitian Biomedis
3(2-1)
(Research Methodology of Biomedicine)
Filsafat Ilmu Kesehatan
1(1-0)
(Phylosophy of Health)
Biomedis Veteriner
2(2-0)
(Veterinary Biomedicine)
Mata Kuliah Wajib Peminatan (8 SKS)
Analisis Komparatif Struktur Seluler
2 (2-0)
(Comparative Analysis of Cellular Structure)
Dinamika dan Kinetika Bahan Berkhasiat
3 (2-1)
(The Kinetics and Dynamics of Active
Compounds)
Fisiologi Komparatif
3 (3-0)
(Comparative Physiology)
Tugas Akhir (14 SKS)
Kolokium
1
Seminar
1
Proposal
2
Tesis
6
Publikasi Ilmiah
2
Ujian Akhir
2
Mata Kuliah Pilihan Peminatan (6 SKS)
Sub Peminatan Anatomi, Histologi, dan Embriologi
Teknik Histologi
3(2-1)
(Techniques of Histology)
Teknik Histokimia dan Immunohistokimia
3(2-1)
(Histochemistry
and
Immunohistochemistry
Techniques)
Komparatif Morfofungsi Vertebrata
2(2-0)
(Comparative Morphofunction of Vertebrate)

Semester

Ganjil
Ganjil

Ganjil
Ganjil
Genap

Genap
Ganjil

Genap

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

Ganjil/Genap

SVB517
SVB518

SVB519
SVB51A

SVB51B

SVB51C

SVB611

Bioteknologi Embrio (Embryo Biotechnology)
3(2-1)
Teratologi
3(2-1)
(Teratology)
Sub Peminatan Farmakologi dan Toksikologi
Eksplorasi Bahan Aktif
2(1-1)
(Exploration Studies of Active Compounds)
Analisis Khasiat dan Keamanan Bahan Alam
2(2-0)
(Analytical Methods for Efficacy and Safety of
Natural Compounds)
Hewan Coba untuk Analisis Efikasi dan
2(1-1)
Keamanan Obat
(Experimental Methods for Efficacy and Safety of
Drugs)
Farmakologi Imunomodulator, Antikanker, dan
2(2-0)
Antimikrob
(Pharmacology of Immunomodulator, Anticancer,
and Antimicrobe)
Sistem Penghantaran Obat
2(2-0)

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

Ganjil/Genap

Ganjil/Genap

Ganjil/Genap

(Drug Delivery System)
Sub Peminatan Fisiologi
SVB612 Ekofisiologi
(Ecophysiology)
SVB613 Teknik dan Instrumentasi Fisiologi
(Physiological Techniques and Instrumentation)
SVB614 Fisiologi Produksi
(Physiology of Animal Production)
SVB615 Fisiologi Unggas
(Avian Physiology)
SVB616 Anatomi dan Fisiologi Satwa Primata
(Anatomy and Physiology of Primate Animals)
Total SKS

3(3-0)

Ganjil/Genap

3(2-1)

Ganjil/Genap

3(3-0)

Ganjil/Genap

3(2-1)

Ganjil/Genap

3(2-1)

Ganjil/Genap

37

SILABUS MATA KULIAH WAJIB PEMINATAN IFO
SVB511

Analisis Komparatif Struktur Seluler
(Comparative Analysis of Celluler Structure)

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas analisis struktur seluler pada sistem organ tubuh dengan
komparasi pada beberapa spesies hewan, dan hubungan komparasi struktur seluler dengan
fungsinya. Materi yang dibahas meliputi analisis komparatif struktur seluler pada sistem
organ tubuh beberapa satwa liar dan domestik, serta pada beberapa kondisi seperti stress,
diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia, dll.

SVB 512

Dinamika dan Kinetika Bahan Berkhasiat
(Dynamics and Kinetics of Active Compounds)

3(2-1)

Mempelajari mengenai prinsip kerja bahan aktif dengan menitikberatkan pada
pengembangan dinamika dan kinetika bahan aktif.
SVB 513

Fisiologi Komparatif
(Comparative Physiology)

3(3-0)

Mata kuliah ini mempelajari konsep dan proses kehidupan secara molekuler yang
dimulai dari tingkat sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Pembahasan akan dimulai dengan
struktur sel, produksi energi dan penggunaan energi dalam kehidupan, biosintesis unit
penyusun sel, pergerakan ion dan molekul pada sel, struktur dan fungsi sitoskeleton,
pergerakan sel, sinyal listrik dan kimia, komunikasi antar sel. Kemudian akan dilanjutkan
dengan analisis proses-proses fisiologis pengaturan dan pemeliharaan kehidupan pada
tingkat organ dan sistem organ pada berbagai kelas invertebrata dan vertebrata.

SILABUS MATA KULIAH PILIHAN S-2 SUB PEMINATAN ANATOMI, HISTOLOGI DAN
EMBRIOLOGI
SVB 514

Teknik Histologi
(Histological Technique)

3(2-1)

Mata kuliah ini membahas teknik pembuatan preparat jaringan hewan dan pendekatan
mikromorfologis dalam memahami sel dan jaringan penyusun organ-organ tubuh. Teknik
tersebut dipelajari baik secara teori maupun praktik meliputi pengenalan jaringan dasar,
berbagai metode dalam histologi, larutan fiksatif, pengambilan sampel dan fiksasi, proses
dehidrasi dan embedding dengan parafin, pemotongan dengan mikrotom, pewarnaan rutin
hematoksilin eosin, serta mikrofotografi.

SVB 515

Teknik Histokimia dan Immunohistokimia
(Histochemistry and Immunohistochemistry Techniques)

3(2-1)

Mata kuliah ini membahas metode pendeteksian substansi biologis di dalam sel dan
jaringan melalui berbagai teknik pewarnaan pada preparat histologis. Teknik tersebut
dipelajari baik secara teori dan praktik meliputi pewarnaan khusus histokimia untuk
mendeteksi karbohidrat, logam berat, jaringan ikat, glikokonjugat, pewarnaan
immunohistokimia terhadap hormon, enzim, antibodi pada berbagai jaringan organ tubuh.
Mata kuliah ini juga mempelajari prinsip dan prosedur preparasi jaringan untuk analisis
ultrastruktur baik scanning electron microscopy (SEM) dan transmission electron microscopy
(TEM) termasuk teknik imunositokimia menggunakan metode pre-embbeding dan postembedding.

SVB 517

Bioteknologi Embrio (Embryo Biotechnology)

3(2-1)

Mata kuliah ini membahas tahapan proses produksi embrio secara in vivo dan in vitro.
Materi diberikan secara bertahap mulai dari teknologi superstimulasi, prinsip dan cara kerja
koleksi dan evaluasi gamet, maturasi dan fertilisasi sel telur sampai dengan kultur embrio
tahap pra-implantasi. Diberikan wawasan tambahan mengenai applikasi dan potrensi
pengembangan teknologi produksi embrio. Praktikum meliputi persiapan, proses, serta
evaluasi produksi dan kriopreservasi embrio untuk menunjang pemahaman materi di atas.
Mata kuliah ini juga membahas perekayasaan embrio mulai dari teknologi fertilisasi,
manipulasi zona, biopsy embrio, produksi embrioklon, produksi embrio chimera, dan isolasi
inner cell mass (ICM) untuk kepentingan produksi embryonicstem cell (ESC). Praktikum
meliputi persiapan, produksi, manipulasi dan evaluasi Teknik rekayasa embrio

SVB 516

Komparatif Morfofungsi Vertebrata
(Morphofunctional Comparative of The Vertebrate)

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas analisis morfologi dan fungsi sistem organ vertebrate
secara komparatif, yang dikaitkan dengan konsep filogeni, homologi, analogy dan adaptasi
hewan terhadap lingkungannya. Materi yang dibahas meliputi klasifikasi dan filogeni hewan,
konsep homologi dan analogi serta analisa morfologi sistem organ tubuh dari berbagai strata
hewan yang meliputi struktur kulit dan organ indera, sistem skelet dan otot, sistem digesti,
sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi dan osmoregulasi, sistem reproduksi
sistem syaraf serta kelenjar endokrin dalam kaitan dengan adaptasi dan fungsi yang
diembannya.
SVB 518

Teratologi
(Teratology)

3(2-1)

Mata kuliah ini mempelajari cacat lahir dan agen-agen yang dapat meningkatkan risiko
terjadinya kelainan kongenital dan fungsional. Mata kuliah ini menjelaskan prinsip, causa
dan mekanisme teratogenesis dan malformasi kongenital, titik kritis perkembangan, peran
plasentasi dalam teratogenesis, serta bagaimana mengaplikasikan uji teratogenik dan
toksisitas embrio di bidang farmasi, reproduksi, dan lingkungan. Praktikum meliputi: teknik
pengujian teratogenik dan toksisitas embrio; mempresentasikan hasil praktik atau kajian
literasi secara mandiri

SILABUS MATA KULIAH PILIHAN S-2 SUB PEMINATAN FARMAKOLOGI DAN
TOKSIKOLOGI
SVB 519

Eksplorasi Bahan Aktif
(Exploration Studies of Active Compounds)

2(2-1)

Mempelajari mengenai pengembangan bidang eksplorasi bahan aktif dengan kajian
ekstraksi, uji toksisitas akut, sub akut, dan kronis serta dinamika dan kinetika bahan tersebut
dalam rangka pemanfaatan sumberdaya hayati

SVB 51A

Analisis Khasiat dan Keamanan Bahan Alam
(Analytical Methods for Efficacy and Safety of Natural
Compounds)

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas berbagai teknik pengujian, teknik dan instrumen dasar
pengujian keamanan bahan alam berkhasiat obat baik secara invitro dan invivo.

SVB 51B

Hewan Coba untuk Analisis Efikasi dan Keamanan Obat
(Experimental Methods for Efficacy and Safety of Drugs)

2(1-1)

Mata kuliah ini menjelaskan dasar penentuan spesies hewan coba untuk analisis
efikasi dan keamanan obat, serta pemahaman dasar komisi etika hewan dalam menunjang

penelitian invivo.

SVB 611

Sistem Penghantaran Obat
(Drug Delivery System)

2(2-0)

Mata kuliah ini menjelaskan ruang lingkup sistem penghantaran obat yang mencakup
jenis, tujuan pembentukan, mekanisme kerja, material, proses pembuatan dan aplikasinya.
SVB 51C

Farmakologi Imunomodulator, Antikanker dan
Antimikrob
(Pharmacology of Immunomodulator, Anticancer and
Antimicrobe)

2(2-0)

Mata kuliah ini mempelajari dasar mekanisme kerja bahan aktif yang berkhasiat
sebagai stimulan dan depresan sistim kekebalan tubuh dan potensinya sebagai antikanker
serta membahas sediaan obat yang berkhasiat sebagai antimikrob dan antiparasit dengan
kekhususan kajian pada khasiat, indikasi, toksisitas, dan kajian resistensi yang terkait.

SVB612

SILABUS MATA KULIAH PILIHAN S-2 SUB PEMINATAN FISIOLOGI
Ekofisiologi
(Ecophysiology)

3(3-0)

Kuliah ini akan menganalisis secara terperinci bagaimana hewan mengalami
perubahan fungsi-fungsi organ dan sistem organ tubuh dalam menyesuaikan diri dengan
perubahan lingkungan atau ekosistem. Bagaimana umur, jenis kelamin dan musim memberi
pengaruh pada fisiologi individu/ organisme, yang kesemuanya bergabung dengan faktorfaktor nutrisi, sejarah genetika, dan sifat lingkungan fisik/biologis menjadi sistem kompleks
dalam mewujudkan interaksi tingkat individu dan kelompok. Dalam kuliah ini juga akan
dibahas berbagai keragaman perilaku hewan dengan pendekatan morfofungsi. Selain itu
juga akan dibahas berbagai tingkah laku hewan hingga komunikasi antarhewan. Kuliah ini
juga akan membahas mekanisme perubahan fisiologis sebagai respons terhadap cekaman
(stress) dan proses penuaan dan penyakit.

SVB613

Teknik dan Instrumentasi Fisiologi
(Physiological Techniques and Instrumentation)

3(2-1)

Mata kuliah ini membahas dan menjelaskan berbagai teknik-teknik pelaksanaan dan
pengembangan eksperimental di bidang ilmu faal. Kemudian akan dilanjutkan dengan
pembahasan peranan dan respons tubuh dalam mempertahankan homeostasis. Dalam
kuliah ini juga akan diberikan berbagai metode pengembangan hewan model untuk
penelitian fisiologi. Kemudian kuliah akan dilanjutkan dengan berbagai teknik analisis
laboratorium yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian fisiologi. Pembahasan akan
dititikberatkan pada metode pengambilan sampel biologis, penggunaan instrument dan
peralatan dalam rangka menelaah keadaan faali, Selain itu juga akan diberikan topik
tentang studi untuk mempelajari khasiat suatu bahan aktif secara in vivo.

SVB614

Fisiologi Produksi
(Physiology of Animal Production)

3(3-0)

Menganalisis secara terperinci, bagaimana tubuh memanfaatkan zat gizi untuk
mendukung fungsi dan pembentukan produk. Topik pembahasan produksi dalam kuliah ini
dimulai dengan konsep produksi dalam hewan ternak, yang menyangkut daging, susu, telur,
dan bulu atau wool atau kalau dibutuhkan akan diperluas dengan produksi kulit, Selain itu
juga akan disinggung produksi senyawa tertentu yang bermanfaat sebagai obat. Bahan
kuliah akan menekankan konsep sistem produksi yang ditentukan oleh jumlah sel-sel yang
menghasilkan produk, ketersediaan bahan baku serta kelengkapan sistem untuk merakit
bahan baku menjadi produk. Akan diberikan juga berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan produk pada hewan ternak.

SVB615

Fisiologi Unggas
(Avian Physiology)

3(2-1)

Mata kuliah ini mempelajari fenomena fisiologis yang karakteristik pada unggas mulai
dari tingkat seluler, jaringan, organ dan sistem organ dalam kesatuan sistem koordinasi dan
integrasi agar dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berketurunan khususnya
mekanisme pertahanan tubuh, hematologi, pencernaan, metabolisme, pertumbuhan,
reproduksi dan pembentukan telur, pernafasan, thermoregulasi dan mekanisme mengatasi
cekaman.
SVB616

Anatomi dan Fisiologi Satwa Primata
(Anatomy and Physiology of Primate Animals)

3(2-1)

Membahas secara mendalam anatomi dan fisiologi satwa primata yang meliputi sistem
fungsi organ tubuh antara lain sistem saraf dan otot, pertahanan tubuh, sistem endokrin,
metabolisme dan fungsi reproduksi, sistem kardiovaskuler, respirasi, pencernaan dan
ekskresi.

1B. Program Studi Doktor (S-3) Peminatan IFO
Capaian Pembelajaran Program Doktor (S-3) Peminatan IFO
1. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi riset untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang sains biomedis yang berkaitan
dengan keanekaragaman hayati, untuk menghasilkan karya yang memiliki kebaruan,
inovatif, dan teruji.
2. Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang sains biomedis pada semua
tingkatan organisasi tubuh mulai dari seluler, jaringan, organ, dan sistem organ dalam
satu maupun lintas spesies hewan.
3. Mampu menyelesaikan permasalahan di bidang sains biomedis yang berkaitan dengan
keanekaragaman hayati secara sistematis, analisis, dan sintesis melalui berbagai
pendekatan ilmiah yang didasarkan pada filsafat ilmu yang luas.
4. Mampu mendiseminasikan hasil riset di bidang sains biomedis ke komunitas ilmiah dan
masyarakat umum pada tataran nasional dan internasional untuk kepentingan
pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mampu memimpin dan mengelola kegiatan riset bidang sains biomedis yang
bermanfaat untuk kepentingan umat manusia, hewan, dan lingkungan.

Kurikulum Program Studi Doktor (S-3) Peminatan IFO
Kode
PPS 702

SVB701

SVB711
SVB712
SVB713

SVB791
SVB792
SVB793
SVB794
PPS790
SVB795
PPS791
PPS792
SVB796
SVB797

Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib SPs (2SKS)

Kredit

Falsafah Sains
2(2-0)
(Philosophy of Science)
Mata Kuliah Dasar/Pilar Prodi (2 SKS)
One Health
2(2-0)
(One Health)
Mata Kuliah Wajib Prodi/Wajib Peminatan (6 SKS)
Bioteknologi Medis
2(2-0)
(Medical Biotechnology)
Topik Khusus 1
2(2-0)
(Special Topic 1)
Topic Khusus 2
2(2-0)
(Special Topic 2)
Tugas Akhir (28 SKS)
Proposal Penelitian
2
Prelim Tertulis
2
Prelim Lisan
2
Kolokium
1
Seminar
1
Disertasi
12
Publikasi Nasional
2
Publikasi Internasional
3
Ujian Tertutup
3
Sidang Promosi
-

Semester
Ganjil

Ganjil

Ganjil
Ganjil
Genap

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

Mata Kuliah Pilihan Peminatan (6 SKS)
Sub Peminatan Anatomi, Histologi dan Embriologi
SVB714 Radikal Bebas Seluler dan Proses Degeneratif
3(2-1)
(Cellular Free Radicals and Degenerative
Process)
SVB715 Sel Punca: Teori dan Aplikasi
2(2-0)
(Stem Cells: Theory and Application)
SVB716 Antioksidan dan Metabolisme Sel
2(2-0)
(Antioxidants and Cell Metabolism)
Sub Peminatan Farmakologi dan Toksikologi
SVB717 Toksikologi Lingkungan
2(2-0)
(Environmental Toxicology)
SVB718 Analisis Khasiat dan Keamanan Bahan Alam
2(2-0)
(Analytical Methods for Efficacy and Safety of
Natural Compounds)
SVB719 Pengembangan Obat Konvensional dan Bahan
2(2-0)
Alam (Herbal)
(Development of Conventional and Natural
Compound as Drugs Candidate)
SVB611 Sistem Penghantaran Obat
2(2-0)
(Drug Delivery System)
SVB71A Farmakologi Molekuler
3(2-1)
(Molecular Pharmacology)
Sub Peminatan Fisiologi
SVB612 Ekofisiologi
3(3-0)
(Ecophysiology)
SVB613 Teknik dan Instrumentasi Fisiologi
3(2-1)
(Physiological Techniques and Instrumentation)
SVB614 Fisiologi Produksi
3(3-0)
(Physiology of Animal Production)
SVB615 Fisiologi Unggas
3(2-1)
(Avian Physiology)
SVB616 Anatomi dan Fisiologi Satwa Primata
3(2-1)
(Anatomy and Physiology of Primate Animals)
SVB71B Fisiologi Molekuler
2(2-0)
(Moleculer Physiology)
TOTAL SKS PROGRAM DOKTOR
44

Ganjil/Genap

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

Ganjil/Genap

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap
Ganjil/Genap

SILABUS MATA KULIAH WAJIB S-3 PEMINATAN IFO
SVB 711

Bioteknologi Medis
(Medical Biotechnology)

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas prinsip dan aplikasi rekayasa bioteknologi dalam ilmu
kedokteran yang berkaitan dengan kajian diagnostika dan terapi, dengan kekhususan pada
prinsip bioteknologi kedokteran berbasis pada kajian: molekuler DNA, rekombinan DNA dan
protein; antibodi monoklonal; antimikroba; herbal; rekayasa substrat faal untuk diagnostika
dan terapi penyakit metabolik dan degeneratif; perekayasaan embrio dan stem cell.

SVB 712

Topik Khusus 1
(Special Topic 1)

2(2-0)

Topik khusus 1 merupakan suatu aktivitas akademik untuk mempersiapkan kandidat
doctor memulai/merencanakan penelitiannya. Topik khusus dapat berupa penelusuran
kondisi mutakhir suatu topik penelitian atau penelitian pendahuluan dari rencana penelitian
intinya.
SVB 713

Topik Khusus 2
(Special Topic 2)

2(2-0)

Topik khusus 2 merupakan suatu aktivitas akademik untuk mempersiapkan kandidat
doctor memulai/merencanakan penelitiannya. Topik khusus dapat berupa penelusuran
kondisi mutakhir suatu topik penelitian atau penelitian pendahuluan dari rencana penelitian
intinya. Topik Khusus 2 bisa merupakan lanjutan kegiatan pada Topik Khusus 1

SILABUS MATA KULIAH S-3 PILIHAN SUB PEMINATAN ANATOMI, HISTOLOGI DAN
EMBRIOLOGI
SVB 714

Radikal Bebas Seluler dan Proses Degeneratif
(Celluler Free Radicals and Degenerative Process)

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas secara detail radikal bebas seluler yang terbentuk di dalam
sel tubuh hewan dan manusia, serta keterkaitannya dengan proses degeneratif yang terjadi
akibat radikal bebas tersebut pada sistem organ tubuh. Selain membahas sumber-sumber
radikal bebas seluler dan fungsinya, juga dibahas tentang proses degeneratif yang terjadi
pada beberapa kondisi tingginya kadar radikal bebas dalam tubuh, seperti stress, diabetes,
hiperkolesterolemia, Alzeimer, Parkinson, dll.

SVB 715

Sel Punca: Teori dan Aplikasi
(Stem Cells: Theory and Application)

2(2-0)

Mata kuliah ini mempelajari teori dasar stem cell (sel punca) serta aplikasinya dalam
bidang biomedis. Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar teori stem cell yang meliputi:
sejarah, definisi, tipe, potensi; mekanisme ‘self-renewal’; regulasi sel; primordial germ cell;
conditioned medium dan proteomic; serta teknik biomaterial. Pembahasan aplikasi
(pemanfaatan) stem cell meliputi: potensi stem cell dalam bidang riset, biofarmasi dan
aplikasi klinis pada penyakit degeneratif. Selain itu juga dibahas mengenai etika
pemanfaatan stem cell dalam bidang biomedis.

SVB 716

Antioksidan dan Metabolisme Sel
(Antioxidants and Cell Metabolism)

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas tentang antioksidan yang meliputi superoksida dismutase,
(SOD), katalase, dan glutathion peroksidase, dll. secara komprehensif dalam metabolisme
sel dan hubungannya dengan oksigen, radikal bebas, stres oksidatif, dan proteksi
antioksidan, pendeteksian antioksidan dan radikal bebas, serta peranan antioksidan intrasel
dalam aging, nutrisi, kondisi stress oksidatif, dan terapi.

SILABUS MATA KULIAH PILIHAN S-3 SUB PEMINATAN FARMAKOLOGI DAN
TOKSIKOLOGI
SVB 717

Toksikologi Lingkungan
(Environmental Toxicology)

2(2-0)

Membahas prinsip-prinsip dasar toksikologi, toksisitas obat dan dinamika toksikan.
menitikberatkan pada ekotoksikologi, toksikologi lingkungan, cara identifikasi racun-racun
tertentu dan uji toksisitas.

SVB 718

Analisis Khasiat dan Keamanan Bahan Alam
(Analytical Methods for Efficacy and Safety of Natural
Compounds)

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas berbagai teknik pengujian, teknik dan instrumen dasar
pengujian keamanan bahan alam berkhasiat obat baik secara invitro dan invivo.

SVB 611

Sistem Penghantaran Obat
(Drug Delivery System)

2(2-0)

Mata kuliah ini menjelaskan ruang lingkup sistem penghantaran obat yang mencakup
jenis, tujuan pembentukan, mekanisme kerja, material, proses pembuatan dan aplikasinya.

SVB 719

Pengembangan Obat Konvensional dan Bahan Alam
(Herbal)
(Development of Conventional and Natural Compound as
Drug Candidate)

2(2-0)

Mata kuliah ini menjelaskan berbagai dasar-dasar kajian dan pengembangan obat
konvensional dan bahan alam (herbal) dalam menjawab tantangan global.

SVB 71A

Farmakologi Molekuler
(Moleculer Pharmacology)

3(2-1)

Mata kuliah farmakologi molekuler ini membahas tentang mekanisme molekuler yang
mendasari proses-proses dalam tubuh sehingga sistem dalam tubuh dapat berjalan secara
normal. Selain itu, di dalam matakuliah ini juga dibahas tentang respons tubuh dalam
mencapai homeostasis terkait dengan dinamika lingkungan secara molekuler.

SILABUS MATA KULIAH PILIHAN S-3 SUB PEMINATAN FISIOLOGI
SVB 612

Ekofisiologi
(Ecophysiology)

3(3-0)

Kuliah ini akan menganalisis secara terperinci bagaimana hewan mengalami
perubahan fungsi-fungsi organ dan sistem organ tubuh dalam menyesuaikan diri dengan
perubahan lingkungan atau ekosistem. Bagaimana umur, jenis kelamin dan musim memberi
pengaruh pada fisiologi individu/ organisme, yang kesemuanya bergabung dengan faktorfaktor nutrisi, sejarah genetika, dan sifat lingkungan fisik/biologis menjadi sistem kompleks
dalam mewujudkan interaksi tingkat individu dan kelompok. Dalam kuliah ini juga akan
dibahas berbagai keragaman perilaku hewan dengan pendekatan morfofungsi. Selain itu
juga akan dibahas berbagai tingkah laku hewan hingga komunikasi antarhewan. Kuliah ini
juga akan membahas mekanisme perubahan fisiologis sebagai respons terhadap cekaman
(stress) dan proses penuaan dan penyakit.

SVB 613

Teknik dan Instrumentasi Fisiologi
(Physiological Techniques dan Instrumentation)

3(2-1)

Mata kuliah ini membahas dan menjelaskan berbagai teknik-teknik pelaksanaan dan
pengembangan eksperimental di bidang ilmu faal. Kemudian akan dilanjutkan dengan
pembahasan peranan dan respons tubuh dalam mempertahankan homeostasis. Dalam
kuliah ini juga akan diberikan berbagai metode pengembangan hewan model untuk
penelitian fisiologi. Kemudian kuliah akan dilanjutkan dengan berbagai teknik analisis
laboratorium yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian fisiologi. Pembahasan akan
dititik beratkan pada metode pengambilan sampel biologis, penggunaan instrument dan
peralatan dalam rangka menelaah keadaan faali, Selain itu juga akan diberikan topik
tentang studi untuk mempelajari khasiat suatu bahan aktif secara in vivo

SVB 614

Fisiologi Produksi
(Physiology of Animal Production)

3(3-0)

Menganalisis secara terperinci, bagaimana tubuh memanfaatkan zat gizi untuk
mendukung fungsi dan pembentukan produk. Topik pembahasan produksi dalam kuliah ini
dimulai dengan konsep produksi dalam hewan ternak, yang menyangkut daging, susu, telur,
dan bulu atau wool atau kalau dibutuhkan akan diperluas dengan produksi kulit, Selain itu
juga akan disinggung produksi senyawa tertentu yang bermanfaat sebagai obat. Bahan
kuliah akan menekankan konsep sistem produksi yang ditentukan oleh jumlah sel-sel yang
menghasilkan produk, ketersediaan bahan baku serta kelengkapan sistem untuk merakit
bahan baku menjadi produk. Akan diberikan juga berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan produk pada hewan ternak.

SVB 615

Fisiologi Unggas
(Avian Physiology)

3(2-1)

Mata kuliah ini mempelajari fenomena fisiologis yang karakteristik pada unggas mulai
dari tingkat seluler, jaringan, organ dan sistem organ dalam kesatuan sistem koordinasi dan
integrasi agar dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berketurunan khususnya
mekanisme pertahanan tubuh, hematologi, pencernaan, metabolisme, pertumbuhan,
reproduksi dan pembentukan telur, pernafasan, thermoregulasi dan mekanisme mengatasi
cekaman.
SVB 616

Anatomi dan Fisiologi Satwa Primata
(Anatomy and Physiology of Prime Animals)

3(2-1)

Membahas secara mendalam anatomi dan fisiologi satwa primata yang meliputi sistem
fungsi organ tubuh antara lain sistem saraf dan otot, pertahanan tubuh, sistem endokrin,
metabolisme dan fungsi reproduksi, sistem kardiovaskuler, respirasi, pencernaan dan
ekskresi.

SVB 71B

Fisiologi Molekuler
(Molecular Physiology)

3(2-1)

Membahas mekanisme molekuler yang mendasari proses-proses dalam tubuh
sehingga sistem dalam tubuh berjalan secara normal.

