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I. PENDAHULUAN

Konsep terjadinya penyakit merupakan interaksi antara hospes, agent dan 
lingkungan (environtment). Agent penyakit yang sering menyebabkan penyakit 
infeksi pada manusia yaitu kelompok bakteri, virus, fungi (jamur), dan parasit, yang 
selanjutnya akan menstimulasi respon pertahanan tubuh manusia. Pemahaman 
yang mendasar tentang agent penyakit sangat dibutuhkan untuk mendukung 
pemahaman dan kemampuan analisis dokter mengenai penyakit di berbagai organ. 
Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini banyak difokuskan pada 
masalah penyakit infeksi serta terobosan dalam bidang imunologi. Aplikasi imunologi 
digunakan dalam pendekatan diagnostik, pengobatan, maupun pencegahan 
penyakit-penyakit infeksi, terutama dalam hal penemuan vaksin-vaksin baru.  

Modul Mechanisms of Disease and Physiological Responses ini merupakan modul 
kedua pada blok Basics Biology of Cells (BBC) yang akan dipelajari mahasiswa FK 
USU pada semester I. Modul ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) minggu. Modul 
ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar mengenai agent penyebab 
penyakit dan mekanisme kekebalan tubuh pada tingkat seluler dan molekuler kepada 
mahasiswa sebagai bekal pengetahuan memahami mekanisme penyakit di tingkat 
organ. Dengan demikian kelak ketika mahasiswa telah menjadi praktisi medis, ia 
dapat melakukan diagnosis serta penanganan yang tepat, bahkan mungkin dapat 
mengembangkan diri untuk melakukan penelitian di bidang infeksi dan imunologi. 

Selain pelayanan terhadap pasien secara individu, seorang dokter keluarga juga 
harus mampu memberikan penjelasan yang benar mengenai penyakit kepada 
keluarga dan lingkungan masyarakat dalam upaya pencegahan penularan dan 
pemutusan mata rantai penularan penyakit. Pada akhirnya dengan kinerja seperti ini, 
dokter di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dapat memberi kontribusi 
terhadap penurunan prevalensi penyakit infeksi guna mewujudnya visi Indonesia 
Sehat 2010.

Referensi: 
1. Sistem Kesehatan Nasional, Depkes RI, Jakarta, 2004
2. Prevention and Control of Parasitic Infection, WHO Technical Report, 

Geneva, 1987
3. Kurikulum Ilmu Pendidikan Dokter Indonesia III
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II. PRASYARAT

Mahasiswa BBC2 adalah mahasiswa yang telah mengikuti BBC1, sehingga telah 
mendapat pengetahuan dan mencapai pemahaman mengenai struktur dan 
fungsi sel maupun molekul. 

III. TUJUAN BLOK

TUJUAN UMUM

Pada akhir blok ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui macam-macam mikroorganisme dan parasit penyebab infeksi, 
mencakup morfologi dan mekanisme infeksinya dalam tingkat seluler

2. Menguasai sistem imunitas tubuh manusia secara umum, serta sistem imunitas 
khusus terhadap infeksi mikroorganisme dan parasit

3. Memiliki kompetensi: belajar mandiri, menerapkan keterampilan ilmu dasar dan 
klinis dasar, memanfaatkan, menilai, dan mengelola informasi secara kritis, 
memanfaatkan teknologi informasi, mawas diri dan mengembangkan diri serta 
belajar sepanjang hayat.

TUJUAN KHUSUS

Setelah menyelesaikan blok BBC2 (Mechanisms of Disease and Physiological 
Responses) mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menyebutkan jenis-jenis mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit pada 
manusia

2. Menjelaskan mekanisme infeksi dari mikroorganisme-mikroorganisme yang 
dimaksud

3. Menjelaskan sistem imunitas tubuh serta fungsi sel-sel dalam sistem imun

4. Menjelaskan mekanisme kerusakan dan kematian sel

5. Mekanisme terbentuknya radang dan neoplasma
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IV. SASARAN PEMBELAJARAN

SASARAN PEMBELAJARAN TERMINAL

Setelah menjalani modul Mechanisms of Disease and Physiological Responses
maka mahasiswa akan mempunyai pemahaman ilmu biomedik dalam mekanisme 
terjadinya penyakit dan respon fisiologisnya pada tingkat seluler dan biomolekuler,
yang akan menjadi dasar pemahaman pembelajaran ilmu kedokteran dasar di tingkat 
organ (organ level), mampu berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, 
mendengarkan aktif, dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang berlaku 
untuk mendapatkan, memberikan dan bertukar informasi.

SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG

Setelah menyelesaikan modul Blok BBC-2 (Mechanisms of Disease and 
Physiological Responses), maka apabila diberi data sekunder tentang mekanisme 
penyakit serta respon fisiologi dan imunologi, mahasiswa mampu:

- Menentukan dasar ilmiah yang relevan, yang berhubungan dengan patofisiologi 
penyakit

- Menentukan masalah klinis yang timbul dalam pembelajaran berdasarkan kasus 
(case-based learning)

- Mencari informasi untuk menjawab masalah klinis yang timbul pada suatu kasus

- Menjelaskan etiologi, patogenesis dan progresivitas masalah kesehatan

- Menjelaskan manifestasi masalah kesehatan secara molekular, seluler dan 
biomedis

- Menentukan pemeriksaan penapis (screening test), pencegahan (mis. imunisasi), 
dan perubahan perilaku yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan dan 
pencegahan penyakit pada kelompok usia, jenis kelamin, dan kelompok etnik 
serta budaya tertentu

- Menggunakan data dan bukit pengkajian ilmiah untuk menilai relevansi dan 
validitasnya

- Menerapkan ilmu pengetahuan secara efektif
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V. LINGKUP BAHASAN

A. OUTLINE PEMBELAJARAN

Pokok 
Bahasan

Materi Dept
Kode 

Tahapan

Lingkup Bahasan 1: Agent penyebab penyakit – Bakteri

Penda-
huluan

1. Pengenalan Blok BBC2 MEU BBC2-F

Bakteri

2. Pendahuluan dan sejarah mikroorganisme
Mikrobio-

logi
(MB)

BBC2-K1

3. Morfologi, struktur, fisiologi dan metabolisme bakteri BBC2-K2

4. Patogenesis infeksi bakteri
BBC2-K3

5. Klasifikasi dan taksonomi bakteri BBC2-K4

6. Genetika bakteri BBC2-K5

7. Pyogenic cocci BBC2-K6

8. Enterobacteriaceae dan Pseudomonas BBC2-K7

9. Actinomycetaceae dan Nocardiaceae BBC2-K8
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Pokok 
Bahasan

Materi Dept
Kode 

Tahapan

Bakteri

10. Listeria dan Erysipelothrix
Mikrobio-

logi
(MB)

BBC2-K9

11. Bakteri Gram positif berspora BBC2-K10

12. Legionella dan Rickettsia BBC2-K11

13. Bakteri batang Gram negatif kecil BBC2-K12

14. Spirochaeta dan Mycoplasma BBC2-K13

15. Bakteri anaerob BBC2-K14

16. Perbandingan sifat bakteri, mikoplasma, dan virus
BBC2-
Tutorial

Lingkup Bahasan 2: Agents penyebab penyakit – Virus

Virus 17. Sifat umum, morfologi dan struktur, serta klasifikasi virus
Mikrobio-

logi
(MB)

BBC2-K15
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Pokok 
Bahasan

Materi Dept
Kode 

Tahapan

Virus
18. Rhabdoviridae dan Filoviridae

BBC2-K16

19. Adenoviridae dan Papovaviridae BBC2-K17

20. Paramyxoviridae dan Orthomyxoviridae BBC2-K18

21. Togaviridae
BBC2-K19

22. Picornaviridae BBC2-K20

23. Reproduksi virus dan hubungan virus dengan sel
BBC2-
Tutorial

Lingkup Bahasan 3: Agent penyebab penyakit – Jamur

Jamur

24. Klasifikasi dan struktur jamur

Mikrobio-
logi

(MB)

BBC2-K21

25. Coccidiodomycosis dan Paracoccidiodomycosis BBC2-K22

26. Phaeohypomycosis dan Hyalohypomycosis BBC2-K23
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Pokok 
Bahasan

Materi Dept
Kode 

Tahapan

27. Jamur penyebab mikosis sistemik (Histoplasma, 
Blastomyces)

BBC2-K24

28. Cryptococcus neoformans BBC2-K25

29. Infeksi nosokomial BBC2-K26

Lingkup Bahasan 4: Agent penyebab penyakit – Parasit

Parasit

30. Pengertian dan klasifikasi parasit berdasarkan habitatnya di 
dalam tubuh manusia

Parasito-
logi 
(PR)

BBC2-K27

31. Mekanisme infeksi parasit
Parasito-

logi 
(PR)

BBC2-K28

BBC2-K29

32. Morfologi parasit
Parasito-

logi
(PR)

Prakti-kum



8

Pokok 
Bahasan

Materi Dept
Kode 

Tahapan

Lingkup Bahasan 5: Imunologi dasar

Innate 
Immunity

33. Peran innate immunity
Mikrobio-

logi
(MB)

BBC2-K30

Acquired 
immunity

34. Proses aktivasi lifosit dalam acquired immunity

Mikrobio-
logi

(MB)
BBC2-K31

35. Limfosit B dan antibodi

36. Limfosit T

37. Limfosit T sitotoksik dalam respon imunitas seluler

38. Limfosit T inflamatori

Lingkup Bahasan 6: Interaksi host-agent dan respon

Sistem 
imun 
terhadap 
infeksi 
mikroba

39. Sistem komplemen

Mikrobio-
logi

(MB)

BBC2-K32

40. Reaksi antigen antibodi BBC2-K33
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Pokok 
Bahasan

Materi Dept
Kode 

Tahapan

41. Mekanisme imunitas tubuh terhadap infeksi mikroba BBC2-K34

42. Mekanisme imunitas tubuh terhadap infeksi parasit
Parasito-

logi
(PR)

BBC2-K35

Kerusakan 
dan 
kematian 
sel

43. Kerusakan dan kematian sel
Patologi 
Anatomi 

(PA)
BBC2-K36

44. Inflamasi BBC2-K37
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B. OUTLINE PRAKTIKUM

No. Uraian Praktikum Dept
Kode 

Tahapan
Praktikum 1 Demonstrasi alat-alat laboratorium, pengenalan cara-cara 

sterilisasi dan media pertumbuhan bakteri dan jamur
Mikrobiologi BBC2-Pr1

Praktikum 2 Flora normal, pembiakan, dan kontaminan Mikrobiologi BBC2-Pr2
Praktikum 3

Bakteri batang Gram Positif aerob Mikrobiologi BBC2-Pr3

Praktikum 4
Bakteri anaerob Mikrobiologi BBC2-Pr4

Praktikum 5
Pyogenic cocci Mikrobiologi BBC2-Pr5

Praktikum 6
Enterobacteriaceae Mikrobiologi BBC2-Pr6

Praktikum 7
Uji kepekaan bakteri terhadap antimikroba Mikrobiologi BBC2-Pr7

Praktikum 8
Nematoda Parasitologi BBC2-Pr8

Praktikum 9
Trematoda dan Cestoda Parasitologi BBC2-Pr9

Praktikum 10
Protozoa Parasitologi

BBC2-
Pr10

Praktikum 11
Plasmodium Parasitologi

BBC2-
Pr11

VI. LINGKUP BAHASAN BLOK TAMBAHAN

C. BLOK COMMUNITY HEALTH ORIENTED PROGRAM 1 (CHOP 1.KM)

Lingkup bahasan Pokok bahasan

Paradigma CHOP Pengantar Chop

Paradigma sehat

Philosofi dan perkembangan kesehatan masyarakat Pengantar Kesehatan 
masyarakat

Konsep terjadinya penyakit Perkembangan penyakit

Lingkungan dan kesehatan Pengantar kesehatan 
Lingkungan

Masalah kesehatan 
Lingkungan

Masalah Air

Masalah Sampah
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Lingkup bahasan Pokok bahasan

Masalah air limbah 

Masalah Kotoran manusia

Masalah perumahan

Masalah Vektor dan Rodensia

Masalah sanitasi makanan

Pencemaran Lingkungan 
(Toksikologi lingkungan)

Pengenalan masalah 
lngkungan di  masyarakat

Pencegahan Penyakit Pencegahan Penyakit 

D. BLOK COMMUNITY HEALTH ORIENTED PROGRAM–Komunikasi 

(CHOP 1-Kom)

Pokok 
Bahasan

Sub Pokok 
Bahasan

Narasumber
Kode 

Tahapan
Waktu

Lingkup bahasan: Dasar-dasar komunikasi

Komunikasi 
Interpersonal 
(KIP)

Keterampilan 
mendengar aktif  
dalam KIP

 dr. Isti I.F 
 dr. Rina Amelia

CHOP1-
Kom-K5

1x50’

Lingkup bahasan: Komunikasi dokter dan pasien

Komunikasi 
terapetik

Bentuk-bentuk 
komunikasi 
dokter dan 
pasien

 dr. Isti I.F 
 dr. Rina Amelia

CHOP1-
Kom-K6

2x50’

 dr. Isti I.F 
 dr. Rina Amelia

CHOP1-
Kom-K7

Komunikasi 
dokter dan 
pasien pada 
kondisi khusus

Terminally ill 
pada paliative 
care
Breaking bad 
news

 dr.Christofel L.T
 dr.Nazaruddin

CHOP1-
Kom-K8

1x50’
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E. BLOK COMMUNITY RESEARCH PROGRAM 1 (CRP 1)

Pokok 
Bahasan

Subpokok bahasan Narasumber
Kode 

Tahapan
Waktu

Jenis/Rancang
an penelitian 
Analitik

Kohort

 dr.Arlinda S
 dr.Juliandi

CRP1-K9 1x50’

 dr.Arlinda S
 dr.Juliandi

CRP1-K10 1x50’

Jenis/ 
rancangan 
penelitian 
Klinik

Jenis Eksperimental
 Prof.Rozaimah
 dr.Juliandi

CRP 1 K.11 1x50’

Uji Klinis/clinical trial  Prof.Rozaimah
 dr.Juliandi

CRP 1 K.12 1x50’

Penelitian pada Hewan percobaan
 Prof.Rozaimah
 dr.Juliandi

CRP 1 K.13 1x50’

Pengumpulan 
data

Pengumpulan Data
 dr.Arlinda S
 dr.Juliandi

1x50’

F. BLOK BIOETHICS AND HUMANITIES PROGRAM 1 (BHP 1)

Lingkup bahasan Blok Bioethics and Humanities Program di 
semester 1 (BHP1) terdiri dari:

1. Mata Kuliah Pendidikan Agama I (1sks)
2. Mata Kuliah Ilmu Kebudayaan I (1sks)
3. Mata Kuliah Ilmu Kewarganegaraan I (1sks)

G.1. LINGKUP BAHASAN PENDIDIKAN AGAMA 1:

G.1.1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1

Pokok Bahasan Subpokok Bahasan
Specific Learning 

Objective
Kode 

Tahapan

(Blok Basic Biology of Cells-1)

Konsep Ketuhanan 
dalam Islam 

1. Pengertian Tuhan
2. Sejarah pemikiran manusia tentang 

Tuhan
3. Pembuktian adanya Tuhan

Menjelaskan filsafat 
ketuhanan

KAG1.1-K1
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Pokok Bahasan Subpokok Bahasan
Specific Learning 

Objective
Kode 

Tahapan

Keimanan dan
Ketaqwaan

1. Pengertian Iman
2. Wujud dan Proses Terbentuknya Iman
3. Tanda-tanda Orang Beriman
4. Korelasi Keimanan dan Ketaqwaan
5. Peranan Iman dan Taqwa dalam 

Kehidupan Modern

Menjelaskan hakikat 
keimanan dan ketakwaan

KAG1.1-K2

Konsep Manusia 
dalam Islam

1. Teori-teori tentang Manusia
2. Persamaan dan Perbedaan Manusia 

dengan Makhluk Lain
3. Tujuan, Fungsi, dan Peranan Manusia.

Menjelaskan hakikat 
manusia, eksistensi,  dan 
martabatnya

KAG1.1-K3

Tanggung Jawab dan 
Kebutuhan Manusia 
terhadap Agama

1. Tanggung Jawab Manusia sebagai 
Hamba Allah

2. Tanggung Jawab Manusia sebagai 
khalifah Allah

3. Kebutuhan Manusia terhadap Agama

Menjelaskan  tanggung 
jawab dan kebutuhan 
manusia  terhadap agama

KAG1.1-K4

(Blok Basic Biology of Cells-2)

Konsep Eskatologi 
dalam Islam 

1. Pengertian Eskatalogi
2. Qadha dan Qadar dalam Islam
3. Kematian dalam Islam
4. Alam Barzah dan Akhirat
5. Surga dan Neraka

Menjelaskan konsep 
eskatologi dalam Islam.

KAG1.1-K5

Kewajiban Tenaga 
Medik /  Paramedik 
dan Fardhu Kifayah

1. Pengertian Sakit Keras dan Sakaratul 
Maut

2. Kewajiban Tenaga Medik/Paramedik 
terhadap Orang Sakit Keras dan 
Sakaratul Maut.

3. Fardhu Kifayah terhadap Jenazah

Menjelaskan kewajiban 
tenaga medik/paramedik 
terhadap orang sakit keras 
dan sakaratul maut serta 
fardhu kifayah terhadap 
jenazah.

KAG1.1-K6

Konsep Ibadah dalam 
Islam

1. Pengertian Ibadah dan Ruang 
Lingkupnya

2. Tujuan dan Hikmah Ibadah
3. Makna Ibadah dalam Kehidupan

Menjelaskan  konsep 
ibadah dalam Islam.

KAG1.1-K7

Konsep Akhlak dan 
Tasawuf dalam Islam

1. Perbedaan Etika, Moral, dan Akhlak
2. Ruang Lingkup Akhlak
3. Hubungan Akhlak dengan Tasawuf

Menjelaskan konsep akhlak 
dan tasawuf dalam Islam.

Peranan Akhlak 
dalam Kehidupan 
Bermasyarakat

1. Indikator Manusia Berakhlak
2. Proses Pembentukan Akhlak
3. Aktualisasi dan Peranan Akhlak dalam 

Kehidupan Bermasyarakat

Menjelaskan peranan 
akhlak dalam kehidupan 
bermasyarakat

KAG1.1-K8

(Blok Basic Biology of Cells-3)

Konsep Hukum 
dalam Islam

1. Pengertian Hukum dan Ruang 
Lingkupnya

2. Sumber-sumber Hukum Islam dan 
Tujuannya

3. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan 
Bermasyarakat

Menjelaskan konsep 
hukum dalam Islam

KAG 1.1 -K9

Konsep HAM dan 
Demokrasi dalam 
Islam

1. Pengertian dan Sejarah HAM
2. Perbedaan Konsep HAM Barat dan HAM 

Islam
3. Pengertian Demokrasi dan Musyawarah 

dalam Islam

Menjelaskan konsep HAM 
dan Demokrasi dalam 
Islam

Konsep IPTEKS 
dalam Islam

1. Pengertian IPTEKS
2. Syarat-syarat dan Sumber IPTEKS
3. Integrasi Iman, Ilmu, dan Amal
4. Tanggung Jawab para Ilmuwan

Menjelaskan konsep 
IPTEKS dalam Islam

KAG 1.1 -K10
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Pokok Bahasan Subpokok Bahasan
Specific Learning 

Objective
Kode 

Tahapan

Sejarah Kedokteran 
dalam Islam

1. Pengobatan dalam Al-Qur’an dan As-
Sunnah

2. Hukum Belajar Ilmu Kedokteran
3. Kedudukan Ilmu Kedokteran
4. Lahirnya Ilmu Kedokteran Islam dan 

Dokter-dokter Muslim

Menjelaskan sejarah 
kedokteran dalam Islam

KAG 1.1 -K11

Konsep Dokter 
Muslim

1. Ide Dokter Muslim
2. Karakteristik Dokter Muslim
3. Sifat dan Sikap Dokter Muslim

Menjelaskan konsep dokter 
muslim

KAG 1.1 -K12

G.1.2. PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN 1

Pokok 
Bahasan

Subpokok 
Bahasan

Specific Learning Objective
Kode 

Tahapan

(Blok Basic Biology of Cells-1)

Pengantar Kuliah Pendidikan 
Agama Kristen Protestan

Mahasiswa memahami proses belajar-mengajar 
dalam 1 semester

KAG1.2-K1

Konsep 
Ketuhanan 
dalam 
Agama 
Kristen 
Protestan

1. Agama

2. Alkitab

3. Bapa Sang 
Pencipta

4. Anak Sang 
Penyelamat

5. Roh Kudus 
Sang 
Pembaharu

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
pengertian, fungsi agama, kekhasan Agama Kristen 
Protestan, dan maknanya dalam sikap dan perilaku 
orang Kristen, hubungan agama dan budaya

KAG .2-K2

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
agama Kristen sebagai agama pernyataan, 
hubungannya dengan alkitab sebagai media 
pernyataan, proses penulisan dokumen dan 
kanonisasi Alkitab serta otoritasnya/dampaknya 
dalam kehidupan orang Kristen

KAG1.2-K3

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan latar 
belakang munculnya istilah/doktrin “Tritunggal”, 
beberapa konsep yang salah tentang “Tritunggal”, 
pengertian “Allah Tritunggal”, peran Bapa Sang 
Pencipta, Anak Sang Penyelamat,Roh Kudus Sang 
Pembaharu, dan implikasinya dalam kepercayaan 
serta perilaku orang Kristen

KAG1.2-K4

(Blok Basic Biology of Cells-2)

Manusia

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kisah 
penciptaan dalam Kejadian 1 s.d 3 sebagai 
kesaksian, hakikat manusia sebagai ciptaan yang 
segambar dengan Allah, tugas manusia sebagai 
penguasa dan pemelihara alam semesta dan sebagai 
makhluk sosial, tanggung jawab etis manusia 
terhadap hukum Allah, kejatuhan manusia ke dalam 
dosa dan pembaharuan bagi dirinya, serta beberapa 
konsepsi non-alkitab tentang manusia

KAG1.2-K5

Moralitas

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan istilah 
“moral”, “etika”, dan “etika Kristen”, norma yang 
menjadi acuan bagi Etika Kristen, konsep tentang 
prilaku Kristen yang etis dalam situasi konflik, tahap-
tahap kesadaran etis seseorang, sikap kritis, dan 
konstruktif dalam era dunia modern dan hubungan 
yang serasi di antara iman serta perilaku yang etis

KAG1.2-K6
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Pokok 
Bahasan

Subpokok 
Bahasan

Specific Learning Objective
Kode 

Tahapan

Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi

Manusia dapat memahami dan menjelaskan 
pengertian kata-kata “ilmu pengetahuan” dan 
“teknologi”, hubungan iman ilmu pengetahuan dalam 
sepanjang sejarah, batas-batas penjelajahan ilmu 
pengetahuan dan problema legitimasinya dalam era 
post modernisme, hubungan yang bermakna antara 
iman dan ilmu pengetahuan dari sudut pandang etika 
kristen, dampak positif dan negatif dari 
pengembangan dan penggunaan teknologi canggih 
serta sikap yang konstruktif tapi kritis terhadapnya

KAG1.2-K7

Kerukunan Antar Umat 
Beragama

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
realitas dan masalah masyarakat Indonesia yang 
majemuk, kerukunan menurut perspektif teologis, 
sikap Kristen yang etis terhadap penganut agama lain

KAG1.2-K8

Blok Basic Biology of Cells-3

Masyarakat

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
makna kata gereja, pertumbuhan gereja mula-mula, 
pelayanan mahasiswa di kampus sebagai salah satu 
kegiatan para church, trirugas gereja, injil dan 
pelayanan sosial di tengah-tengah masyarakat, peran 
gereja dan orang Kristen dalam pembangunan 
nasional

KAG1.2-K9

Budaya

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
budaya akademik dengan pola pikir serta perilaku 
yang kritis dalam keberpihakan kepada 
kebenaran/keadilan/pengentasan kemiskinan, etos 
kerja yang tidak narimo tapi kerja keras, tindakan 
praktis mahasiswa sebagai implementasi

KAG1.2-K10

Politik

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
makna kata “politik” serta hubungannya dengan 
negara, konsep politik menurut alkitab, tanggung 
jawab sosial politik umat Kristen, sebuah dialog dalam 
rangka etika politik, situasi dan masalah dan 
tantangan sosial politik masyarakat Indonesia dalam 
era reformasi ini.

KAG1.2-K11

Hukum

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
kebahagiaan manusia lewat ketaatan akan hukum, 
situasi penegakan hukum di Indonesia, peran orang 
kristen di dalam melakukan kontrol terhadap 
kekuasaan/kebenaran/keadilan, partisipasi nyata 
mahasiswa kristen dalam rangka perwujudan HAM 
dan demokrasi di Indonesia

KAG1.2-K12
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G.1.3. PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK 1

Pokok Bahasan Subpokok Bahasan
Kode 

Tahapan

(Blok Basic Biology of Cells-1)

Munculnya agama 
serta 
perkembangannya 
dalam sejarah umat 
manusia

a. Teka-teki kehidupan manusia

b. "Disclosure" : Pewahyuan pada umumnya

c. Perkembangan agama pada umumnya :

1). Agama Kosmis
2). Agama Politisme
3) Agama Monoteisme

KAG1.3-K1

d. Perkembangan agama monoteisme 

1) Monoteisme keluarga : Abraham (2000- 1000 SM )
2) Monoteisme Nasional: Berdirinya negara kesatuan Israel:
     Raja Daud (1000 – 597 SM)
3) Monoteisme Universal;"Diaspora" (perantauan 587 -

selesai)

KAG1.3-K2

Yesus Kristus 
Dasar dan Pusat 
Agama Kristiani

a. Situasi sosial geografis dan religius masyarakat Israel pada 
waktu Yesus hidup

b. Yohanes Pembaptis dan Yesus
    1) Historitas baptisan Yesus
    2) Makna baptisan Yesus
    3) Misi Yohanes Pembaptis

KAG1.3-K3

c. Paham keselamatan (Kerajaan Allah) dalam :

    1)  Agama Yahudi : Doa "Kadisy"
    2)  Aliran religius Pertapa : Kaum Essemi
        di pinggiran Laut Mati (Qumran)
    3)  Ajaran Yesus sendiri

KAG1.3-K4

(Blok Basic Biology of Cells-2)

Mujizat-mujizat 
Yesus dalam injil:

a. Lapisan – lapisan historis mujizat
    1) Lapisan historis – objektif
    2) Lapisan Kharismatis
    3) Lapisan Kristologis

b. Tiga faktor penyebab perkembangan  penulisan mujizat :
1)      Faktor dogmatis
2)      Faktor apoloutis
3)   Faktor –misioner

c. Enam argumentasi pertanggungjawaban tentang keberadaan 
mujizat dalam injil.

KAG1.3-K5

d. Makna mujizat menurut Gereja Perdana
e. Makna mujizat dalam Gereja secara melembaga sepanjang 
sejarah:

1) Berdirinya universitas dari Sekolah-sekolah Keuskupan 
abad XII

2) Berdirinva "Hotel Allah" yang menjadi cikal bakal rumah 
sakit

3) Lembaga-lembaga  Karitatif Gerejani seperti : Lembaga-
lembaga sosial

KAG1.3-K6
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Pokok Bahasan Subpokok Bahasan
Kode 

Tahapan

Kisah Sengsara 
Yesus

a. Empat sumber Kisah Sengsara Yesus di luar tradisi Kristian :
1)  Sejarawan Romawi : Tasitus
2)  Filsuf Stoa : Mara Bar Serafion
3)  Tradisi Yahudi : Talmut Babel
4)  Sejarawan Yahudi : Flavius Josephus

b.  Pemikiran dasar tentang makna "Penderitan manusia" dalam 
sejarah umat manusia pada umumnya

KAG1.3-K7

c.  Pemikiran dasar tentang makna penderitaan dalam Kitab Nabi 
Yesaya 52 - 53 mengenai penderitaan manusia "Hamba 
Allah"

d. Hubungan Kisah Sengsara Yesus dengan teks Nabi Yesaya :
   1) Teks Nabi Yesaya sebagai ramalan mengenai 

penderitaan Yesus
   2) Kisah Sengsara Yesus dalam Injil Adalah pemenuhan 

nubuat Nabi Yesaya
e.  Makna Kisah Sengsara Yesus :

1) Karena penderitaanNya maka Yesus adalah Orang Benar 
dan Sakti

2) Karena penderitanNya maka Yesusadalah Hamba Allah, 
Almasih  dan Putera Allah

KAG1.3-K8

Blok Basic Biology of Cells-3

Kebangkitan Yesus 
Kristus

a. Kebangkitan adalah meta-historis dan meta-rasio : Kenyataan 
Misteri

b. Tiga unsur penampakan kebangkitan Kristus :
1) Inisiatifnya dari Atas
2) Unsur pengakuan
3) Unsur kesaksian

c.  Akibat-akibat penampakan kebangkitanKristus dalam diri Para 
Rasul: Lahirnya Gereja.

d. Kebangkitan sebagai suatu kenyataan historis dan ahistoris

KAG1.3-K9

Kebangkitan Yesus 
Kristus

a.Perbedaan kebangkitan Kristus dengan kebangkitan Lasarus
b.Ungkapan – ungkapan menganai kebangkitan Kristus hanya 

dapat dinyatakan dengan Bahasa Lambang 
c.Hubungan tubuh sekarang dan tubuhyang akan datang
d.Makna kebangkitan Kristus bagi umat Kristiani sepanjang masa
e.Umat Kristiani hidup dalam "Jaman Antara" : yakni Antara 

Paskah dan  Parosia

KAG1.3-K10

Gereja : a. Pengertian Gereja
b. Gereja sebagai Sakramen 

1. Ilahi : Roh Kudus
2. Insani : Lembaga Gereja

c. Analogi Antara Sakramentalitas Kristus dengan Sakramentalitas 
Gereja

d. Kedua belas Rasul dan Dasar Hirarki

KAG1.3-K11

e. Gereja sebagai lembaga yang menyejarah sepanjang masa 
tidak tertutup bagi kekeliruan manusiawi.

f. Gereja sebagai Kenyataan Yang Ilahi tidak pernah jatuh dalam 
kekeliruan

g.  Ajaran Gereja tentang Keselamatan Dalam :
  1).  Konsili Vatikan I
  2). Konsili Vatikan II

h.  Fungsi hirarki dan awam

KAG1.3-K12
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G.1.4. PENDIDIKAN AGAMA HINDU 1

Pokok Bahasan Subpokok Bahasan Specific Learning Objective
Kode 

Tahapan

(Blok Basic Biology of Cells-1)

Difinisi Agama dan 
Dharma

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami Difinisi Agama Dan 
Dharma

KAG1.4-K1

Difinisi Weda  Pendekatan Etimologi
 Pendekatan Semantik

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami Difinisi Weda

KAG1.4-K2

Kedudukan Kitab 
Suci Weda

 Weda sebagai Kitab 
Suci, sumber ajaran 
agama Hindu

 Weda wahyu Tuhan
 Weda Sumber hukum 

Hindu

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami kedudukan Weda

KAG1.4-K3

Sifat – sifat Weda. - Weda tidak berawal
- Weda tidak berakhir
- Weda Apurusyam

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami sifat – sifat Weda

KAG1.4-K4

(Blok Basic Biology of Cells-2)

Susunan Kitab Weda. - Weda Surtí
- Weda Smerti

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami susunan Kitab Weda

KAG1.4-K5

Sapta Resi Penerima 
Wahyu

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami Sapta Resi Penerima 
Wahyu

KAG1.4-K6

Tiga Kerangka Dasar 
Agama Hindu

- Tattwa
- Susila Etika
- Ritual

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami Tiga kerangka dasar 
Agama Hindu

KAG1.4-K7

Lima Keyakinan 
Umat Hindu

 Keyakinan kepada 
Brahman

 Keyakinan kepada 
Atman

 Keyakinan kepada 
Karma pala

 Keyakinan kepada 
Reinkarnasi

 Keyakinan kepada 
Moksa

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami Panca Sradha

KAG1.4-K8

(Blok Basic Biology of Cells-3)

Empat jalan untuk 
memuja Tuhan

 Bhakti Marga
 Karma Marga
 Jnana Marga
 Raja Yoga Marga

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami Catur Marga

KAG1.4-K9

KAG1.4-K10

Tri Kaya Parisudha Manahcika
Wacika
Kayika

Mahasiswa Mengetahui Dan 
Memahami Tri Kaya Parisudha

KAG1.4-K11

KAG1.4-K12



19

G.1.5. PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA 1

Pokok Bahasan Subpokok Bahasan Specific Learning Objective
Kode 

Tahapan

(Blok Basic Biology of Cells-1)

Tuhan Yang 
Mahaesa dan 
Ketuhanan

 Ketuhanan Yang 
Mahaesa Dalam agama 
Buddha

 Filsafat Ketuhanan

Mahasiswa memahami makna 
Ketuhanan Yang Mahaesa , 
Ketuhanan dalam agama Buddha 
serta filsafat Ketuhanan.

KAG1.5-K1

KAG1.5-K2

Manusia  Manusia dan Alam 
Semesta

 Hakekat dan martabat 
manusia

 Tanggung jawab 
manusia

 Hubungan manusia 
dengan Agama

Mahasiswa menjelaskan tentang 
hakekat sesungguhnya manusia 
dan pentingnya mengetahui 
kualitas batin manusia karena 
menyangkut peran dan tanggung 
jawab dalam kehidupan di dunia.

KAG1.5-K3

Moral  Pancasila
 Panca Dharma
 Jalan Utama Berunsur 

Delapan
 Lobha, Dosa dan Moha
 Hiri dan Ottappa
 Parabhava Sutta

Mahasiswa dapat memahami 
kebahagiaan tertinggi yang harus 
dimengerti dan cara untuk 
mencapainya, yakni dengan Sila, 
Samadhi dan Panna, yang harus 
dipraktekkan dengan didasari 
Pengertian Benar.

KAG1.5-K4

(Blok Basic Biology of Cells-2)

Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan Seni

 Sraddha, Ilmu dan Amal 
sebagai kesatuan

 Kewajiban menuntut 
dan mengamalkan ilmu

 Tanggung jawab 
terhadap Alam dan 
Lingkungan.

Mahasiswa dapat memahami 
meskipun ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni bertambah 
maju, namun kemajuan ini belum 
berarti manusia telah dapat 
melenyapkan lobha, dosa dan 
moha.

KAG1.5-K5

KAG1.5-K6

Kerukunan 
Antarumat Beragama

 Definisi dan hakekat 
Agama

 Pelaksanaan Sila 
sebagai wujud kerukun-
an hidup antar umat 
beragama.

 Brahma Vihara.
 Prasasti Raja Asoka
 Saraniyadhamma Sutta

Mahasiswa dapat memahami arti 
dan fungsi Agama sebagai sarana 
untuk mencapai kebahagiaan dan 
merupakan rahmat apabila agama 
tersebut kita praktekkan, demi 
kedamaian, kemajuan dan 
kesejahteraan semua mahluk.

KAG1.5-K7

Masyarakat  Peran umat beragama 
mewujudkan 
masyarakat madani 
yang sejahtera

 Tanggung jawab umat 
beragama dalam 
mewujudkan HAM.

Mahasiswa dapat memahami arti 
kebahagiaan bagi umat beragama 
atau manusia yang batinnya sudah 
beradab.

KAG1.5-K8

(Blok Basic Biology of Cells-3)

Budaya  Tanggung jawab umat 
beragama dalam 
mewujudkan cara 
berpikir kritis 
(akademik), bekerja 

Mahasiswa dapat memahami arti 
budaya atau seikap batin yang 
baik merupakan hasil dan latihan 
latihan sering berbuat baik.

KAG1.5-K9
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Pokok Bahasan Subpokok Bahasan Specific Learning Objective
Kode 

Tahapan

keras dan bersikap fair.
 Cetasika 25
 Brahma Vihara

KAG1.5-K10

Politik Cakkavattisihanada Sutta
Kutadanta Sutta
Maha Parinibbana Suta
Sigalovada Sutta
Dasa Raja Dhamma

Mahasiswa dapat memahami cara-
cara menjalankan roda 
pemerintahan yang baik yang 
dapat membawa kesejahteraan 
dan kebahagiaan seluruh rakyat.

KAG1.5-K11

Hukum  Sila dan Vinaya
 Hukum Kesunyataan

Mahasiswa dapat memahami 
adanya hokum yang dibuat 
manusia dan hokum universal atau 
hokum alam semesta yang selalu 
bekerja selaras dengan apa yang 
kita lakukan.

KAG1.5-K12

G.2. LINGKUP BAHASAN ILMU KEBUDAYAAN 1

Pokok Bahasan Subpokok Bahasan
Kode 

Tahapan

(Blok Basic Biology of Cells-1)

Bentuk-bentuk/Macam-
macam kebudayaan

Bentuk/macam kebudayaan 
di Indonesia

KDY1 -K1

KDY1 -K2

Terbentuknya Nilai-nilai 
dalam Kebudayaan

Nilai dan kebudayaan yang 
berlaku dalam masyarakat

KDY1 –K3

Materi Muatan 
Kebudayan dan Nilai

Materi muatan dalam 
kebudayaan dan nilai

KDY1 -K4

(Blok Basic Biology of Cells-2)

Manusia dan 
Kemuliaannya

Manusia dan unsur-unsur 
yang ada di dalamnya

KDY1 -K5

Manusia, Alam, dan 
Kebudayaan

Contoh-contoh nilai dan 
moral

KDY1 –K6

KDY1 -K7

Manusia dan Nilai-nilai 
Moral

Contoh-contoh nilai dan 
moral

KDY1 -K8

Blok Basic Biology of Cells-3

Manusia dan Cinta 
Kasih

Contoh-contoh kasih dalam 
berbagai dimensi

KDY1 -K9

Manusia dan 
Penderitaan

Contoh-contoh penderitaan 
dalam berbagai dimensi

KDY1 -K10

Manusia dan Kematian Contoh-contoh kematian KDY1 -K11

Manusia dan 
Kesehatan

Contoh faktor-faktor yang 
harus dipenuhi dalam 
memperoleh kesehatan

KDY1 -K12

G.3. LINGKUP BAHASAN ILMU KEWARGANEGARAAN 1
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Pokok Bahasan Kode Tahapan

(Blok Basic Biology of Cells-1)

Pengertian,Tujuan dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan. KWN 1 -K1

Ketentuan tentang kewarganegaraan seseorang. KWN 1 -K2

Warga Negara dan penduduk negara Republik  Indonesia KWN 1 -K3

Pernyataan Kewarganegaraan Indonesia KWN 1 -K4

(Blok Basic Biology of Cells-2)

Kependudukan Orang Asing KWN 1 -K5

Hak dan Kewajiban Warga Negara KWN 1 -K6

Hak-hak azasi manusia KWN 1 -K7

Wawasan Nusantara KWN 1 -K8

(Blok Basic Biology of Cells-3)

Ketahanan Nasional KWN 1 -K9

Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi
KWN 1 -K10

Dimensi Demokrasi

Politik dan Strategi Nasional KWN 1 -K11

VII. DAFTAR BAHAN RUJUKAN

Departemen Judul Buku Penulis Penerbit
Tahun 
/ Edisi

Hal.

Mikrobiologi
Medical 
Microbiology & 
Immunology

Levinson &
Jawetz

McGraw Hill
7th ed. / 
2003

Parasitologi

Gerald D. Schmidt 
& Larry S. Roberts
Foundations of 
Parasitology

Roberts, Larry S.
Janovy, Jr. John McGraw Hill

7th ed. / 
2005

 Introduction to 
Parasitology (1-5)

 Host-Parasite 
Interaction (11-18)

 Pathogenesis of 
Parasitic Infections 
(37-40)

 Classification of 
Protozoa and 
Morphology (54-59)

 Malaria in general: life 
cycle, classification, 
morphology (150-156)

 Flatworms: Cestodes 
& Trematodes (199, 
217, 311)

 Nematodes (397-408, 
411-414, 417-428)

 Filarial worm (461-
464)

Patologi 
Anatomi

Pathology
Rubin, 
Emmanuel

3rd ed / 
1999

VIII. METODE PEMBELAJARAN



22

A. PEMUTARAN FILM (Kode Tahapan: BBC2-F)

Pemutaran film bertujuan memberikan wawasan dan gambaran mengenai luasnya 
lingkup mekanisme terjadinya penyakit dan respon-respon fisiologis dan 
membangkitkan minat mahasiswa untuk memahami blok ini.

B. KULIAH (Kode Tahapan: BBC2-K1 s.d BBC2-K37)

Kuliah hanya bertujuan untuk memberikan konsep dasar dalam memahami materi-
materi yang berhubungan dengan mekanisme penyakit dan respon-respon fisiologis, 
sehingga akan memudahkan mahasiswa dalam membaca buku teks dan referensi 
lainnya. Kuliah tidak bertujuan untuk memberikan isi keseluruhan materi, dengan 
demikian mahasiswa diwajibkan untuk membaca referensi yang dianjurkan.

RANGKUMAN TOPIK KULIAH:

Topik kuliah 
Kode 

Tahapan
Departemen Waktu

Lingkup Bahasan 1: Agent penyebab penyakit – Bakteri

Pendahuluan dan sejarah mikroorganisme BBC2-K1 Mikrobiologi 50’

Morfologi, struktur, fisiologi dan metabolisme bakteri BBC2-K2 Mikrobiologi 50’

Patogenesis infeksi bakteri BBC2-K3 Mikrobiologi 50’

Klasifikasi dan taksonomi bakteri BBC2-K4 Mikrobiologi 50’

Genetika bakteri BBC2-K5 Mikrobiologi 50’

Pyogenic cocci BBC2-K6 Mikrobiologi 50’

Enterobacteriaceae dan Pseudomonas BBC2-K7 Mikrobiologi 50’

Actinomycetaceae dan Nocardiaceae BBC2-K8 Mikrobiologi 50’

Listeria dan Erysipelothrix BBC2-K9 Mikrobiologi 50’

Bakteri Gram positif berspora BBC2-K10 Mikrobiologi 50’

Legionella dan Rickettsia BBC2-K11 Mikrobiologi 50’

Bakteri batang Gram negatif kecil BBC2-K12 Mikrobiologi 50’

Spirochaeta dan Mycoplasma BBC2-K13 Mikrobiologi 50’

Bakteri anaerob BBC2-K14 Mikrobiologi 50’

Lingkup Bahasan 2: Agents penyebab penyakit – Virus

Sifat umum, morfologi dan struktur, serta klasifikasi 
virus

BBC2-K15 Mikrobiologi 50’

Rhabdoviridae dan Filoviridae BBC2-K16 Mikrobiologi 50’

Adenoviridae dan Papovaviridae BBC2-K17 Mikrobiologi 50’

Paramyxoviridae dan Orthomyxoviridae BBC2-K18 Mikrobiologi 50’

Togaviridae BBC2-K19 Mikrobiologi 50’

Picornaviridae BBC2-K20 Mikrobiologi 50’
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Topik kuliah 
Kode 

Tahapan
Departemen Waktu

Lingkup Bahasan 3: Agent penyebab penyakit – Jamur

Klasifikasi dan struktur jamur BBC2-K21 Mikrobiologi 50’

Coccidiodomycosis dan Paracoccidiodomycosis BBC2-K22 Mikrobiologi 50’

Phaeohypomycosis dan Hyalohypomycosis BBC2-K23 Mikrobiologi 50’

Jamur penyebab mikosis sistemik (Histoplasma, 
Blastomyces)

BBC2-K24 Mikrobiologi 50’

Cryptococcus neoformans BBC2-K25 Mikrobiologi 50’

Infeksi nosokomial BBC2-K26 Mikrobiologi 50’

Lingkup Bahasan 4: Agent penyebab penyakit - Parasit

Pengertian dan klasifikasi parasit berdasarkan 
habitatnya di dalam tubuh manusia

BBC2-K27 Parasitologi 50’

Mekanisme infeksi parasit I BBC2-K28 Parasitologi 50’

Mekanisme infeksi parasit II BBC2-K29 Parasitologi 50’

Lingkup Bahasan 5: Imunologi dasar

Innate Immunity BBC2-K30 Mikrobiologi 50’

Acquired immunity BBC2-K31 Mikrobiologi 50’

Lingkup Bahasan 6: Interaksi host-agent dan respon

Sistem komplemen BBC2-K32 Mikrobiologi 50’

Reaksi antigen antibodi BBC2-K33 Mikrobiologi 50’

Mekanisme imunitas tubuh terhadap infeksi mikroba BBC2-K34 Mikrobiologi 50’

Mekanisme imunitas tubuh terhadap infeksi parasit BBC2-K35 Parasitologi 50’

Kerusakan dan kematian sel BBC2-K36 Patologi Anatomi 50’

Inflamasi BBC2-K37 Patologi Anatomi 50’

H. PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) (Kode Tahapan: BBC2-Pc-T)

Kegiatan dengan metode ini dilakukan dengan dua kali diskusi untuk setiap pemicu 
(trigger) dan satu kali pertemuan pleno, dengan dihadiri oleh para pakar dari setiap 
departemen yang terkait dengan blok tersebut. 

Diskusi dilaksanakan dalam kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 14-16 
mahasiswa dan didampingi oleh seorang tutor yang berperan sebagai fasilitator, 
bukan narasumber. Setiap diskusi berlangsung selama 3x50 menit untuk setiap 
pertemuan tutorial.

Metode PBL merupakan salah satu metode pembelajaran yang menuntut mahasiswa 
untuk belajar mandiri sekaligus berdiskusi di dalam kelompok, yang pada akhirnya 
dapat mengasah keterampilan berpikir kritis (critical thinking) mahasiswa, dan 
mengkomunikasikannya secara efektif dalam diskusi maupun presentasi.
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Kegiatan PBL pada blok ini terdiri dari dua kasus, setiap kasus didiskusikan dalam 
dua kali pertemuan diskusi dan diakhiri dengan satu kali pertemuan pleno.

Dari setiap kasus, mahasiswa diwajibkan menyusun satu makalah individual yang 
akan dikumpulkan pada satu minggu setelah ujian akhir blok (paling lambat 
dikumpulkan pada tanggal 15 Nopember 2008)

I. BELAJAR MANDIRI

Agar lingkup materi dapat dikuasai dengan baik, pada saat melaksanakan kegiatan 
belajar mandiri, mahasiswa diharapkan melaksanakan proses belajar dengan 
tahapan sebagai berikut:

1. mengkaji lingkup bahasan dengan membaca referensi yang dianjurkan, karena 
kuliah pada hakikatnya hanya memberikan konsep dasar dari materi, dan 
pertemuan tutorial akan memicu mahasiswa untuk mengintegrasikan 
pemahaman konsep dalam menyelesaikan masalah

2. mencari dan mempelajari materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di 
perpustakaan, dapat berupa handout, buku teks, jurnal ilmiah, CD-ROM, atau 
dari sumber terpercaya di internet

3. diskusi dengan narasumber apabila diperlukan.

J. PRAKTIKUM (Kode Tahapan: BBC2-Pr1 s.d. BBC2-Pr11)

Praktikum dilaksanakan di laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi sesuai jadwal 
kegiatan. Mahasiswa dibagi dalam 10 (sepuluh) kelompok yang terdiri dari 45 
mahasiswa per kelompok, yang akan dibimbing oleh seorang staf pengajar.

Sebelum memulai praktikum, akan dilaksanakan kuis untuk mengukur kesiapan 
mahasiswa dalam melaksanakan praktikum, yang selanjutnya diakhiri dengan 
pembuatan laporan hasil praktikum.

Tujuan umum praktikum adalah agar mahasiswa:

1. meningkatkan pemahaman akan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan 
dan belajar mandiri

2. menjelaskan perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan

3. menginterpretasikan hasil praktikum dengan yang diselenggarakan dalam bentuk 
percobaan

4. membandingkan hasil kelompoknya dengan hasil kelompok lain

5. menerapkan kejujuran ilmiah dengan melaporkan hasil yang didapatkan pada 
praktikum sebagaimana adanya.

Kegiatan praktikum pada blok BBC2:

Kegiatan Praktikum
Kode 

Tahapan
Departemen Waktu

Demonstrasi alat-alat laboratorium, pengenalan cara-cara 
sterilisasi dan media pertumbuhan bakteri dan jamur

BBC2-Pr1 Mikrobiologi 3x50’
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Flora normal, pembiakan, dan kontaminan BBC2-Pr2 Mikrobiologi 3x50’

Bakteri batang Gram Positif aerob BBC2-Pr3 Mikrobiologi 3x50’

Bakteri anaerob BBC2-Pr4 Mikrobiologi 3x50’

Pyogenic cocci BBC2-Pr5 Mikrobiologi 3x50’

Enterobacteriaceae dan Vibrionaceae BBC2-Pr6 Mikrobiologi 3x50’

Uji kepekaan bakteri terhadap antimikroba BBC2-Pr7 Mikrobiologi 3x50’

Nematoda BBC2-Pr8 Parasitologi 3x50’

Trematoda dan Cestoda BBC2-Pr9 Parasitologi 3x50’

Protozoa BBC2-Pr10 Parasitologi 3x50’

Plasmodium BBC2-Pr11 Parasitologi 3x50’

IX. SARANA DAN PRASARANA

A. RUANG KULIAH

Kuliah dilaksanakan di Ruang Kuliah Semester 1 kelas A1/B1 dan Ruang Kuliah 
Semester 1 kelas A2/B2. Pada hari tertentu, perkuliahan juga dilaksanakan di 
Ruang Seminar FK USU dan ruang-ruang lain yang memungkinkan untuk 
digunakan.

B. RUANG DISKUSI/TUTORIAL

Diskusi dilaksanakan di ruang-ruang berikut ini:

No. Kelompok Diskusi Ruang Diskusi
1. A1 & B1 Ruang Tutorial 1
2. A2 & B2 Ruang Tutorial 2
3. A3 & B3 Ruang Tutorial 3
4. A4 & B4 Ruang Tutorial 4
5. A5 & B5 Ruang Tutorial 5
6. A6 & B6 Ruang Tutorial 6
7. A7 & B7 Ruang Tutorial 7
8. A8 & B8 Ruang Tutorial 8
9. A9 & B9 Ruang Tutorial 9

10. A10 & B10 Ruang Tutorial 10
11. A11 & B11 Ruang Tutorial 11
12. A12 & B12 Ruang Tutorial 12
13. A13 & B13 Ruang Tutorial 13
14. A14 & B14 Ruang Tutorial 14
15. A15 & B15 Ruang Tutorial 15

Pleno Pakar dilasanakan di Ruang Seminar.

X. EVALUASI

A. KEBERHASILAN BELAJAR MAHASISWA
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Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan blok berupa Ujian Akhir Blok (Midterm). 
Kemudian pada akhir semester dilakukan Final Exam untuk masing-masing blok.

Bagi mahasiswa yang tidak lulus dapat mengikuti Ujian Remedial pada akhir 
semester.

EVALUASI MATA KULIAH

Syarat mengikuti ujian :
Menghadiri perkuliahan minimal 80% dari setiap kegiatan yang terjadwal pada 
semester berjalan.

Bentuk evaluasi : Multi Disciplinary Examination (MDE)
Bobot Ujian Akhir Blok : 25% dari keseluruhan penilaian evaluasi
Bobot Ujian Akhir Semester : 15% dari keseluruhan penilaian evaluasi

EVALUASI TUTORIAL

Syarat mengikuti ujian :
Menghadiri diskusi kelompok (pertemuan tutorial) minimal 80% dari setiap kegiatan 
yang terjadwal pada semester berjalan.

Evaluasi Bentuk Evaluasi
Bobot 

penilaian
Pelaksanaan

Proses tutorial Lembar ceklis oleh Tutor di setiap 
pertemuan tutorial, terdiri dari: 
 Knowledge mahasiswa pada 

saat tutorial berlangsung: 12%
 Attitude mahasiswa pada saat 

tutorial berlangsung: 8%
 Skill mahasiswa pada saat 

tutorial berlangsung: 10%

30% Di setiap tutorial

Materi tutorial PAQ (Problem Analyze Questions) 20% Pada ujian akhir blok

Materi tutorial Makalah individual 10% Pada akhir blok

EVALUASI PRAKTIKUM

Syarat mengikuti ujian :
- Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan praktikum yang dijadwalkan, 

dan apabila tidak, harus menggantinya sesuai dengan peraturan fakultas/ 
departemen yang berlaku. 

- Mahasiswa diharuskan membuat laporan/ jurnal praktikum setelah praktikum 
selesai dan selambat-lambatnya sudah diserahkan sebelum praktkum 
berikutnya

Bentuk evaluasi:
- Quiz / responsi (bila ada)
- Proses pelaksanaan praktikum
- Laporan/ jurnal 
- Ujian praktikum: MCQ dimasukkan dalam evaluasi kuliah
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SISTEM PENILAIAN:

Komponen-komponen penilaian:
1. MDE (ilmu pengetahuan terpadu) diadakan diakhir blok; 

Ketidakhadiran Mahasiswa:

Alasan ketidak hadiran yang dapat dibenarkan, adalah:

a. Sakit

b. Terkena musibah

c. Mendapat tugas dari fakultas atau universitas

d. Atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, yang telah diajukan dan 
mendapat persetujuan sebelumnya, dapat meninggalkan kegiatan pendidikan 
setelah menyampaikan keterangan tertulis dari pihak berwenang (pimpinan 
fakultas). 

Surat keterangan tersebut diserahkan kepada koordinator perkuliahan blok tersebut 
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ketidak hadiran kecuali untuk alasan (d) 
paling lambat 2 hari sebelum ketidak hadirin. Kegiatan pendidikan yang ditinggalkan 
diganti dengan kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya seperti pemberian tugas 
berdasarkan kebijakan dosen atau departemen yang terkait.

Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, kehadirannya 
dianggap tidak memenuhi syarat.

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas tidak boleh 
mengikuti ujian akhir blok dan ujian remedial; dan nilainya menjadi 0 (Nol).

B. KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN 

Mahasiswa dinyatakan lulus blok jika nilai rata-rata minimal 60.

C. SYARAT MENGIKUTI UJIAN REMEDIAL

1. Memperoleh nilai D atau E, nilai yang diambil adalah nilai tertinggi. Nilai 
tertinggi bagi ujian remedial adalah B

2. Mahasiswa yang memperoleh nilai C atau C+, dengan ketentuan:
a. Mendaftar ke Divisi Assessment MEU selambat-lambatnya dua minggu 

sebelum ujian berlangsung.
b. Nilai yang diambil adalah nilai terakhir.

XI. NARASUMBER

Departemen Mikrobiologi :
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Prof. dr. Dahlan Darip, Sp.MK

dr. R. Lia Kesumawati, MS, Sp.MK

dr. Gerben F. Hutabarat, DTM&H, MSc, Sp.MK

dr. Tetty Aman Nasution, M.Med.Sc

dr. Sofyan Lubis, DMM

dr. Edhie Djohan Utama

dr. Nurdin Siregar

dr. Rahmatsyah

dr. Rina Yunita

Dra. Siti Zulaiha

dr. Dian Dwi Wahyuni

dr. Maria Magdalena Simatupang

Departemen Parasitologi :

dr. Endang H. Gani, DTM&H, Sp.ParK

dr. Nurfida K. Arrasyid, M.Kes

dr. Dewi Masyitah Darlan, DAP&E, MPH

dr. Lambok Siahaan

Departemen Patologi Anatomi :

dr. Joko S. Lukito, Sp.PA

dr. H. Soekimin, Sp.PA

CRP, CHOP dan CHOP Komunikasi :

dr. Zulkifli, MSi

dr. Isti Ilmiati Fujiati, CMFM

dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes

dr. Juliandi Harahap, MA

dr. Ismiralda Siregar

dr. Yuki Yunanda

dr. Rina Amelia

dr. Sri Lestari, SP
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Prof. dr. Rozaimah Z. Hamid, MS, Sp.FK

Dr. Christoffel Tobing, Sp.OG
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Drs. Rasudin 

Dra. Nurwida Nuru

Suryaningsih, SH, M.Hum
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I.
PENDAHULUAN

Konsep terjadinya penyakit merupakan interaksi antara hospes, agent dan lingkungan (environtment). Agent penyakit yang sering menyebabkan penyakit infeksi pada manusia yaitu kelompok bakteri, virus, fungi (jamur), dan parasit, yang selanjutnya akan menstimulasi respon pertahanan tubuh manusia. Pemahaman yang mendasar tentang agent penyakit sangat dibutuhkan untuk mendukung pemahaman dan kemampuan analisis dokter mengenai penyakit di berbagai organ. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini banyak difokuskan pada masalah penyakit infeksi serta terobosan dalam bidang imunologi. Aplikasi imunologi digunakan dalam pendekatan diagnostik, pengobatan, maupun pencegahan penyakit-penyakit infeksi, terutama dalam hal penemuan vaksin-vaksin baru.  


Modul Mechanisms of Disease and Physiological Responses ini merupakan modul kedua pada blok Basics Biology of Cells (BBC) yang akan dipelajari mahasiswa FK USU pada semester I. Modul ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) minggu. Modul ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar mengenai agent penyebab penyakit dan mekanisme kekebalan tubuh pada tingkat seluler dan molekuler kepada mahasiswa sebagai bekal pengetahuan memahami mekanisme penyakit di tingkat organ. Dengan demikian kelak ketika mahasiswa telah menjadi praktisi medis, ia dapat melakukan diagnosis serta penanganan yang tepat, bahkan mungkin dapat mengembangkan diri untuk melakukan penelitian di bidang infeksi dan imunologi. 


Selain pelayanan terhadap pasien secara individu, seorang dokter keluarga juga harus mampu memberikan penjelasan yang benar mengenai penyakit kepada keluarga dan lingkungan masyarakat dalam upaya pencegahan penularan dan pemutusan mata rantai penularan penyakit. Pada akhirnya dengan kinerja seperti ini, dokter di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dapat memberi kontribusi terhadap penurunan prevalensi penyakit infeksi guna mewujudnya visi Indonesia Sehat 2010.


Referensi: 


1. Sistem Kesehatan Nasional, Depkes RI, Jakarta, 2004


2. Prevention and Control of Parasitic Infection, WHO Technical Report, Geneva, 1987


3. Kurikulum Ilmu Pendidikan Dokter Indonesia III


II.
PRASYARAT


Mahasiswa BBC2 adalah mahasiswa yang telah mengikuti BBC1, sehingga telah mendapat pengetahuan dan mencapai pemahaman mengenai struktur dan fungsi sel maupun molekul. 


III.
TUJUAN BLOK

TUJUAN UMUM

Pada akhir blok ini mahasiswa diharapkan dapat:


1. Mengetahui macam-macam mikroorganisme dan parasit penyebab infeksi, mencakup morfologi dan mekanisme infeksinya dalam tingkat seluler


2. Menguasai sistem imunitas tubuh manusia secara umum, serta sistem imunitas khusus terhadap infeksi mikroorganisme dan parasit


3. Memiliki kompetensi: belajar mandiri, menerapkan keterampilan ilmu dasar dan klinis dasar, memanfaatkan, menilai, dan mengelola informasi secara kritis, memanfaatkan teknologi informasi, mawas diri dan mengembangkan diri serta belajar sepanjang hayat.


TUJUAN KHUSUS

Setelah menyelesaikan blok BBC2 (Mechanisms of Disease and Physiological Responses) mahasiswa diharapkan mampu :


1. Menyebutkan jenis-jenis mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia


2. Menjelaskan mekanisme infeksi dari mikroorganisme-mikroorganisme yang dimaksud


3. Menjelaskan sistem imunitas tubuh serta fungsi sel-sel dalam sistem imun


4. Menjelaskan mekanisme kerusakan dan kematian sel


5. Mekanisme terbentuknya radang dan neoplasma

IV. SASARAN PEMBELAJARAN

SASARAN PEMBELAJARAN TERMINAL


Setelah menjalani modul Mechanisms of Disease and Physiological Responses maka mahasiswa akan mempunyai pemahaman ilmu biomedik dalam mekanisme terjadinya penyakit dan respon fisiologisnya pada tingkat seluler dan biomolekuler, yang akan menjadi dasar pemahaman pembelajaran ilmu kedokteran dasar di tingkat organ (organ level), mampu berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, mendengarkan aktif, dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang berlaku untuk mendapatkan, memberikan dan bertukar informasi.


SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG

Setelah menyelesaikan modul Blok BBC-2 (Mechanisms of Disease and Physiological Responses), maka apabila diberi data sekunder tentang mekanisme penyakit serta respon fisiologi dan imunologi, mahasiswa mampu:


· Menentukan dasar ilmiah yang relevan, yang berhubungan dengan patofisiologi penyakit


· Menentukan masalah klinis yang timbul dalam pembelajaran berdasarkan kasus (case-based learning)


· Mencari informasi untuk menjawab masalah klinis yang timbul pada suatu kasus


· Menjelaskan etiologi, patogenesis dan progresivitas masalah kesehatan


· Menjelaskan manifestasi masalah kesehatan secara molekular, seluler dan biomedis


· Menentukan pemeriksaan penapis (screening test), pencegahan (mis. imunisasi), dan perubahan perilaku yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit pada kelompok usia, jenis kelamin, dan kelompok etnik serta budaya tertentu


· Menggunakan data dan bukit pengkajian ilmiah untuk menilai relevansi dan validitasnya


· Menerapkan ilmu pengetahuan secara efektif


V.
LINGKUP BAHASAN


A. OUTLINE PEMBELAJARAN


		Pokok Bahasan

		Materi

		Dept

		Kode Tahapan



		Lingkup Bahasan 1: Agent penyebab penyakit – Bakteri



		Penda-huluan

		1. Pengenalan Blok BBC2

		MEU

		BBC2-F



		Bakteri

		2. Pendahuluan dan sejarah mikroorganisme

		Mikrobio-logi


(MB)

		BBC2-K1



		

		3. Morfologi, struktur, fisiologi dan metabolisme bakteri

		

		BBC2-K2



		

		4. Patogenesis infeksi bakteri

		

		BBC2-K3






		

		5. Klasifikasi dan taksonomi bakteri

		

		BBC2-K4



		

		6. Genetika bakteri

		

		BBC2-K5



		

		7. Pyogenic cocci

		

		BBC2-K6



		

		8. Enterobacteriaceae dan Pseudomonas

		

		BBC2-K7



		

		9. Actinomycetaceae dan Nocardiaceae

		

		BBC2-K8



		Bakteri

		10. Listeria dan Erysipelothrix

		Mikrobio-logi


(MB)

		BBC2-K9



		

		11. Bakteri Gram positif berspora

		

		BBC2-K10



		

		12. Legionella dan Rickettsia

		

		BBC2-K11



		

		13. Bakteri batang Gram negatif kecil

		

		BBC2-K12



		

		14. Spirochaeta dan Mycoplasma

		

		BBC2-K13



		

		15. Bakteri anaerob

		

		BBC2-K14



		

		16. Perbandingan sifat bakteri, mikoplasma, dan virus

		

		BBC2-Tutorial



		Lingkup Bahasan 2: Agents penyebab penyakit – Virus



		Virus


Virus

		17. Sifat umum, morfologi dan struktur, serta klasifikasi virus

		Mikrobio-logi


(MB)

		BBC2-K15






		

		18. Rhabdoviridae dan Filoviridae

		

		BBC2-K16






		

		19. Adenoviridae dan Papovaviridae

		

		BBC2-K17



		

		20. Paramyxoviridae dan Orthomyxoviridae

		

		BBC2-K18



		

		21. Togaviridae

		

		BBC2-K19






		

		22. Picornaviridae

		

		BBC2-K20






		

		23. Reproduksi virus dan hubungan virus dengan sel

		

		BBC2-Tutorial



		Lingkup Bahasan 3: Agent penyebab penyakit – Jamur



		Jamur

		24. Klasifikasi dan struktur jamur

		Mikrobio-logi


(MB)

		BBC2-K21



		

		25. Coccidiodomycosis dan Paracoccidiodomycosis

		

		BBC2-K22



		

		26. Phaeohypomycosis dan Hyalohypomycosis

		

		BBC2-K23



		

		27. Jamur penyebab mikosis sistemik (Histoplasma, Blastomyces)

		

		BBC2-K24



		

		28. Cryptococcus neoformans

		

		BBC2-K25



		

		29. Infeksi nosokomial

		

		BBC2-K26



		Lingkup Bahasan 4: Agent penyebab penyakit – Parasit



		Parasit

		30. Pengertian dan klasifikasi parasit berdasarkan habitatnya di dalam tubuh manusia

		Parasito-logi 


(PR)

		BBC2-K27



		

		31. Mekanisme infeksi parasit

		Parasito-logi 


(PR)

		BBC2-K28



		

		

		

		BBC2-K29



		

		32. Morfologi parasit

		Parasito-logi


(PR)

		Prakti-kum



		Lingkup Bahasan 5: Imunologi dasar



		Innate Immunity

		33. Peran innate immunity

		Mikrobio-logi


(MB)

		BBC2-K30



		Acquired immunity

		34. Proses aktivasi lifosit dalam acquired immunity

		Mikrobio-logi


(MB)

		BBC2-K31



		

		35. Limfosit B dan antibodi

		

		



		

		36. Limfosit T

		

		



		

		37. Limfosit T sitotoksik dalam respon imunitas seluler

		

		



		

		38. Limfosit T inflamatori

		

		



		Lingkup Bahasan 6: Interaksi host-agent dan respon



		Sistem imun terhadap infeksi mikroba

		39. Sistem komplemen

		Mikrobio-logi


(MB)

		BBC2-K32



		

		40. Reaksi antigen antibodi

		

		BBC2-K33



		

		41. Mekanisme imunitas tubuh terhadap infeksi mikroba

		

		BBC2-K34



		

		42. Mekanisme imunitas tubuh terhadap infeksi parasit

		Parasito-logi


(PR)

		BBC2-K35



		Kerusakan dan kematian sel

		43. Kerusakan dan kematian sel

		Patologi Anatomi (PA)

		BBC2-K36



		

		44. Inflamasi

		

		BBC2-K37





B. OUTLINE PRAKTIKUM


		No.

		Uraian Praktikum

		Dept

		Kode Tahapan



		Praktikum 1




		Demonstrasi alat-alat laboratorium, pengenalan cara-cara sterilisasi dan media pertumbuhan bakteri dan jamur

		Mikrobiologi

		BBC2-Pr1



		Praktikum 2

		Flora normal, pembiakan, dan kontaminan

		Mikrobiologi

		BBC2-Pr2



		Praktikum 3




		Bakteri batang Gram Positif aerob

		Mikrobiologi

		BBC2-Pr3



		Praktikum 4




		Bakteri anaerob

		Mikrobiologi

		BBC2-Pr4



		Praktikum 5




		Pyogenic cocci

		Mikrobiologi

		BBC2-Pr5



		Praktikum 6




		Enterobacteriaceae

		Mikrobiologi

		BBC2-Pr6



		Praktikum 7




		Uji kepekaan bakteri terhadap antimikroba

		Mikrobiologi

		BBC2-Pr7



		Praktikum 8




		Nematoda

		Parasitologi

		BBC2-Pr8



		Praktikum 9




		Trematoda dan Cestoda

		Parasitologi

		BBC2-Pr9



		Praktikum 10




		Protozoa

		Parasitologi

		BBC2-Pr10



		Praktikum 11




		Plasmodium

		Parasitologi

		BBC2-Pr11





VI. LINGKUP BAHASAN BLOK TAMBAHAN


C. BLOK COMMUNITY HEALTH ORIENTED PROGRAM 1 (CHOP 1.KM)

		Lingkup bahasan

		Pokok bahasan



		Paradigma CHOP 

		Pengantar Chop


Paradigma sehat



		Philosofi dan perkembangan kesehatan masyarakat




		Pengantar Kesehatan masyarakat






		Konsep terjadinya penyakit

		Perkembangan penyakit



		Lingkungan dan kesehatan

		Pengantar kesehatan Lingkungan






		

		Masalah kesehatan Lingkungan



		

		Masalah Air



		

		Masalah Sampah



		

		Masalah air limbah 



		

		Masalah Kotoran manusia



		

		Masalah perumahan



		

		Masalah Vektor dan Rodensia



		

		Masalah sanitasi makanan



		

		Pencemaran Lingkungan (Toksikologi lingkungan)



		

		Pengenalan masalah lngkungan di  masyarakat



		Pencegahan Penyakit

		Pencegahan Penyakit 





D. BLOK COMMUNITY HEALTH ORIENTED PROGRAM–Komunikasi (CHOP 1-Kom)


		Pokok Bahasan

		Sub Pokok Bahasan

		Narasumber

		Kode Tahapan

		Waktu



		Lingkup bahasan: Dasar-dasar komunikasi



		Komunikasi Interpersonal (KIP)

		Keterampilan mendengar aktif  dalam KIP

		· dr. Isti I.F 


· dr. Rina Amelia

		CHOP1-Kom-K5

		1x50’



		Lingkup bahasan: Komunikasi dokter dan pasien



		Komunikasi terapetik

		Bentuk-bentuk komunikasi dokter dan pasien

		· dr. Isti I.F 


· dr. Rina Amelia

		CHOP1-Kom-K6

		2x50’






		

		

		· dr. Isti I.F 


· dr. Rina Amelia

		CHOP1-Kom-K7

		



		Komunikasi dokter dan pasien pada kondisi khusus




		Terminally ill pada paliative care


Breaking bad news

		· dr.Christofel L.T

· dr.Nazaruddin

		CHOP1-Kom-K8

		1x50’





E. BLOK COMMUNITY RESEARCH PROGRAM 1 (CRP 1)


		Pokok Bahasan

		Subpokok bahasan

		Narasumber

		Kode Tahapan

		Waktu



		Jenis/Rancangan penelitian Analitik

		Kohort

		· dr.Arlinda S

· dr.Juliandi

		CRP1-K9

		1x50’



		

		

		· dr.Arlinda S

· dr.Juliandi

		CRP1-K10

		1x50’



		Jenis/ rancangan penelitian Klinik

		Jenis Eksperimental

		· Prof.Rozaimah


· dr.Juliandi

		CRP 1 K.11

		1x50’



		

		Uji Klinis/clinical trial




		· Prof.Rozaimah


· dr.Juliandi 

		CRP 1 K.12

		1x50’



		

		Penelitian pada Hewan percobaan

		· Prof.Rozaimah


· dr.Juliandi 

		CRP 1 K.13

		1x50’



		Pengumpulan data

		Pengumpulan Data

		· dr.Arlinda S


· dr.Juliandi 

		

		1x50’





F. BLOK BIOETHICS AND HUMANITIES PROGRAM 1 (BHP 1)

Lingkup bahasan Blok Bioethics and Humanities Program di semester 1 (BHP1) terdiri dari:


1. Mata Kuliah Pendidikan Agama I (1sks)


2. Mata Kuliah Ilmu Kebudayaan I (1sks)


3. Mata Kuliah Ilmu Kewarganegaraan I (1sks)


G.1. LINGKUP BAHASAN PENDIDIKAN AGAMA 1:


G.1.1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1

		Pokok Bahasan

		Subpokok Bahasan

		Specific Learning Objective

		Kode Tahapan



		(Blok Basic Biology of Cells-1)



		Konsep Ketuhanan dalam Islam 

		1. Pengertian Tuhan


2. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan


3. Pembuktian adanya Tuhan

		Menjelaskan filsafat ketuhanan

		KAG1.1-K1



		Keimanan dan Ketaqwaan

		1. Pengertian Iman


2. Wujud dan Proses Terbentuknya Iman


3. Tanda-tanda Orang Beriman


4. Korelasi Keimanan dan Ketaqwaan


5. Peranan Iman dan Taqwa dalam Kehidupan Modern

		Menjelaskan hakikat keimanan dan ketakwaan

		KAG1.1-K2



		Konsep Manusia dalam Islam

		1. Teori-teori tentang Manusia


2. Persamaan dan Perbedaan Manusia dengan Makhluk Lain


3. Tujuan, Fungsi, dan Peranan Manusia.

		Menjelaskan hakikat manusia, eksistensi,  dan martabatnya

		KAG1.1-K3



		Tanggung Jawab dan Kebutuhan Manusia terhadap Agama

		1. Tanggung Jawab Manusia sebagai Hamba Allah


2. Tanggung Jawab Manusia sebagai khalifah Allah


3. Kebutuhan Manusia terhadap Agama

		Menjelaskan  tanggung jawab dan kebutuhan manusia  terhadap agama

		KAG1.1-K4



		(Blok Basic Biology of Cells-2)



		Konsep Eskatologi dalam Islam 

		1. Pengertian Eskatalogi


2. Qadha dan Qadar dalam Islam


3. Kematian dalam Islam


4. Alam Barzah dan Akhirat


5. Surga dan Neraka

		Menjelaskan konsep eskatologi dalam Islam.

		KAG1.1-K5



		Kewajiban Tenaga Medik /  Paramedik dan Fardhu Kifayah

		1. Pengertian Sakit Keras dan Sakaratul Maut


2. Kewajiban Tenaga Medik/Paramedik terhadap Orang Sakit Keras dan Sakaratul Maut.


3. Fardhu Kifayah terhadap Jenazah

		Menjelaskan kewajiban tenaga medik/paramedik terhadap orang sakit keras dan sakaratul maut serta fardhu kifayah terhadap jenazah.

		KAG1.1-K6



		Konsep Ibadah dalam Islam

		1. Pengertian Ibadah dan Ruang Lingkupnya


2. Tujuan dan Hikmah Ibadah


3. Makna Ibadah dalam Kehidupan

		Menjelaskan  konsep ibadah dalam Islam.

		KAG1.1-K7



		Konsep Akhlak dan Tasawuf dalam Islam

		1. Perbedaan Etika, Moral, dan Akhlak


2. Ruang Lingkup Akhlak


3. Hubungan Akhlak dengan Tasawuf

		Menjelaskan konsep akhlak dan tasawuf dalam Islam.

		



		Peranan Akhlak dalam Kehidupan Bermasyarakat

		1. Indikator Manusia Berakhlak


2. Proses Pembentukan Akhlak


3. Aktualisasi dan Peranan Akhlak dalam Kehidupan Bermasyarakat

		Menjelaskan peranan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat

		KAG1.1-K8



		(Blok Basic Biology of Cells-3)



		Konsep Hukum dalam Islam

		1. Pengertian Hukum dan Ruang Lingkupnya


2. Sumber-sumber Hukum Islam dan Tujuannya


3. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

		Menjelaskan konsep hukum dalam Islam

		KAG 1.1 -K9



		Konsep HAM dan Demokrasi dalam Islam

		1. Pengertian dan Sejarah HAM


2. Perbedaan Konsep HAM Barat dan HAM Islam


3. Pengertian Demokrasi dan Musyawarah dalam Islam

		Menjelaskan konsep HAM dan Demokrasi dalam Islam

		



		Konsep IPTEKS dalam Islam

		1. Pengertian IPTEKS


2. Syarat-syarat dan Sumber IPTEKS


3. Integrasi Iman, Ilmu, dan Amal


4. Tanggung Jawab para Ilmuwan

		Menjelaskan konsep IPTEKS dalam Islam

		KAG 1.1 -K10



		Sejarah Kedokteran dalam Islam

		1. Pengobatan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah


2. Hukum Belajar Ilmu Kedokteran


3. Kedudukan Ilmu Kedokteran

4. Lahirnya Ilmu Kedokteran Islam dan Dokter-dokter Muslim

		Menjelaskan sejarah kedokteran dalam Islam

		KAG 1.1 -K11



		Konsep Dokter Muslim

		1. Ide Dokter Muslim


2. Karakteristik Dokter Muslim


3. Sifat dan Sikap Dokter Muslim

		Menjelaskan konsep dokter muslim

		KAG 1.1 -K12





G.1.2. PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN 1

		Pokok Bahasan

		Subpokok Bahasan

		Specific Learning Objective

		Kode Tahapan



		(Blok Basic Biology of Cells-1)



		Pengantar Kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan 

		Mahasiswa memahami proses belajar-mengajar dalam 1 semester

		KAG1.2-K1



		Konsep Ketuhanan dalam Agama Kristen Protestan


 


 


 

		1. Agama


2. Alkitab


3. Bapa Sang Pencipta


4. Anak Sang Penyelamat


5. Roh Kudus Sang Pembaharu


 

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian, fungsi agama, kekhasan Agama Kristen Protestan, dan maknanya dalam sikap dan perilaku orang Kristen, hubungan agama dan budaya

		KAG .2-K2



		

		

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan agama Kristen sebagai agama pernyataan, hubungannya dengan alkitab sebagai media pernyataan, proses penulisan dokumen dan kanonisasi Alkitab serta otoritasnya/dampaknya dalam kehidupan orang Kristen

		KAG1.2-K3



		

		

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan latar belakang munculnya istilah/doktrin “Tritunggal”, beberapa konsep yang salah tentang “Tritunggal”, pengertian “Allah Tritunggal”, peran Bapa Sang Pencipta, Anak Sang Penyelamat,Roh Kudus Sang Pembaharu, dan implikasinya dalam kepercayaan serta perilaku orang Kristen

		KAG1.2-K4



		(Blok Basic Biology of Cells-2) 



		Manusia


 

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kisah penciptaan dalam Kejadian 1 s.d 3 sebagai kesaksian, hakikat manusia sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah, tugas manusia sebagai penguasa dan pemelihara alam semesta dan sebagai makhluk sosial, tanggung jawab etis manusia terhadap hukum Allah, kejatuhan manusia ke dalam dosa dan pembaharuan bagi dirinya, serta beberapa konsepsi non-alkitab tentang manusia

		KAG1.2-K5



		Moralitas


 

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan istilah “moral”, “etika”, dan “etika Kristen”, norma yang menjadi acuan bagi Etika Kristen, konsep tentang prilaku Kristen yang etis dalam situasi konflik, tahap-tahap kesadaran etis seseorang, sikap kritis, dan konstruktif dalam era dunia modern dan hubungan yang serasi di antara iman serta perilaku yang etis

		KAG1.2-K6



		Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


 

		Manusia dapat memahami dan menjelaskan pengertian kata-kata “ilmu pengetahuan” dan “teknologi”, hubungan iman ilmu pengetahuan dalam sepanjang sejarah, batas-batas penjelajahan ilmu pengetahuan dan problema legitimasinya dalam era post modernisme, hubungan yang bermakna antara iman dan ilmu pengetahuan dari sudut pandang etika kristen, dampak positif dan negatif dari pengembangan dan penggunaan teknologi canggih serta sikap yang konstruktif tapi kritis terhadapnya

		KAG1.2-K7



		Kerukunan Antar Umat Beragama


 

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan realitas dan masalah masyarakat Indonesia yang majemuk, kerukunan menurut perspektif teologis, sikap Kristen yang etis terhadap penganut agama lain

		KAG1.2-K8



		Blok Basic Biology of Cells-3



		Masyarakat


 

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan makna kata gereja, pertumbuhan gereja mula-mula, pelayanan mahasiswa di kampus sebagai salah satu kegiatan para church, trirugas gereja, injil dan pelayanan sosial di tengah-tengah masyarakat, peran gereja dan orang Kristen dalam pembangunan nasional

		KAG1.2-K9



		Budaya


 

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan budaya akademik dengan pola pikir serta perilaku yang kritis dalam keberpihakan kepada kebenaran/keadilan/pengentasan kemiskinan, etos kerja yang tidak narimo tapi kerja keras, tindakan praktis mahasiswa sebagai implementasi

		KAG1.2-K10



		Politik


 

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan makna kata “politik” serta hubungannya dengan negara, konsep politik menurut alkitab, tanggung jawab sosial politik umat Kristen, sebuah dialog dalam rangka etika politik, situasi dan masalah dan tantangan sosial politik masyarakat Indonesia dalam era reformasi ini.

		KAG1.2-K11



		Hukum


 

		Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kebahagiaan manusia lewat ketaatan akan hukum, situasi penegakan hukum di Indonesia, peran orang kristen di dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan/kebenaran/keadilan, partisipasi nyata mahasiswa kristen dalam rangka perwujudan HAM dan demokrasi di Indonesia

		KAG1.2-K12





G.1.3. PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK 1


		Pokok Bahasan

		Subpokok Bahasan

		Kode Tahapan



		(Blok Basic Biology of Cells-1)



		Munculnya agama serta perkembangannya dalam sejarah umat manusia

		a. Teka-teki kehidupan manusia


b. "Disclosure" : Pewahyuan pada umumnya


c. Perkembangan agama pada umumnya :


1). Agama Kosmis


2). Agama Politisme


3) Agama Monoteisme

		KAG1.3-K1



		

		d. Perkembangan agama monoteisme 


1) Monoteisme keluarga : Abraham (2000- 1000 SM )


2) Monoteisme Nasional: Berdirinya negara kesatuan Israel:


     Raja Daud (1000 – 597 SM)


3) Monoteisme Universal;"Diaspora" (perantauan 587 - selesai)

		KAG1.3-K2



		Yesus Kristus Dasar dan Pusat Agama Kristiani

		a. Situasi sosial geografis dan religius masyarakat Israel pada waktu Yesus hidup


b. Yohanes Pembaptis dan Yesus


    1) Historitas baptisan Yesus


    2) Makna baptisan Yesus


    3) Misi Yohanes Pembaptis

		KAG1.3-K3



		

		c. Paham keselamatan (Kerajaan Allah) dalam :


    1)  Agama Yahudi : Doa "Kadisy"


    2)  Aliran religius Pertapa : Kaum Essemi


        di pinggiran Laut Mati (Qumran)


    3)  Ajaran Yesus sendiri

		KAG1.3-K4



		(Blok Basic Biology of Cells-2)



		Mujizat-mujizat Yesus dalam injil:

		a. Lapisan – lapisan historis mujizat


    1) Lapisan historis – objektif


    2) Lapisan Kharismatis


    3) Lapisan Kristologis


b. Tiga faktor penyebab perkembangan  penulisan mujizat :


1)       Faktor dogmatis


2)       Faktor apoloutis


3)   Faktor –misioner


c. Enam argumentasi pertanggungjawaban tentang keberadaan mujizat dalam injil.

		KAG1.3-K5



		

		d. Makna mujizat menurut Gereja Perdana


e. Makna mujizat dalam Gereja secara melembaga sepanjang sejarah:


1) Berdirinya universitas dari Sekolah‑sekolah Keuskupan abad XII


2) Berdirinva "Hotel Allah" yang menjadi cikal bakal rumah sakit


3) Lembaga-lembaga  Karitatif Gerejani seperti : Lembaga-lembaga sosial

		KAG1.3-K6



		Kisah Sengsara Yesus

		a. Empat sumber Kisah Sengsara Yesus di luar tradisi Kristian :


1)  Sejarawan Romawi : Tasitus


2)  Filsuf Stoa : Mara Bar Serafion


3)  Tradisi Yahudi : Talmut Babel


4)  Sejarawan Yahudi : Flavius Josephus


b.  Pemikiran dasar tentang makna "Penderitan manusia" dalam sejarah umat manusia pada umumnya

		KAG1.3-K7



		

		c.  Pemikiran dasar tentang makna penderitaan dalam Kitab Nabi Yesaya 52 ‑ 53 mengenai penderitaan manusia "Hamba Allah"


d. Hubungan Kisah Sengsara Yesus dengan teks Nabi Yesaya :


   1) Teks Nabi Yesaya sebagai ramalan mengenai penderitaan Yesus


   2) Kisah Sengsara Yesus dalam Injil Adalah pemenuhan nubuat Nabi Yesaya


e.  Makna Kisah Sengsara Yesus :


1) Karena penderitaanNya maka Yesus adalah Orang Benar dan Sakti


2) Karena penderitanNya maka Yesusadalah Hamba Allah, Almasih  dan Putera Allah

		KAG1.3-K8



		Blok Basic Biology of Cells-3



		Kebangkitan Yesus Kristus

		a. Kebangkitan adalah meta-historis dan meta-rasio : Kenyataan Misteri


b. Tiga unsur penampakan kebangkitan Kristus :


1) Inisiatifnya dari Atas


2) Unsur pengakuan


3) Unsur kesaksian


c.  Akibat-akibat penampakan kebangkitanKristus dalam diri Para Rasul: Lahirnya Gereja.


d. Kebangkitan sebagai suatu kenyataan historis dan ahistoris

		KAG1.3-K9



		Kebangkitan Yesus Kristus

		a. Perbedaan kebangkitan Kristus dengan kebangkitan Lasarus


b. Ungkapan – ungkapan menganai kebangkitan Kristus hanya dapat dinyatakan dengan Bahasa Lambang 


c. Hubungan tubuh sekarang dan tubuhyang akan datang


d. Makna kebangkitan Kristus bagi umat Kristiani sepanjang masa


e. Umat Kristiani hidup dalam "Jaman Antara" : yakni Antara Paskah dan  Parosia

		KAG1.3-K10



		Gereja :

		a. Pengertian Gereja


b. Gereja sebagai Sakramen 


 1. Ilahi : Roh Kudus

 2. Insani : Lembaga Gereja


c. Analogi Antara Sakramentalitas Kristus dengan Sakramentalitas Gereja


d. Kedua belas Rasul dan Dasar Hirarki

		KAG1.3-K11



		

		e. Gereja sebagai lembaga yang menyejarah sepanjang masa tidak tertutup bagi kekeliruan manusiawi.

f. Gereja sebagai Kenyataan Yang Ilahi tidak pernah jatuh dalam kekeliruan


g.  Ajaran Gereja tentang Keselamatan Dalam :


  1).  Konsili Vatikan I


  2). Konsili Vatikan II


h.  Fungsi hirarki dan awam

		KAG1.3-K12





G.1.4. PENDIDIKAN AGAMA HINDU 1


		Pokok Bahasan

		Subpokok Bahasan

		Specific Learning Objective

		Kode Tahapan



		(Blok Basic Biology of Cells-1) 



		Difinisi Agama dan Dharma

		 

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami Difinisi Agama Dan Dharma

		KAG1.4-K1



		Difinisi Weda

		· Pendekatan Etimologi


· Pendekatan Semantik

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami Difinisi Weda

		KAG1.4-K2



		Kedudukan Kitab Suci Weda

		· Weda sebagai Kitab Suci, sumber ajaran agama Hindu


· Weda wahyu Tuhan


· Weda Sumber hukum Hindu

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami kedudukan Weda

		KAG1.4-K3



		Sifat – sifat Weda.

		- Weda tidak berawal


- Weda tidak berakhir


- Weda Apurusyam

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami sifat – sifat Weda

		KAG1.4-K4



		(Blok Basic Biology of Cells-2)



		Susunan Kitab Weda.


 

		- Weda Surtí


- Weda Smerti

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami susunan Kitab Weda

		KAG1.4-K5



		Sapta Resi Penerima Wahyu

		 

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami Sapta Resi Penerima Wahyu

		KAG1.4-K6



		Tiga Kerangka Dasar Agama Hindu

		- Tattwa


- Susila Etika


- Ritual

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami Tiga kerangka dasar Agama Hindu

		KAG1.4-K7



		Lima Keyakinan Umat Hindu

		· Keyakinan kepada Brahman


· Keyakinan kepada Atman


· Keyakinan kepada Karma pala


· Keyakinan kepada Reinkarnasi


· Keyakinan kepada Moksa

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami Panca Sradha

		KAG1.4-K8



		(Blok Basic Biology of Cells-3)



		Empat jalan untuk memuja Tuhan

		· Bhakti Marga


· Karma Marga


· Jnana Marga


· Raja Yoga Marga

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami Catur Marga

		KAG1.4-K9



		

		

		

		KAG1.4-K10



		Tri Kaya Parisudha

		Manahcika


Wacika


Kayika

		Mahasiswa Mengetahui Dan Memahami Tri Kaya Parisudha

		KAG1.4-K11



		

		

		

		KAG1.4-K12





G.1.5. PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA 1


		Pokok Bahasan

		Subpokok Bahasan

		Specific Learning Objective

		Kode Tahapan



		(Blok Basic Biology of Cells-1)



		Tuhan Yang Mahaesa dan Ketuhanan

		· Ketuhanan Yang Mahaesa Dalam agama Buddha


· Filsafat Ketuhanan

		Mahasiswa memahami makna Ketuhanan Yang Mahaesa , Ketuhanan dalam agama Buddha serta filsafat Ketuhanan.

		KAG1.5-K1



		

		

		

		KAG1.5-K2



		Manusia

		· Manusia dan Alam Semesta


· Hakekat dan martabat manusia


· Tanggung jawab manusia


· Hubungan manusia dengan Agama

		Mahasiswa menjelaskan tentang hakekat sesungguhnya manusia dan pentingnya mengetahui kualitas batin manusia karena menyangkut peran dan tanggung jawab dalam kehidupan di dunia.

		KAG1.5-K3



		Moral

		· Pancasila


· Panca Dharma


· Jalan Utama Berunsur Delapan


· Lobha, Dosa dan Moha


· Hiri dan Ottappa


· Parabhava Sutta

		Mahasiswa dapat memahami kebahagiaan tertinggi yang harus dimengerti dan cara untuk mencapainya, yakni dengan Sila, Samadhi dan Panna, yang harus dipraktekkan dengan didasari Pengertian Benar.

		KAG1.5-K4



		(Blok Basic Biology of Cells-2) 



		Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

		· Sraddha, Ilmu dan Amal sebagai kesatuan


· Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu


· Tanggung jawab terhadap Alam dan Lingkungan.

		Mahasiswa dapat memahami meskipun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bertambah maju, namun kemajuan ini belum berarti manusia telah dapat melenyapkan lobha, dosa dan moha.

		KAG1.5-K5



		

		

		

		KAG1.5-K6



		Kerukunan Antarumat Beragama

		· Definisi dan hakekat Agama


· Pelaksanaan Sila sebagai wujud kerukun-an hidup antar umat beragama.


· Brahma Vihara.


· Prasasti Raja Asoka


· Saraniyadhamma Sutta

		Mahasiswa dapat memahami arti dan fungsi Agama sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan merupakan rahmat apabila agama tersebut kita praktekkan, demi kedamaian, kemajuan dan kesejahteraan semua mahluk.

		KAG1.5-K7



		Masyarakat

		· Peran umat beragama mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera


· Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan HAM.

		Mahasiswa dapat memahami arti kebahagiaan bagi umat beragama atau manusia yang batinnya sudah beradab.

		KAG1.5-K8



		(Blok Basic Biology of Cells-3)



		Budaya

		· Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan cara berpikir kritis (akademik), bekerja keras dan bersikap fair.


· Cetasika 25


· Brahma Vihara

		Mahasiswa dapat memahami arti budaya atau seikap batin yang baik merupakan hasil dan latihan latihan sering berbuat baik.

		KAG1.5-K9



		

		

		

		KAG1.5-K10



		Politik

		· Cakkavattisihanada Sutta


· Kutadanta Sutta


· Maha Parinibbana Suta


· Sigalovada Sutta


· Dasa Raja Dhamma

		Mahasiswa dapat memahami cara-cara menjalankan roda pemerintahan yang baik yang dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat.

		KAG1.5-K11



		Hukum

		· Sila dan Vinaya


· Hukum Kesunyataan

		Mahasiswa dapat memahami adanya hokum yang dibuat manusia dan hokum universal atau hokum alam semesta yang selalu bekerja selaras dengan apa yang kita lakukan.

		KAG1.5-K12





G.2. LINGKUP BAHASAN ILMU KEBUDAYAAN 1


		Pokok Bahasan

		Subpokok Bahasan

		Kode Tahapan



		(Blok Basic Biology of Cells-1) 



		Bentuk-bentuk/Macam-macam kebudayaan

		Bentuk/macam kebudayaan di Indonesia

		KDY1 -K1



		

		

		KDY1 -K2



		Terbentuknya Nilai-nilai dalam Kebudayaan

		Nilai dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat

		KDY1 –K3



		Materi Muatan Kebudayan dan Nilai

		Materi muatan dalam kebudayaan dan nilai

		KDY1 -K4



		(Blok Basic Biology of Cells-2)



		Manusia dan Kemuliaannya

		Manusia dan unsur-unsur yang ada di dalamnya

		KDY1 -K5



		Manusia, Alam, dan Kebudayaan

		Contoh-contoh nilai dan moral

		KDY1 –K6



		

		

		KDY1 -K7



		Manusia dan Nilai-nilai Moral


 

		Contoh-contoh nilai dan moral


 

		KDY1 -K8


 



		Blok Basic Biology of Cells-3



		Manusia dan Cinta Kasih

		Contoh-contoh kasih dalam berbagai dimensi

		KDY1 -K9



		Manusia dan Penderitaan

		Contoh-contoh penderitaan dalam berbagai dimensi

		KDY1 -K10



		Manusia dan Kematian

		Contoh-contoh kematian

		KDY1 -K11



		Manusia dan Kesehatan

		Contoh faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam memperoleh kesehatan

		KDY1 -K12





G.3. LINGKUP BAHASAN ILMU KEWARGANEGARAAN 1

		Pokok Bahasan

		Kode Tahapan



		(Blok Basic Biology of Cells-1) 



		Pengertian,Tujuan dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan.

		KWN 1 -K1



		Ketentuan tentang kewarganegaraan seseorang.

		KWN 1 -K2



		Warga Negara dan penduduk negara Republik  Indonesia

		KWN 1 -K3



		Pernyataan Kewarganegaraan Indonesia

		KWN 1 -K4



		(Blok Basic Biology of Cells-2)



		Kependudukan Orang Asing

		KWN 1 -K5



		Hak dan Kewajiban Warga Negara

		KWN 1 -K6



		Hak-hak azasi manusia

		KWN 1 -K7



		Wawasan Nusantara

		KWN 1 -K8



		(Blok Basic Biology of Cells-3)



		Ketahanan Nasional

		KWN 1 -K9



		Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi

		KWN 1 -K10



		Dimensi Demokrasi

		



		Politik dan Strategi Nasional

		KWN 1 -K11





VII.
DAFTAR BAHAN RUJUKAN


		Departemen

		Judul Buku

		Penulis

		Penerbit

		Tahun / Edisi

		Hal.



		Mikrobiologi

		Medical Microbiology & Immunology

		Levinson &


Jawetz

		McGraw Hill

		7th ed. / 2003

		



		Parasitologi

		Gerald D. Schmidt & Larry S. Roberts


Foundations of Parasitology

		Roberts, Larry S.


Janovy, Jr. John




		McGraw Hill

		7th ed. / 2005

		· Introduction to Parasitology (1-5)


· Host-Parasite Interaction (11-18)


· Pathogenesis of Parasitic Infections (37-40)


· Classification of Protozoa and Morphology (54-59)


· Malaria in general: life cycle, classification, morphology (150-156)


· Flatworms: Cestodes & Trematodes (199, 217, 311)


· Nematodes (397-408, 411-414, 417-428)


· Filarial worm (461-464)



		Patologi Anatomi

		Pathology

		Rubin, Emmanuel

		

		3rd ed / 1999

		





VIII.
METODE PEMBELAJARAN


A. 
PEMUTARAN FILM (Kode Tahapan: BBC2-F)


Pemutaran film bertujuan memberikan wawasan dan gambaran mengenai luasnya lingkup mekanisme terjadinya penyakit dan respon-respon fisiologis dan membangkitkan minat mahasiswa untuk memahami blok ini.


B.
KULIAH (Kode Tahapan: BBC2-K1 s.d BBC2-K37)


Kuliah hanya bertujuan untuk memberikan konsep dasar dalam memahami materi-materi yang berhubungan dengan mekanisme penyakit dan respon-respon fisiologis, sehingga akan memudahkan mahasiswa dalam membaca buku teks dan referensi lainnya. Kuliah tidak bertujuan untuk memberikan isi keseluruhan materi, dengan demikian mahasiswa diwajibkan untuk membaca referensi yang dianjurkan.


RANGKUMAN Topik Kuliah:


		Topik kuliah 

		Kode Tahapan

		Departemen

		Waktu



		Lingkup Bahasan 1: Agent penyebab penyakit – Bakteri



		Pendahuluan dan sejarah mikroorganisme

		BBC2-K1

		Mikrobiologi

		50’



		Morfologi, struktur, fisiologi dan metabolisme bakteri

		BBC2-K2

		Mikrobiologi

		50’



		Patogenesis infeksi bakteri

		BBC2-K3

		Mikrobiologi

		50’



		Klasifikasi dan taksonomi bakteri

		BBC2-K4

		Mikrobiologi

		50’



		Genetika bakteri

		BBC2-K5

		Mikrobiologi

		50’



		Pyogenic cocci

		BBC2-K6

		Mikrobiologi

		50’



		Enterobacteriaceae dan Pseudomonas

		BBC2-K7

		Mikrobiologi

		50’



		Actinomycetaceae dan Nocardiaceae

		BBC2-K8

		Mikrobiologi

		50’



		Listeria dan Erysipelothrix

		BBC2-K9

		Mikrobiologi

		50’



		Bakteri Gram positif berspora

		BBC2-K10

		Mikrobiologi

		50’



		Legionella dan Rickettsia

		BBC2-K11

		Mikrobiologi

		50’



		Bakteri batang Gram negatif kecil

		BBC2-K12

		Mikrobiologi

		50’



		Spirochaeta dan Mycoplasma

		BBC2-K13

		Mikrobiologi

		50’



		Bakteri anaerob

		BBC2-K14

		Mikrobiologi

		50’



		Lingkup Bahasan 2: Agents penyebab penyakit – Virus



		Sifat umum, morfologi dan struktur, serta klasifikasi virus

		BBC2-K15

		Mikrobiologi

		50’



		Rhabdoviridae dan Filoviridae

		BBC2-K16

		Mikrobiologi

		50’



		Adenoviridae dan Papovaviridae

		BBC2-K17

		Mikrobiologi

		50’



		Paramyxoviridae dan Orthomyxoviridae

		BBC2-K18

		Mikrobiologi

		50’



		Togaviridae

		BBC2-K19

		Mikrobiologi

		50’



		Picornaviridae

		BBC2-K20

		Mikrobiologi

		50’



		Lingkup Bahasan 3: Agent penyebab penyakit – Jamur



		Klasifikasi dan struktur jamur

		BBC2-K21

		Mikrobiologi

		50’



		Coccidiodomycosis dan Paracoccidiodomycosis

		BBC2-K22

		Mikrobiologi

		50’



		Phaeohypomycosis dan Hyalohypomycosis

		BBC2-K23

		Mikrobiologi

		50’



		Jamur penyebab mikosis sistemik (Histoplasma, Blastomyces)

		BBC2-K24

		Mikrobiologi

		50’



		Cryptococcus neoformans

		BBC2-K25

		Mikrobiologi

		50’



		Infeksi nosokomial

		BBC2-K26

		Mikrobiologi

		50’



		Lingkup Bahasan 4: Agent penyebab penyakit - Parasit



		Pengertian dan klasifikasi parasit berdasarkan habitatnya di dalam tubuh manusia

		BBC2-K27

		Parasitologi

		50’



		Mekanisme infeksi parasit I

		BBC2-K28

		Parasitologi

		50’



		Mekanisme infeksi parasit II

		BBC2-K29

		Parasitologi

		50’



		Lingkup Bahasan 5: Imunologi dasar



		Innate Immunity

		BBC2-K30

		Mikrobiologi

		50’



		Acquired immunity

		BBC2-K31

		Mikrobiologi

		50’



		Lingkup Bahasan 6: Interaksi host-agent dan respon



		Sistem komplemen

		BBC2-K32

		Mikrobiologi

		50’



		Reaksi antigen antibodi

		BBC2-K33

		Mikrobiologi

		50’



		Mekanisme imunitas tubuh terhadap infeksi mikroba

		BBC2-K34

		Mikrobiologi

		50’



		Mekanisme imunitas tubuh terhadap infeksi parasit

		BBC2-K35

		Parasitologi

		50’



		Kerusakan dan kematian sel

		BBC2-K36

		Patologi Anatomi

		50’



		Inflamasi

		BBC2-K37

		Patologi Anatomi

		50’





H.
PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) (Kode Tahapan: BBC2-Pc-T)


Kegiatan dengan metode ini dilakukan dengan dua kali diskusi untuk setiap pemicu (trigger) dan satu kali pertemuan pleno, dengan dihadiri oleh para pakar dari setiap departemen yang terkait dengan blok tersebut. 


Diskusi dilaksanakan dalam kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 14-16 mahasiswa dan didampingi oleh seorang tutor yang berperan sebagai fasilitator, bukan narasumber. Setiap diskusi berlangsung selama 3x50 menit untuk setiap pertemuan tutorial.


Metode PBL merupakan salah satu metode pembelajaran yang menuntut mahasiswa untuk belajar mandiri sekaligus berdiskusi di dalam kelompok, yang pada akhirnya dapat mengasah keterampilan berpikir kritis (critical thinking) mahasiswa, dan mengkomunikasikannya secara efektif dalam diskusi maupun presentasi.


Kegiatan PBL pada blok ini terdiri dari dua kasus, setiap kasus didiskusikan dalam dua kali pertemuan diskusi dan diakhiri dengan satu kali pertemuan pleno.


Dari setiap kasus, mahasiswa diwajibkan menyusun satu makalah individual yang akan dikumpulkan pada satu minggu setelah ujian akhir blok (paling lambat dikumpulkan pada tanggal 15 Nopember 2008)


I. BELAJAR MANDIRI


Agar lingkup materi dapat dikuasai dengan baik, pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri, mahasiswa diharapkan melaksanakan proses belajar dengan tahapan sebagai berikut:


1. mengkaji lingkup bahasan dengan membaca referensi yang dianjurkan, karena kuliah pada hakikatnya hanya memberikan konsep dasar dari materi, dan pertemuan tutorial akan memicu mahasiswa untuk mengintegrasikan pemahaman konsep dalam menyelesaikan masalah


2. mencari dan mempelajari materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di perpustakaan, dapat berupa handout, buku teks, jurnal ilmiah, CD-ROM, atau dari sumber terpercaya di internet


3. diskusi dengan narasumber apabila diperlukan.


J.
PRAKTIKUM (Kode Tahapan: BBC2-Pr1 s.d. BBC2-Pr11)


Praktikum dilaksanakan di laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi sesuai jadwal kegiatan. Mahasiswa dibagi dalam 10 (sepuluh) kelompok yang terdiri dari 45 mahasiswa per kelompok, yang akan dibimbing oleh seorang staf pengajar.


Sebelum memulai praktikum, akan dilaksanakan kuis untuk mengukur kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum, yang selanjutnya diakhiri dengan pembuatan laporan hasil praktikum.


Tujuan umum praktikum adalah agar mahasiswa:


1. meningkatkan pemahaman akan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dan belajar mandiri


2. menjelaskan perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan


3. menginterpretasikan hasil praktikum dengan yang diselenggarakan dalam bentuk percobaan


4. membandingkan hasil kelompoknya dengan hasil kelompok lain


5. menerapkan kejujuran ilmiah dengan melaporkan hasil yang didapatkan pada praktikum sebagaimana adanya.


Kegiatan praktikum pada blok BBC2:


		Kegiatan Praktikum

		Kode Tahapan

		Departemen

		Waktu



		Demonstrasi alat-alat laboratorium, pengenalan cara-cara sterilisasi dan media pertumbuhan bakteri dan jamur 

		BBC2-Pr1

		Mikrobiologi

		3x50’



		Flora normal, pembiakan, dan kontaminan

		BBC2-Pr2

		Mikrobiologi

		3x50’



		Bakteri batang Gram Positif aerob

		BBC2-Pr3

		Mikrobiologi

		3x50’



		Bakteri anaerob

		BBC2-Pr4

		Mikrobiologi

		3x50’



		 Pyogenic cocci 

		BBC2-Pr5

		Mikrobiologi

		3x50’



		Enterobacteriaceae dan Vibrionaceae

		BBC2-Pr6

		Mikrobiologi

		3x50’



		Uji kepekaan bakteri terhadap antimikroba

		BBC2-Pr7

		Mikrobiologi

		3x50’



		Nematoda

		BBC2-Pr8

		Parasitologi

		3x50’



		Trematoda dan Cestoda

		BBC2-Pr9

		Parasitologi

		3x50’



		Protozoa

		BBC2-Pr10

		Parasitologi

		3x50’



		Plasmodium

		BBC2-Pr11

		Parasitologi

		3x50’





IX.
SARANA DAN PRASARANA


A. RUANG KULIAH


Kuliah dilaksanakan di Ruang Kuliah Semester 1 kelas A1/B1 dan Ruang Kuliah Semester 1 kelas A2/B2. Pada hari tertentu, perkuliahan juga dilaksanakan di Ruang Seminar FK USU dan ruang-ruang lain yang memungkinkan untuk digunakan.


B.
RUANG DISKUSI/TUTORIAL


Diskusi dilaksanakan di ruang-ruang berikut ini:


		No.

		Kelompok Diskusi

		Ruang Diskusi



		1.

		A1 & B1

		Ruang Tutorial 1



		2.

		A2 & B2

		Ruang Tutorial 2



		3.

		A3 & B3

		Ruang Tutorial 3



		4.

		A4 & B4

		Ruang Tutorial 4



		5.

		A5 & B5

		Ruang Tutorial 5



		6.

		A6 & B6

		Ruang Tutorial 6



		7.

		A7 & B7

		Ruang Tutorial 7



		8.

		A8 & B8

		Ruang Tutorial 8



		9.

		A9 & B9

		Ruang Tutorial 9



		10.

		A10 & B10

		Ruang Tutorial 10



		11.

		A11 & B11

		Ruang Tutorial 11



		12.

		A12 & B12

		Ruang Tutorial 12



		13.

		A13 & B13

		Ruang Tutorial 13



		14.

		A14 & B14

		Ruang Tutorial 14



		15.

		A15 & B15

		Ruang Tutorial 15





Pleno Pakar dilasanakan di Ruang Seminar.


X.
EVALUASI


A. KEBERHASILAN BELAJAR MAHASISWA


Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan blok berupa Ujian Akhir Blok (Midterm). Kemudian pada akhir semester dilakukan Final Exam untuk masing-masing blok.


Bagi mahasiswa yang tidak lulus dapat mengikuti Ujian Remedial pada akhir semester.


EVALUASI MATA KULIAH


Syarat mengikuti ujian
:


Menghadiri perkuliahan minimal 80% dari setiap kegiatan yang terjadwal pada semester berjalan.

Bentuk evaluasi

: Multi Disciplinary Examination (MDE)


Bobot Ujian Akhir Blok
: 25% dari keseluruhan penilaian evaluasi


Bobot Ujian Akhir Semester
: 15% dari keseluruhan penilaian evaluasi


EVALUASI TUTORIAL


Syarat mengikuti ujian
:


Menghadiri diskusi kelompok (pertemuan tutorial) minimal 80% dari setiap kegiatan yang terjadwal pada semester berjalan.

		Evaluasi

		Bentuk Evaluasi

		Bobot penilaian

		Pelaksanaan



		Proses tutorial

		Lembar ceklis oleh Tutor di setiap pertemuan tutorial, terdiri dari: 



· Knowledge mahasiswa pada saat tutorial berlangsung: 12%

12 %

· Attitude mahasiswa pada saat tutorial berlangsung: 8%

8 %

· Skill mahasiswa pada saat tutorial berlangsung: 10%

10 %

		30%

		Di setiap tutorial



		Materi tutorial 

		PAQ (Problem Analyze Questions)

		20%

		Pada ujian akhir blok



		Materi tutorial 

		Makalah individual 

		10%

		Pada akhir blok





EVALUASI PRAKTIKUM


Syarat mengikuti ujian
:


· Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan praktikum yang dijadwalkan, dan apabila tidak, harus menggantinya sesuai dengan peraturan fakultas/ departemen yang berlaku. 


· Mahasiswa diharuskan membuat laporan/ jurnal praktikum setelah praktikum selesai dan selambat-lambatnya sudah diserahkan sebelum praktkum berikutnya


Bentuk evaluasi:


· Quiz / responsi (bila ada)


· Proses pelaksanaan praktikum


· Laporan/ jurnal 


· Ujian praktikum: MCQ dimasukkan dalam evaluasi kuliah


SISTEM PENILAIAN:


Komponen-komponen penilaian:


1. MDE (ilmu pengetahuan terpadu) diadakan diakhir blok; 


Ketidakhadiran Mahasiswa:


Alasan ketidak hadiran yang dapat dibenarkan, adalah:


a. Sakit


b. Terkena musibah

c. Mendapat tugas dari fakultas atau universitas


d. Atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, yang telah diajukan dan mendapat persetujuan sebelumnya, dapat meninggalkan kegiatan pendidikan setelah menyampaikan keterangan tertulis dari pihak berwenang (pimpinan fakultas). 



Surat keterangan tersebut diserahkan kepada koordinator perkuliahan blok tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ketidak hadiran kecuali untuk alasan (d) paling lambat 2 hari sebelum ketidak hadirin. Kegiatan pendidikan yang ditinggalkan diganti dengan kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya seperti pemberian tugas berdasarkan kebijakan dosen atau departemen yang terkait.


Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, kehadirannya dianggap tidak memenuhi syarat.


Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas tidak boleh mengikuti ujian akhir blok dan ujian remedial; dan nilainya menjadi 0 (Nol).


B. KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN 

Mahasiswa dinyatakan lulus blok jika nilai rata-rata minimal 60.

C. SYARAT MENGIKUTI UJIAN REMEDIAL

1. Memperoleh nilai D atau E, nilai yang diambil adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi bagi ujian remedial adalah B


2. Mahasiswa yang memperoleh nilai C atau C+, dengan ketentuan:


a. Mendaftar ke Divisi Assessment MEU selambat-lambatnya dua minggu sebelum ujian berlangsung.


b. Nilai yang diambil adalah nilai terakhir.


XI. NARASUMBER



Departemen Mikrobiologi :



Prof. dr. Dahlan Darip, Sp.MK



dr. R. Lia Kesumawati, MS, Sp.MK



dr. Gerben F. Hutabarat, DTM&H, MSc, Sp.MK



dr. Tetty Aman Nasution, M.Med.Sc



dr. Sofyan Lubis, DMM



dr. Edhie Djohan Utama



dr. Nurdin Siregar



dr. Rahmatsyah



dr. Rina Yunita



Dra. Siti Zulaiha



dr. Dian Dwi Wahyuni



dr. Maria Magdalena Simatupang



Departemen Parasitologi :


dr. Endang H. Gani, DTM&H, Sp.ParK


dr. Nurfida K. Arrasyid, M.Kes

dr. Dewi Masyitah Darlan, DAP&E, MPH


dr. Lambok Siahaan


Departemen Patologi Anatomi :


dr. Joko S. Lukito, Sp.PA


dr. H. Soekimin, Sp.PA


CRP, CHOP dan CHOP Komunikasi :


dr. Zulkifli, MSi


dr. Isti Ilmiati Fujiati, CMFM


dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes


dr. Juliandi Harahap, MA


dr. Ismiralda Siregar


dr. Yuki Yunanda


dr. Rina Amelia


dr. Sri Lestari, SP


Prof. dr. Rozaimah Z. Hamid, MS, Sp.FK


Dr. Christoffel Tobing, Sp.OG


Bioethics and Humanities Program (BHP)


Dra. Nurlela Ketaren, MSP


Drs. Rasudin 


Dra. Nurwida Nuru


Suryaningsih, SH, M.Hum


Drs. Ramlan Rangkuti


DR. Risnawati Sinulingga, MTh
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