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►►Organ integratif untuk koordinasi dan Organ integratif untuk koordinasi dan 
sinkronisasi halus gerakansinkronisasi halus gerakan--gerakan tubuh dan gerakan tubuh dan 
untuk mengatur tonus otot.untuk mengatur tonus otot.untuk mengatur tonus otot.untuk mengatur tonus otot.

►► Permukaan superior ditutupi oleh cerebrum, Permukaan superior ditutupi oleh cerebrum, 
medulla oblongata terbenam pada permukaan medulla oblongata terbenam pada permukaan 
inferiorinferiorinferior.inferior.

►►Terdiri dari 2 hemispherium yang diantarai oleh Terdiri dari 2 hemispherium yang diantarai oleh 
vermis cerebelli.vermis cerebelli.

►►Cerebellum dibagi atas 2 unsur yaitu : lobus Cerebellum dibagi atas 2 unsur yaitu : lobus 
flocculonodularis dan corpus cerebelli. Bagian ini flocculonodularis dan corpus cerebelli. Bagian ini 
dipisahkan oleh fissura posterolateralis Corpusdipisahkan oleh fissura posterolateralis Corpusdipisahkan oleh fissura posterolateralis. Corpus dipisahkan oleh fissura posterolateralis. Corpus 
cerebelli dibagi atas lobus anterior dan lobus cerebelli dibagi atas lobus anterior dan lobus 
posterior oleh fissura prima.posterior oleh fissura prima.



►► Flocculonodularis bersama dengan lingula merupakan Flocculonodularis bersama dengan lingula merupakan g g pg g p
bagian yang tertua (archicerebellum).bagian yang tertua (archicerebellum).

►► Lobus anterior corpus cerebelli; lobus ini merupakan Lobus anterior corpus cerebelli; lobus ini merupakan 
bagian yang tua, terbagi atas lobus centralis, culmen,bagian yang tua, terbagi atas lobus centralis, culmen,bagian yang tua, terbagi atas lobus centralis, culmen, bagian yang tua, terbagi atas lobus centralis, culmen, 
uvula dan pyramid. Lobus ini menerima lintasan uvula dan pyramid. Lobus ini menerima lintasan 
spinocerebellaris untuk sensibilitas propioseptif dari ototspinocerebellaris untuk sensibilitas propioseptif dari otot--
otototototot..otot..

►► Lobus posterior corpus cerebelli merupakan bagian yang Lobus posterior corpus cerebelli merupakan bagian yang 
muda (neocerebellum). Lobus ini menerima proyeksimuda (neocerebellum). Lobus ini menerima proyeksi--
proyeksi corticocerebellaris dari cortex cerebri (proyeksi corticocerebellaris dari cortex cerebri (proyeksi corticocerebellaris dari cortex cerebri ( proyeksi corticocerebellaris dari cortex cerebri ( 
paleocerebellum) dan sinkronisasi halus gerakan volunter.paleocerebellum) dan sinkronisasi halus gerakan volunter.



Organisasi CerebellumOrganisasi Cerebellumgg





►► Potongan transversal melalui cortex dan nuclei cerebellaris Potongan transversal melalui cortex dan nuclei cerebellaris gg
terlihat sulci bercabangterlihat sulci bercabang--cabang sec. bebas, tmpak seperti cabang sec. bebas, tmpak seperti 
daun. Potongan sagital tampak seperti pohon sehingga daun. Potongan sagital tampak seperti pohon sehingga 
disebut arbor vitae.disebut arbor vitae.

►► Nuclei cerebellaris terletak di dalam substantia alba : Nuclei cerebellaris terletak di dalam substantia alba : 
Nucleus fastigii(nucleus atap) dekat dengan garis tengah Nucleus fastigii(nucleus atap) dekat dengan garis tengah 
subs Alba nucleus globosus nucleus emboliformis dansubs Alba nucleus globosus nucleus emboliformis dansubs. Alba, nucleus globosus, nucleus emboliformis dan subs. Alba, nucleus globosus, nucleus emboliformis dan 
nucleus dentatus.nucleus dentatus.

►► Permukaan anterior cerebellum dihubungkan dengan Permukaan anterior cerebellum dihubungkan dengan 
truncus cerebri oleh pedunculli cerebellaris yang dilewatitruncus cerebri oleh pedunculli cerebellaris yang dilewatitruncus cerebri oleh pedunculli cerebellaris yang dilewati truncus cerebri oleh pedunculli cerebellaris yang dilewati 
oleh lintasan afferen dan efferen. oleh lintasan afferen dan efferen. 
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►► Terdapat 3 pedunculi : pedunculus Terdapat 3 pedunculi : pedunculus 
cerebellaris inferior(corpus cerebellaris inferior(corpus 
restiforme) yang naik dari bagian restiforme) yang naik dari bagian 
bawah medulla Pedunculus inibawah medulla Pedunculus inibawah medulla. Pedunculus ini bawah medulla. Pedunculus ini 
mengandung tractus mengandung tractus 
spinocerebellaris dan berhubungan spinocerebellaris dan berhubungan 
dengan nuclei vestibularis.dengan nuclei vestibularis.gg

►► Pedunculus cerebellaris media Pedunculus cerebellaris media 
(brachium pontis)dengan serabut(brachium pontis)dengan serabut--
serabut dari pons.membentuk serabut dari pons.membentuk 
l j t t t ti til j t t t ti tilanjutan tractus corticopontin.lanjutan tractus corticopontin.

►► Pedunculus cerebellaris Pedunculus cerebellaris 
superior(brachium superior(brachium 
conjunctivum)membentuk sistemconjunctivum)membentuk sistemconjunctivum)membentuk sistem conjunctivum)membentuk sistem 
serabut efferen menuju ke nuckeus serabut efferen menuju ke nuckeus 
ruber dan thalamus.ruber dan thalamus.



►►Cortex terletak tepat di bawah permukaan,Cortex terletak tepat di bawah permukaan,►►Cortex terletak tepat di bawah permukaan, Cortex terletak tepat di bawah permukaan, 
mengikuti jalannya sulci dan gyri.mengikuti jalannya sulci dan gyri.

►►Cortex cerebellaris terdiri dari 3 lapis : stratumCortex cerebellaris terdiri dari 3 lapis : stratum►►Cortex cerebellaris terdiri dari 3 lapis : stratum Cortex cerebellaris terdiri dari 3 lapis : stratum 
moleculare, sel Purkinje dan stratum granulare.moleculare, sel Purkinje dan stratum granulare.

►► Stratum moleculareletaknya tepat di bawah Stratum moleculareletaknya tepat di bawah y py p
permukaan, mengandung beberapa sel dan permukaan, mengandung beberapa sel dan 
terutama serabutterutama serabut--serabut tidak bermielin.serabut tidak bermielin.

►► Sel Purkinje adalahsel terbesar yangs angt Sel Purkinje adalahsel terbesar yangs angt 
karakteristik untuk cerebellum.karakteristik untuk cerebellum.



DiencephalonDiencephalonDiencephalonDiencephalon
►► Diencephalon dibagi atas 4 tinngkat yang saling menutupi : Diencephalon dibagi atas 4 tinngkat yang saling menutupi : 

E ith l Th l d li bth l dE ith l Th l d li bth l dEpithalamus, Thalamus dorsalis, subthalamus dan Epithalamus, Thalamus dorsalis, subthalamus dan 
hypothalamus.hypothalamus.

►► Epithalamus merupakan stasiun rilei untuk tractusEpithalamus merupakan stasiun rilei untuk tractus--tractus tractus 
t tt t t i d b t t kt i d b t t kantara pusatantara pusat--pusat penciuman dan batng otak.pusat penciuman dan batng otak.

►► Thalamus dorsalis, merupakan stasiun akhir untuk tractusThalamus dorsalis, merupakan stasiun akhir untuk tractus--
tractus sensoris.tractus sensoris.

b h l d lb h l d l►► Subthalamus mengandung nuclei motoris system Subthalamus mengandung nuclei motoris system 
extrapyramidalis, dapat dianggap sebagai zona motoris extrapyramidalis, dapat dianggap sebagai zona motoris 
diencephalon.diencephalon.
H thl b t k l i t b h d dH thl b t k l i t b h d d►► Hypothlamus membentuk lapisan terbawah dan dasar  Hypothlamus membentuk lapisan terbawah dan dasar  
diencephalon, dari dasar ini menonjol neurohypophysis. diencephalon, dari dasar ini menonjol neurohypophysis. 
Hypothalamus merupakan pusat pengaturan tertinggi pada Hypothalamus merupakan pusat pengaturan tertinggi pada 
sistem syaraf vegetatifsistem syaraf vegetatifsistem syaraf vegetatif.sistem syaraf vegetatif.






