
     

hari libur nasional tutup

Edutainment
Area ini terutama ditujukan untuk anak-anak, 
memberikan informasi sederhana mengenai 
pemahaman tubuh manusia dan menjaga 
kebersihan diri sendiri.  Disediakan juga berbagai 
macam permainan edukatif yang interaktif yang 
menarik.

Etalase
Area ini terletak di dinding luar museum, berisi 
benda-benda peninggalan alat bantu 
pendidikan dan kedokteran, antara lain: alat-alat 
laboratorium, alat bantu operasi, dan alat bantu 
pendidikan.

Rombongan Mahasiswa/ 
Sekolah 

*Sesuai modul 
kunjungan 

Telp/Fax: 021-3912477
                 081282724119

Paket (5 orang) Rp. 90.000,-

Anak-anak (di bawah 13 tahun)
dan Lansia Rp. 15.000,-

Dewasa Rp. 25.000,-

BUKA

Minggu, Senin dan 

Sabtu
pukul  : 09.00 - 14.00

Selasa - Jumat 
pukul : 09.00 - 16.00

Indonesia Museum of Health and Medicine 
Lantai Dasar Gedung IMERI 
Jl. Salemba Raya No. 6 
Jakarta 10430 

Email: imuseum.imeri@gmail.com

TIKET 



      
      

   

Koleksi:

Medical Education Journey in Indonesia
Area ini memberikan informasi mengenai 
kronologis pendidikan kedokteran di Indonesia, 
mulai dari era penjajahan Belanda dan Jepang, 
hingga masa pasca kemerdekaan.  

 Health Education
Pada area ini pengunjung diberikan informasi 
tentang siklus kehidupan manusia mulai dari 
pembuahan hingga lanjut usia.  Pemaparan 
bukan hanya kondisi normal atau sehat tetapi 
juga memaparkan penyakit/gangguan yang 
dapat terjadi dalam kehidupan manusia.

 Medical collection
Area ini merupakan tempat untuk mempelajari 
tubuh manusia dan perkembangannya baik 
dalam kondisi normal maupun abnormal 
(patologis). Selain spesimen kedokteran, di area 
ini disediakan pula meja anatomi tiga dimensi 
dengan teknologi terkini.

Lobi Area Museum
Area ini memberikan informasi tentang proses 
penurunan sifat yang diperankan oleh DNA yang 
sekaligus merupakan simbol dari iMuseum. 

    
   

    
    

Video, media direktori, motion graphic, maneken, 
virtual reality dapat dinikmati oleh pengunjung di 
area lobi, edutainment, Medical Education Journey 
in Indonesia, Health Education,  dan area medical 
collection.
Sebagian dari koleksi spesimen kedokteran ditata 
di area medical collection yang merupakan area 
terbatas (dengan perjanjian/kunjungan khusus), 
sedangkan sebagian artefak alat bantu 
pendidikan dan kedokteran ditampilkan di 
etalase museum.

Indonesia Museum of Health and Medicine 
(iMuseum) terletak di lantai dasar gedung 
IMERI FKUI, memberikan informasi terkait 
ilmu kedokteran dan kesehatan kepada 
pengunjung. 

iMuseum memiliki berbagai koleksi antara lain koleksi 
spesimen kodekteran yang tedapat di ruang medical 
collection dan benda-benda peninggalan (artefak) 
berupa alat bantu pendidikan dan kedokteran, video,
media directory, dll.
 


