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Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan 
 

DESKRIPSI MATAKULIAH 
 

1. FKH 1101 Profesi Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 2(1-1) 
 

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah singkat, perkembangan, ruang lingkup tugas profesi 
kedokteran hewan dan perannya di masyarakat, konsep kesejahteraan hewan termasuk prinsip lima 

kebebasan 5F (five freedom principles) dan 3R (Replacement, Reduction,  Refeniment ), serta pengenalan 
etika profesi sebagai landasan moral dokter hewan.  

 
Fadjar Satrija (Koord), Agik Suprayogi, Ligaya I.T.A. Tumbelaka, Ni Wayan Kurniani Karja,  

Huda S. Darusman, Aulia Andi Mustika, Heru Setijanto, Sri Murtini, Andriyanto, Chaerul Basri, 
 Herwin Pisestyani, Denny Widaya Lukman, Hadri Latif 

 
 

2. FKH1201 Metodologi Ilmiah         2 (1-1) 
Prasyarat: IPB106, IPB108 

 
Mata kuliah ini menjelaskan falsafah dan etika ilmiah, etika penggunaan hewan dalam penelitian dan 

pendidikan, tatacara studi kepustakaan dan penulisan ilmiah, desain penelitian/kegiatan dan penulisan 
usulannya, data dan penyajiannya, penulisan abstrak, ringkasan dan kesimpulan, publikasi ilmiah dan 

penulisan ilmiah populer serta penyajiannya dalam presentasi oral dan poster. 
 

 
I Ketut Mudite Adnyane (Koord), Nurhidayat, Fadjar Satrija, Sri Murtini, Wasmen Manalu, 

 Upik Kesumawati 
 

 
3. FKH1301 Manajemen Kesehatan Satwa Akuatik 2(2-0) 

Prasyarat: IPH1221, IPH1222 
 

Mata kuliah ini membahas definisi, klasifikasi,anatomi, fisiologi serta habitat satwa akuatik, selanjutnya 
mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis penyakit infeksius dan non infeksius yang sering 

ditemukan dan sistem kekebalannya serta cara pencegahannya. 
 

 
Agustin Indrawati (Koord), Risa Tiuria, Dewi Ratih, Okti Nadia Poetri, Arifin Budiman Nugraha,  

Titiek Sunartatie, Mawar Subangkit, Vetnizah Juniantito 
 

 
4. FKH1401 Legislasi dan Etika Veteriner 2(2-0) 

Prasyarat: IPH 1232, IPH 1324, KRP 1414, KRP 1423 

 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang etika veteriner dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku 

dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan praktek kedokteran hewan 
 

Srihadi Agungpriyono (Koord), Rahmat Hidayat, Heru Setijanto, Bambang Pontjo Priosoeryanto, 
Trioso Purnawarman 

 
 

 



5. FKH1405 Kolokium 1(0-1) 

Prasyarat: FKH1201 
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa agar mampu mempresentasikan rencana 

penelitian/tugas akhir forum ilmiah. 
 

Herwin Pisestyani (Koord: ex officio Komdik) dan Tim Pengajar Fakultas Kedokteran Hewan 
 

 
6.  FKH1406   Seminar 1(0-1) 

Prasyarat: FKH1201 
 

Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa agar mampu mempresentasikan tulisan ilmiah baik 
secara oral maupun poster dalam  forum ilmiah. 

 
Mawar Subangkit (Koord ex officio Komdik) dan Tim Pengajar Fakultas Kedokteran Hewan 

 
 

7. FKH1407 Skripsi 5(0-5) 
Prasyarat: Semua MK 

 
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa agar mampu merancang, melaksanakan kegiatan 

ilmiah dalam bentuk penelitian atau magang atau studi kasus dan studi pustaka kemudia menuliskannya 
dalam bentuk tulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris  secara baik dan benar. 

 
Wahono Esthi Prasetyaningtyas (Koord, ex officio Komdik) dan Tim Pengajar Fakultas Kedokteran 

Hewan 
 

Mata Kuliah Pilihan (Enrichment course 8-14) 
  

8. FKH1302 Ilmu Perilaku Hewan 2(2-0) 
Prasyarat: AFF 1211, AFF1221 

 
Mata kuliah ini menjelaskan aspek-aspek perilaku hewan yang meliputi pola perilaku, sistem-sistem 

perilaku, interaksi sosial dan penyimpangan perilaku terutama hewan ternak/hewan kesayangan dan 
satwa liar. 

 
Heru Setijanto (Koord), Hera Maheshwari, Supratikno 

 
 

9. FKH1303 Manajemen Kesehatan Hewan Laboratorium 2(2-0) 
Prasyarat: AFF1221 

 
Mata Kuliah ini membahas definisi, klasifikasi, anatomi, fisiologi serta pemanfaatan yang sesuai dari 

setiap jenis hewan sebagai hewan model. Selanjutnya mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis 
penyakit yang sering ditemukan pada hewan laboratorium serta cara penanganan dan pencegahannya. 

 

Sri Estuningsih (Koord), Kusdiantoro Mohammad, Fitriya Nur Annisa Dewi 
 

 
10. FKH1304 Instrumentasi Biomedis 2(2-0) 

Prasyarat: BIO102, FIS104 
 

Mata kuliah ini mempelajari jenis dan prinsip kerja alat-alat yang digunakan dalam penelitian bidang 
biomedis serta pemeriksaan untuk meneguhkan diagnosa klinis. 

 



Rr. Soesatyoratih (Koord), Wahono Esthi Prasetyaningtyas, Kusdiantoro Mohamad, 

 Ni luh Putu Ika Mayasari 
 

11. FKH1305 Pengelolaan Kesehatan Ternak Tropis 
Prasyarat: AFF1221 

 
Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang konsep manajemen kesehatan ternak tropis yang 

menguraikan definisi dan karakteristik ekologi, bioklimatologi daerah tropis, fisiologi adaptasi, 
manajemen ternak dan dampak lingkungannya, biosekuriti, kesejahteraan hewan, manajemen 

kesehatan ternak berkelanjutan, karakteristik ternak sehat dan sakit, serta masuknya penyakit hewan 
tropis dan penanganannya 

 
Agik Suprayogi, Fadjar Satrija, Andriyanto, Huda Shalahudin Darusman, Agus Wijaya,  

Aulia Andi Mustika, Ridi Arif, Sri Murtini 
 

 
12. FKH1402 Manajemen Kesehatan Satwa Liar 2(2-0)  

Prasyarat: AFF1111, AFF1221 
 

Mata kuliah ini membahas definisi, klasifikasi, anatomi, fisiologi serta habitat satwa liar. Selanjutnya 
mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis penyakit yang sering ditemukan pada satwa liar serta cara 

penanganan dan pencegahannya. 
 

Ligaya I.T.A. Tumbelaka (Koord), Muhamad Agil, Riki Siswandi 
 

 
13. FKH1403 Manajemen Kesehatan Unggas  2(2-0) 

Prasyarat: KRP1341 
 

Mata kuliah ini mempelajari berbagai jenis penyakit pada unggas yang disebabkan oleh bakteri, virus, 
cendawan dan parasit. Selanjutnya mahasiswa akan diberikan cara pengobatan dan pencegahan. 

 
Ekowati Handharyani (Koord), Agus Setiyono, Trioso Purnawarman, Retno Damayanti Soejodono 

 
 

14. FKH1404 Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Lingkungan 2(1-1) 
Prasyarat: AFF 1222, IPH 1221, IPH 1222, NTP 213 

 
Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang konsep pengelolaan kesehatan hewan tropis yang 

menguraikan difinisi dan karakteristik ekologi dan bioklimatologi wilayah tropis, Adaptasi dan 
pengelolaan hewan serta dampak lingkungannya, biosekuriti, kesejahteraan hewan, pengelolaan 

kesehatan hewan (ternak, kesayangan, liar dan akuatik) secara berkelanjutan. 
 

Koekoeh Santoso (Koord), Trioso Purnawarman, Bambang Purwantara, Ligaya I.T.A. Tumbelaka, 
Agustin Indrawati, Budhy Jasa Widyananta. 

 

 
15. AFF1111 Anatomi Veteriner I 3(2-1) 

Prasyarat: BIO102 
 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang sistem lokomosi hewan, struktur fungsional neuron, susunan 
syaraf pusat, susunan syaraf perifer dan susunan syaraf otonom.  Selain itu juga akan dibahas mengenai 

integumentum communae yang meliputi kulit dan kuku serta derivatnya, serta organ indera yang 
meliputi mata, telinga, hidung dan lidah. 

 



Chairun Nisa’ (Koord), Nurhidayat, Srihadi Agungpriyono, Heru Setijanto, Savitri Novelina, 

Supratikno, Danang Dwi Cahyadi 
 

 
16. AFF1212 Histologi Veteriner I 2(1-1) 

Prasyarat: BIO102 
 

Mata kuliah ini menjelaskan dasar histologi dan metode-metode pendekatan yang digunakan dalam 
mempelajari histologi terutama struktur dan komponen-komponen pembentuk jaringan, organ dan 

sistem organ pada tubuh seperti sel, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan lemak, tulang dan tulang 
rawan, darah, otot dan saraf.diberikan untuk menunjang pemahaman setiap pokok bahasan. 

 
Adi Winarto (Koord), Tutik Wresdiyati, I Ketut Mudite Adnyane, Sri Rahmatul Laila 

 
 

17. AFF1221 Fisiologi Veteriner I 3(2-1) 
Prasyarat: KIM104 dan BIO102 

 
Mata kuliah ini menjelaskan fungsi dasar sel dan konsep serta prinsipnya dalam sistem kontrol biologis 

melalui pembahasan berbagai sistem faali hewan. Perkuliahan akan diawali dengan pembahasan ruang 
lingkup fisiologi, struktur dan fungsi sel, konsep dan prinsip fisiologis sistem saraf, sistem indera, 

sistem endokrin, fisiologi otot, darah dan sistem pertahanan tubuh. Pada setiap topik akan disertakan 
juga pembahasan mengenai penyimpangan fungsi faal yang akan mengakibatkan kejadian suatu 

penyakit ataupun gangguan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa dapat mengintegrasikan semua topik 
yang diperoleh dan dapat menjadi dasar pada ilmu kedokteran hewan. 

 
Isdoni (Koord), Wasmen Manalu, Agik Suprayogi, Aryani Sismin Satyaningtijas, Hera Maheshwari, 

Damiana Rita Ekastuti, Koekoeh Santoso, Ronald Tarigan, Pudji Achmadi 
 

 
18. AFF1213 Embriologi dan Genetika Perkembangan  3(2-1) 

Prasyarat: BIO102 
 

Mata kuliah ini mempelajari asal usul dan proses pertumbuhan serta perkembangan hewan, dimulai 
dari proses pembentukan gamet (gametogenesis), pembuahan (fertilisasi), perkembangan embrio 

(embriogenesis) dan perkembangan organ (organogenesis), struktur dan fungsi organ dalam suatu 
sistem, meliputi: sistem saraf, sistem sirkulasi, sistem urogenitalis,  sistem pencernaan dan pernafasan, 

perkembangan otot dan kerangka, serta perkembangan daerah kepala,  integumentum dan organ 
sensoris. Disamping itu, dibahas pulapengaruh faktor-faktor genetik dan lingkungan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan. 
 

Mokhamad Fahrudin (Koord), Arief Boediono, Kusdiantoro Mohamad, Wahono Esthi Prasetyaningtyas 
 

 
19. AFF1214 Anatomi Veteriner II 3(2-1) 

Prasyarat: AFF1111 

 
Mata kuliah ini menjelaskan anatomi organ-organ tubuh hewan yang meliputi organ sirkulasi darah dan 

limfe, respirasi, pencernaan, genitalia dan urinari, endokrin.  Mata kuliah ini juga menjelaskan anatomi 
organ-organ unggas yang mempunyai struktur yang agak berlainan dibandingkan dengan hewan 

lainnya. 
 

Savitri Novelina (Koord), Nurhidayat, Srihadi Agungpriyono, Heru Setijanto, Chairun Nisa’, 
Supratikno, Danang Dwi Cahyadi 

 



 

20. AFF1215 Histologi Veteriner II 2(1-1) 
Prasyarat: AFF1212 

 
Mata kuliah ini menjelaskan pengertian dasar organologi, histologi organ-organ penyusun sistem dalam 

tubuh seperti sistem sirkulasi, sistem limfatik dan kekebalan, sistem respirasi, sistem pencernaan, 
sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem endokrin, serta sistem integumen, mata dan telinga. 

 
Tutik Wresdiyati (Koord), Adi Winarto, I Ketut Mudite Adnyane, Sri Rahmatul Laila 

 
 

21. AFF1222 Fisiologi Veteriner II 3(2-1) 
Prasyarat: AFF1221 

 
Mata kuliah ini menjelaskan masing-masing fungsi sel dan organ dalam kesatuan sistem fungsional yang 

dilakukan secara koordinasi dan integratif. Sistem-sistem yang dibahas adalah sistem kardiovaskuler, 
sistem respirasi, sistem pencernaan, metabolisme, pertumbuhan dan termoregulasi, ginjal dan 

osmoregulasiserta reproduksi dan laktasi. Pada setiap topik akan disertakan juga pembahasan mengenai 
penyimpangan fungsi faal yang akan mengakibatkan kejadian suatu penyakit ataupun gangguan. Pada 

akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan semua topik yang didapat dan dapat 
menjadi dasar pengetahuan ilmu kedokteran hewan. 

 
Aryani Sismin Satyaningtijas (Koord), Wasmen Manalu, Agik Suprayogi, Hera Maheshwari,  

Damiana Rita Ekastuti, Isdoni, Koekoeh Santoso, Pudji Achmadi, Ronald Tarigan 
 

 
22. AFF1223 Biokimia Medik  2(2-0) 

Prasyarat: BIK201 
 

Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar biokimia, enzimologi, endokrinologi, metabolisme 
karbohidrat, lemak, dan protein, integrasi metabolisme, pembentukan jaringan tubuh, radikal bebas 

dan antioksidant, serta proses metabolisme dan detoksifikasi obat. 
 

Ronald Tarigan (Koord), Hera Maheshwari, Arief Boediono, Tutik Wresdiyati, Mokhamad Fahrudin, 
Wasmen Manalu, Huda Shalahudin Darusman, Setyo Widodo, Sus Derthi Widhyari, Min Rahminiwati 

 
 

23. AFF1216 Anatomi Topografi 3(2-1) 
Prasyarat: AFF1214 

 
Mata kuliah ini menjelaskan anatomi topografi unsur-unsur atau organ-organ tubuh : kepala, leher, kaki 

depan, kaki belakang hewan khususnya kuda dan anjing. 
 

Nurhidayat (Koord), Srihadi Agungpriyono, Heru Setijanto, Chairun Nisa’, Savitri Novelina, 
Supratikno, Danang Dwi Cahyadi 

 

 
24. AFF1331 Farmakologi I 2(2-0) 

Prasyarat: AFF1222 
 

Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar pengetahuan mengenai obat hewan (farmakologi) yang terdiri 
atas ruang lingkup farmakologi, prinsip kerja obat secara umum, cara kerja obat terhadap sistem dan 

organ (farmakodinamik), nasib obat di dalam tubuh (farmakokinetika), dan interaksi obat sebagai 
landasan untuk memilih, serta membuat kombinasi obat yang akan digunakan secara klinis. 

 



Aulia Andi Mustika (Koord), Min Rahminiwati, Huda Shalahudin Darusman, Andriyanto, Siti Sa’diah, 

Diah Nugrahani Pristihadi 
 

 
25. AFF1332 Farmakologi II 3(2-1) 

Prasyarat: AFF1331 
 

Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar kemoterapi dilanjutkan dengan obat-obatan kemopterapika, 
seperti antimikroba, antiparasit, antineoplasma, imunofarmakologi dan bahasan tentang beberapa 

racun yang penting, penggunaan obat-obatan secara terapetik, dibidang veteriner dan peternakan 
seperti pemacu pertumbuhan, penyerentakan birahi dan sebagainya. 

 
Min Rahminiwati (Koord), Andi Aulia Mustika, Huda Shalahudin Darusman, Siti Sa’diah, Andriyanto,  

Diah Nugrahani Pristihadi 
 

 
26. AFF1433 Toksikologi Veteriner 2(1-1) 

Prasyarat: AFF1332 
 

Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar toksikologi, keracunan bahan kimia, keracunan tanaman, 
keracunan pestisida, keracunan bahan makanan, racun metaloid dan bahan radio aktif, bahan 

karsinogenik dan teratogenik, toksikologi lingkungan dan peraturan perundangan bahan beracun. 
 

Andriyanto (Koord), Min Rahminiwati, Huda Shalahudin Darusman, Siti Sa’diah, Andi Aulia Mustika,  
Diah Nugrahani Pristihadi 

 
 

27. IPH1221 Bakteriologi dan Mikologi Veteriner 3(2-1) 
Prasyarat: BIO102, KIM104 

 
Mata kuliah ini menjelaskan dasar kehidupan bakteri dan cendawan serta peranannya dalam berbagai 

penyakit hewan dan manusia. Uraian mencakup sejarah, karakteristik, pertumbuhan dan 
perkembangbiakan, metabolisme, genetika, faktor virulensi, mekanisme kerja bahan anti bakteri dan 

anti cendawan, serta prinsip dasar diagnosis laboratorium. 
 

Titiek Sunartatie (Koord), Eko Sugeng Pribadi, Usamah Afiff, Rahmat Hidayat, Safika,  
Dordia Anindita Rotinsulu. Aprilia Hardiati, Novericko Ginger Budiono  

 
 

28. IPH1222 Virologi Veteriner 2(1-1) 
Prasyarat: BIO102, KIM104 

 
Mata kuliah ini menjelaskan  tentang virus dan peranannya sebagai agen penyakit infeksius beserta 

faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit, mekanisme kerja bahan antivirus, serta prinsip 
diagnosis laboratorium akibat infeksi virus. 

 

Sri Murtini (Koord), Surachmi Setiyaningsih, Joko Pamungkas, Okti Nadia Poetri,  
Ni Luh Putu Ika Mayasari 

 
 

29. IPH1231 Parasitologi Veteriner: Ektoparasit 2(1-1) 
Prasyarat: BIO102 

 
Mata kuliah ini menjelaskan konsep parasit dan parasitisme, faktor-faktor yang mempengaruhinya 

serta berbagai jenis ektoparasit penting bagi kesehatan hewan/masyarakat, mulai dari klasifikasi, 



morfologi, habitat dan daur hidup, perilaku, arti penting sebagai vektor penyakit dan pengganggu, 

pengendaliannya, serta teknik koleksi, pengolahan dan identifikasi spesimen.  
 

Upik Kesumawati (Koord), Susi Soviana, Akhmad Arif Amin, Supriyono 
 

 
30. IPH1232 Parasitologi Veteriner: Endoparasit 3(2-1) 

Prasyarat: BIO102 
 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep dasar tentang parasit dan parasitisme, taksonomi, morfologi dan 
biologi serta penyakit akibat infeksi protozoa dan helminth pada hewan piara, satwa liar dan akuatik 

yang penting dari sudut pandang ekonomis dan / atau kesehatan masyarakat. Pembahasan penyakit 
mencakup patogenesis, gejala klinis, distribusi, dan pengendaliannya. Praktikum diberikan untuk 

menunjang pemahaman mahasiswa dalam identifikasi, peneguhan diagnosa dan pengendalian 
endoparasit. 

 
Elok Budi Retnani (Koord), Fadjar Satrija, Yusuf Ridwan, Risa Tiuria, Umi Cahyaningsih,  

Arif Budiman Nugraha, Ridi Arif 
 

 
31. IPH1323 Imunologi Medis 2(2-0) 

Prasyarat: IPH1221, IPH1222 
 

Mata kuliah menjelaskan proses reaksi tubuh terhadap benda asing baik non mikroorganisme maupun 
mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit dan cendawan; mekanismenya serta berbagaiakibat yang 

ditimbulkannya. Secara rinci menguraikan pembentukan kekebalan tubuh, mekanisme infeksi, reaksi 
antigen dengan antibodi, reaksi hipersensitivitas, kelainan sistem kekebalan tubuh, uji serologik serta 

pembuatan dan penggunaan vaksin. 
 

Ni Luh Putu Ika Mayasari (Koord), Okti Nadia Poetri, Retno Damayanti Soedjoedono,  
I Wayan Teguh Wibawan 

 
 

32. IPH1311 Ilmu Kesehatan Masyarakat 1(1-0) 
Prasyarat: KPM131, STA211, IPH1221, IPH1222 

 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang arti kesehatan dan kesehatan masyarakat, peran kedokteran hewan 

dalam kesehatan masyarakat, faktor-faktor dan penyebab-penyebab penyakit yang mempengaruhi 
kesehatan masyarakat, serta usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan.  Mata kuliah ini membahas 

juga jenis-jenis dan sumber pencemaran lingkungan, serta dampaknya terhadap kesehatan, termasuk 
pencegahan dan pengendaliannya.  Selain itu dibahas pula mengenai penerapan biosekuriti dan pasar 

sehat. 
 

Hadri Latif (Koord), Mirnawati Bachrum Sudarwanto, Trioso Purnawarman,  
Denny Widaya Lukman, Etih Sudarnika, Chaerul Basri, Herwin Pisestyani  

 

 
33. IPH1312 Higiene Pangan Asal Hewan 3(2-1) 

Prasyarat: IPH1311, IPH1221, IPH1222 
 

Mata kuliah ini membahas tentang kesehatan susu mulai dari susu diproduksi sampai ke konsumen, 
termasuk komposisi, cara pemerahan, dan penanganan susu yang benar, juga dibahas mengenai 

gangguan kesehatan konsumen sebagai akibat mengonsumsi susu dan hasil olahannya, serta beberapa 
cara pengolahan susu.  Mata kuliah ini juga membahas rantai penyediaan daging, rumah potong hewan 

(ruminan dan unggas), pemeriksaan antemortem dan postmortem, kualitas daging; selain itu  dibahas 



pula tentang telur termasuk faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas telur, beberapa cara 

pengawetan telur,sertapenyakit yang dapat ditularkan melalui telur. 
 

Denny Widaya Lukman (Koord), Mirnawati Bachrum Sudarwanto, Trioso Purnawarman,  
Hadri Latif, Chaerul Basri, Herwin Pisestyani  

 
 

34. IPH1324 Penyakit Bakterial dan Mikal 3(2-1) 
Prasyarat: IPH1221 

 
Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai penyakit infeksius asal bakteri dan cendawan yang 

secara sosio-ekonomis dan politis penting (penyakit Strategis) di Indonesia dan dunia kesehatan hewan 
internasional, pembahasan meliputi: etiologi, gejala penyakit, patogenesa, diagnosa, epidemiologi, 

pencegahan dan pemberantasan. 
 

Usamah Afiff (Koord), Titiek Sunartatie, Rahmat Hidayat, Agustin Indrawati, Safika,  
Dordia Anindita Rotinsulu, Aprilia Hardiati, Novericko Ginger Budiono 

 
 

35. IPH1325 Penyakit Viral 2(1-1) 
Prasyarat: IPH1222 

 
Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus yang secara 

sosio-ekonomis dan politis penting (penyakit strategis) di Indonesia dan dunia kesehatan hewan 
internasional. Pembahasan mata kuliah ini meliputi etiologi, gejala penyakit, patogenesa, diagnosa, 

epidemiologi, pencegahan dan pemberantasan. 
 

Surachmi Setiyaningsih (Koord), Joko Pamungkas, Sri Murtini, Ni Luh Putu Ika Mayasari  
 

 
36. IPH1413 Zoonosis 2(2-0) 

Prasyarat: IPH1324, IPH1325 
 

Mata kuliah ini membahas sifat-sifat penyebab (etiologi) penyakit zoonotik, epidemiologi, patogenesis, 

cara penularan, pencegahan dan pengendalian; kecenderungan saat ini dan masalah-masalah dari 

penyakit yang disebabkan bakteri, virus, cendawan, protozoa, cacing, riketsia, dan prion yang dapat 

ditularkan dari hewan ke manusia.  Pembahasan diutamakan pada penyakit zoonotic yang dijumpai di 

Indonesia, yang mengancam kesehatan masyarakat dan merugikan secara ekonomis.  

Trioso Purnawarman (Koord), Mirnawati Bachrum Sudarwanto, Denny Widaya Lukman, 

 Hadri Latif, Chaerul Basri, Herwin Pisestyani 
 

 
37. IPH1414 Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner 3(2-1) 

Prasyarat: STA211, IPH1324, IPH1325 
 

Mata kuliah ini membahas konsep Epidemiologi Veteriner yang meliputi pengertian, tujuan, dan 
kepentingan epidemiologi dalam bidang kedokteran hewan, konsep dan ekologi penyakit dalam 

populasi, teknik pengukuran penyakit dan manajemen data penyakit pada populasi, kajian 
observasional dan molekuler dalam investigasi penyakit hewan, teknik uji diagnostik, teknik survei, 

monitoring dan surveilans penyakit hewan, investigasi wabah, analisis risiko impor hewan dan produk 
asal hewan, dan  perencanaan dan analisis ekonomi program pengendalian penyakit hewan. 

 
Abdul Zahid (Koord), Chaerul Basri, Ardilasunu Wicaksono, Etih Sudarnika 

 



 

38. KRP1311 Diagnostik Klinik Veteriner 3(2-1) 
Prasyarat: AFF1311, AFF 1222, AFF1223 

 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang sistematis pemeriksaan fisik hewan untuk dapat mengevaluasi 

kondisi hewan domestik meliputi kelainan fungsi organ yang dapat terjadi serta pemeriksaan 
pendukung laboratorium. 

 
Retno Wulansari (Koord), Setyo Widodo, Sus Derthi Widhyari, Anita Esfandiari, Leni Maylina,  

Agus Wijaya, Arief Purwo Mihardi, Fitriya Nur Annisa Dewi 
 

 
39. KRP1321 Ilmu Bedah Umum Veteriner 3(2-1) 

Prasyarat: AFF1216 
 

Mata kuliah ini menjelaskan lingkungan operasi yang aseptis, penggunaan peralatan operasi, peralatan 
penunjang operasi, ruangan operasi, tata laksana peri, post dan perawatan pasien intraoperatif serta 

tata laksana dan pemantauan anestesia dan tata laksana nyeri dan metode fisioterapi pada hewan. 
 

Budhy Jasa Widyananta (Koord), Rr. Soesatyoratih, Deni Noviana, R. Harry Soehartono,  Gunanti, 
 Riki Siswandi, Dwi Utari Rahmiati 

 
 

40. KRP1341 Patologi Umum 3(2-1) 
Prasyarat: AFF1222, AFF1215 

 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar tentang reaksi sel dan jaringan pada proses kejadian 

berbagai penyakit pada berbagai hewan, termasuk didalamnya proses degenerasi, nekrosa, apoptosis, 
gangguan pigmentasi, gangguan sirkulasi, gangguan pertumbuhan, neoplasia, peradangan, proses 

persembuhan dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. 
 

Bambang Pontjo Priosoeryanto (Koord), Wiwin Winarsih, Sri Estuningsih,  Dewi Ratih, Eva Harlina, 
Agus Setiyono, Ekowati Handharyani, Vetnizah Juniantito, Mawar Subangkit 

 
 

41. KRP1331 Ilmu dan Teknologi Reproduksi 3(2-1) 
Prasyarat: AFF1213  

 
Mata kuliah ini mempelajari fungsi fisiologi dan koordinasi integral organ-organ reproduksi satwa 

betina dan jantan, mekanisme integrasi kerja kelenjar endokrin reproduksi dan hormon-hormonnya, 
yang diarahkan sebagai dasar untuk aplikasi metoda (bio) teknologi reproduksi serta penanganan 

kebidanan dan penanggulangan kemajiran dalam rangka pengembangan dan pemulia-biakan satwa. 
 

Ligaya I.T.A Tumbelaka (Koord),  R. Iis Arifiantini, Iman Supriatna, Amrozi, Bambang Purwantara, 
Muhammad Agil, Dedi Rahmat Setiadi, Ni Wayan Kurniani Karja, Mohamad Agus Setiadi,  

Judi, Mokhamad Fakhrul Ulum 

 
 

42. KRP1342 Patologi Sistemik I 2(2-0) 
Prasyarat: KRP1341 

 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang penyebab, tahapan kejadian berbagai penyakit pada sel dan 

jaringan secara makroskopis dan mikroskopis  diberbagai sistem organ respirasi, digesti, sirkulasi, kulit, 
tulang dan otot, dikaitkan dengan kepentingan klinisnya pada berbagai spesies hewan. 

 



Eva Harlina (Koord), Wiwin Winarsih, Dewi Ratih, Agus Setiyono, Sri Estuningsih,  

Ekowati Handharyani, Bambang Pontjo Priosoeryanto, Vetnizah Juniantito, Mawar Subangkit 
 

 
43. KRP1312 Ilmu Penyakit Dalam I 2(2-0) 

Prasyarat: KRP1311 
 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada hewan sakit meliputi kausa, 
tanda-tanda klinis, diagnosis (klinis dan laboratoris), diagnosis banding, prognosis serta pengobatan 

dari kelainan-kelainan bersifat herediter, congenital dan acquisite pada sistem kulit, rambut dan bulu, 
organ mata dan telinga, respirasi, sirkulasi dan digesti. 

 
Agus Wijaya (Koord), Setyo Widodo, Retno Wulansari, Anita Esfandiari, Sus Derthi Widhyari, Leni 

Maylina, Fitriya Nur Annisa Dewi, Arief Purwo Mihardi 
 

 
44. KRP1322 Ilmu Bedah Khusus Veteriner I 2(1-1) 

Prasyarat: KRP1321 
 

Mata kuliah ini membahas penyakit bedah; urinaria, genitalia, pencernaan, mata, teliga, orthopedik, 
dan kosmetik pada hewan kecil terutama anjing dan kucing, lebih khusus mengenai tahap pre operasi, 

operasi dan post operasi tindakan bedah tersebut. 
 

Gunanti (Koord), Rr. Soesetyoratih, Deni Noviana, Budhy Jasa Widyananta, Dwi Utari Rahmiati 
 

 
45. KRP1332 Ilmu Kebidanan dan Kemajiran 3(2-1) 

Prasyarat: KRP1331, IPH1221, IPH1221 
 

Mata Kuliah ini menjelaskan proses kebuntingan dan kelahiran dengan segala aspek yang menyertainya 
pada ternak dan hewan piaraan, patologi kebuntingan, penanganan post partum dan komplikasinya, 

teratology, bedah reproduksi, berbagai aspek kemajiran pada hewan mencakup efisiensi reproduksi, 
kelainan periode postpartum, gangguan anatomis dan fungsional reproduksi hewan jantan dan betina, 

peranan lingkungan dan nutrisi pada fungsi reproduksi, dan manajemen reproduksi kelompok. 
 

Mokhamad Fakhrul Ulum (Koord), Iman Supriatna, Amrozi, Bambang Purwantara,  
Mohamad Agus Setiadi, Ni Wayan Kurniani Karja, Judi, Muhamad Agil,  

Ligaya I.T.A. Tumbelaka, Dedi Rahmat Setiadi 
 

 
46. KRP1443 Patologi Sistemik II 3(2-1) 

Prasyarat: KRP1342 
 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang penyebab, tahapan kejadian penyakit pada sel dan jaringan secara 
makroskopis dan mikroskopis diberbagai sistem organ syaraf, limforetikular, urinaria, genitalia, 

endokrin, mata dan telinga, dikaitkan dengan kepentingan klinisnya pada berbagai spesies hewan. 

 
Dewi Ratih (Koord), Bambang Pontjo Priosoeryanto, Wiwin Winarsih, Eva Harlina,  

Vetnizah Juniantito, Sri Estuningsih, Agus Setiyono, Ekowati Handharyani, Mawar Subangkit 
 

 
 

 
 

 



47. KRP1414 Ilmu Penyakit Dalam II 2(2-0) 

Prasyarat: KRP1312 
 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada hewan sakit, meliputi kausa, 
tanda-tanda klinis, diagnosa (klinis dan laboratoris), diagnosa banding, prognosa serta pengobatan dari 

kelainan-kelainan bersifat herediter, congenital dan acquisata pada sistem organ genitalia, urinari, 
susunan syaraf pusat, endokrin, muskuloskeletal dan hematopoietik. 

 
Setyo Widodo (Koord), Agus Wijaya, Retno Wulansari, Anita Esfandiari,  

Sus Derthi Widhyari, Leni Maylina 
 

 
48. KRP1423 Ilmu Bedah Khusus Veteriner II  2(1-1) 

Prasyarat: KRP1321 
 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang definisi dan arti, kausa, predisposisi,  patogenesa, tatacara 
pemeriksaan klinis, diagnosa, diferensial diagnosa dan terapi/teknik operasi  penyakit bedah 

berdasarkan regio pada hewan besar. 
 

R. Harry Soehartono (Koord), Budhy Jasa Widyananta, Riki Siswandi, Dwi Utari Rahmiati 
 

 
49. KRP1424 Radiologi Veteriner  (1-1) 

Prasyarat: KRP1321 
 

Mata kuliah ini membahas penggunaan radiasi elektromagnetik dan gelombang suara dalam diagnosis 
penyakit hewan. Mata kuliah ini juga menjelaskan mengenai fisika radiasi sebagai dasar dalam diagnosis 

radiografi, prinsip pulse-echo dalam diagnosis ultrasonografi, peralatan radiografi dan ultrasonografi, 
pengendalian mutu film radiografi, posisi  pengambilan gambar, pemanfaatan media kontras, 

interpretasi hasil radiografi regio kepala, ekstremitas, thoraks, vertebrae, dan abdomen, serta prinsip 
umum dan interpretasi ultrasonografi abdomen pada hewan kecil. 

 
Deni Noviana (Koord), Rr. Soesatyoratih, R. Harry Soehartono, Budhy Jasa Widyananta, Gunanti,  

Riki Siswandi, Dwi Utari Rahmiati 
 

 
50. KRP1313 Patologi Klinik     2(1-1) 

Prasyarat: AFF1222, AFF1223, KRP1341 
 

Mata kuliah ini membahas berbagai penyimpangan fisik, seluler dan biokimiawi metabolit pada 
berbagai cairan tubuh meliputi darah, urin, serebrospinal, sinovial, eksudat, dan transudat, serta tinja, 

dan sebab-akibat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. 
 

Arief Purwo Mihardi (Koord), Sus Derthi Widhyari, Anita Esfandiari, Leni Maylina,  
Fitriya Nur Annisa Dewi 

 

 
 

51. KRP1444 Patologi Unggas  2(2-0) 
Prasyarat: KRP1443 

 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang perubahan jaringan makroskopis dan mikroskopis pada berbagai 

penyakit infeksius dan non-infeksius yang menyerang unggas (ayam dan berbagai jenis burung) berikut 
penanganan dan mekanisme pencegahannya. 

 



Wiwin Winarsih (Koord), Bambang Pontjo Priosoeryanto, Eva Harlina, Dewi Ratih,  

Vetnizah Juniantito, Sri Estuningsih, Agus Setiyono, Ekowati Handharyani, Mawar Subangkit 
 

 
52. KRP1413 Dietetik Klinik 2(2-0) 

Prasyarat: NTP 213, KRP 1414, KRP 1423, KRP 1322 
 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang manajemen dietetik klinik pada hewan peliharaan berdasarkan 
faktor resiko, jenis penyakit atau kerusakan organ. Adapun secara garis besar topik dietetik klinik yang 

dibahas meliputi definisi, kausa, simptom dan manifestasi klinis, patofisiologi penyakit/gangguan, 
diagnosa (klinis dan laboratoris), diagnosa banding, serta solusi dietetik klinik (manajemen diet) pada 

hewan peliharaan berdasarkan faktor resiko, jenis penyakit atau kerusakan organ. 
 

Sus Derthi Widhyari(Koord), Setyo Widodo, Agus Wijaya, Retno Wulansari, Anita Esfandiari,  
Leni Maylina, Fitriya Nur Annisa Dewi, Arief Purwo Mihardi 

 
 

53. KRP1416 Demonstrasi Klinik 1(0-1) 
Prasyarat: KRP 1414, KRP 1322, KRP 1423 

 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang kapita selekta pada hewan peliharaan berdasarkan jenis penyakit 

atau  kerusakan organ.  Adapun secara garis besar topik demonstrasi klinik  yang dibahas adalah kasus 
penyakit penting pada berbagai hewan domestik secara langsung di lapangan, di laboratorium dan atau 

melalui audiovisual meliputi definisi, kausa, simptom dan manifestasi klinis, patofisiologi 
penyakit/gangguan, diagnosis (klinis dan laboratoris), diagnosa banding, serta terapi pada hewan 

peliharaan berdasarkan jenis penyakit atau kerusakan organ. 
 

Anita Esfandiari (Koord), Setyo Widodo, Agus Wijaya, Retno Wulansari, Sus Derthi Widhyari, 
Leni Maylina, Fitriya Nur Annisa Dewi, Arief Purwo Mihardi, Ietje Wientarsih, Bayu Febram Prasetyo, 

Rini Madyastuti, Deni Noviana, Rr Soesatyoratih, Gunanti, Harry Soehartono, Budhi Jasa Widyananta 
 

 
54. KRP1451 Sediaan Farmasi dan Terapi Umum 2(1-1) 

Prasyarat: AFF332 
 

Mata kuliah ini mempelajari secara umum teori mengenai bentuk sediaan farmasi veteriner, prinsip 
dasar sediaan farmasi veteriner, golongan obat hewan yang beredar, distribusi, dan pengawasan obat 

hewan, permasalahan sediaan farmasi veteriner, formulasi, cara pembuatan dan cara evaluasi sediaan 
farmasi veteriner, cara pembuatan obat Hewan yang baik dan benar (CPOHB), aplikasi sediaan aerosol, 

sediaan steril, kosmetik hewan, obat alami, dan terapi non farmaka. 
 

Lina Noviyanti Sutardi (Koord), Ietje Wientarsih, Bayu Febram Prasetyo, Rini Madyastuti Purwono, 
 Setyo Widodo 

 
 

 


