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Spektroskopi NMR dan Massa
Nama Matakuliah
NMR and Mass Spectroscopy

Silabus Ringkas

Silabus Lengkap

Luaran (Outcomes)

Kuliah ini membahas dasar-dasar spektroskopi NMR 1-D dan 2-D, cara membaca spektrum, interprestasi
data, dan aplikasi pada penentuan struktur molekul, serta dasar-dasar spetroskopi massa dengan pengionan
spray (ESI-MS).
This course diusscuses basic principles of 1-D and 2-D NMR, how to rea d the spectra, analysis and interpretation of spectral data,
and their application on structure determination, aas well as the principles of electrospray mass spectrometer.
Kuliah ini membicarakan aspek-aspek dasar spektroskopi NMR 1-D dan 2-D menggunakan mode vektor, serta spektroskopi
massa pengionan spray, yang meliputi model pulsa efek NOE dan transfer polarisasi, diagram pulsa APT dan DEPT, COSY dan
variannya, TOCSY 1-D dan 2-D, NOESY dan ROESY, HSQC, dan HMBC, jenis-jenis pengionan dan analisis massa pada
spektrometer massa ESI-MS, serta interprestasi dan aplikasinya pada penentuan struktur molekul.
This course discusses basic principles of 1-D and 2-D NMR spectroskopy using vector model, as well as ESI-Mass spectrometry,
that includes principles of NOE effect and transfer polariztion, pulse diagrams of APT and DEPT, COSY and its varians, 1-D and
2-D TOCSY, NOESY and ROESY, HSQC and HMBC, ioniztion mode and mass analysisi of mass spectrometry, and their
interprestation, as well as application on structure determination.
Mahasiswa memahami dasar-dasar pengukuran NMR 1-D dan 2-D dan berbagai contoh pengukurannya yang meliputi APT,
DEPT, COSY dan variannya, TOCSY 1-D dan 2-D, NOESY dan ROESY, HSQC, dan HMBC, serta interprestasi dan
aplikasinya pada penentuan struktur molekul.. Mahasiswa juga diajak untuk memahami dasar-dasar pengukuran spektrum massa
pengionan spray (ESI-MS) dengan analisis massa ion trap dan time of flight (TOF) dan interprestasi data spektrum yang
dihasilkannya.

Matakuliah Terkait
Kegiatan Penunjang
Pustaka

Panduan Penilaian

Silverstein, R. M., Webster, F. X., le, D. J. Spectroscopic Identification of Organic Compounds, 7 th Edition, John Willey
and Sons, 2005.

Ujian tertulis dari masing-masing topik dengan bobot yang sama.

Catatan Tambahan

Mg#

Topik

1-2

Dasar-dasar spektroskopi
NMR 1-D

3-4

Spektroskopi NMR 1-D
lanjutan: NOE1D dan
TOCSY1D

5

6

Sub Topik
1. Konsep dasar pengukuran
NMR 1-D: 1H dan 13C
NMR.
2. Model vektor magnetisasi
inti atom dan pembentukan
emisi sinyal NMR.
3. Efek NOE pada
pengukuran spektrum
karbon secara broad band
decoupling.
4. Manipulasi fasa pada
pengukuran APT dan
DEPT.
1. Prinsip efek NOE dan
aplikasi pada pengukuran
1-D secara selektif.
2. Prinsip total korelasi pada
spektrum 1H NMR dan
aplikasi pada identifikasi
unit struktur.

Spektroskopi NMR 1-D
lanjutan: pengukuran
spektrum inti-inti atom selain
1
H dan 13C

1. Sensitivitas dasar pada
pengukuran NMR adalah
nilai giromagnetik dan
kelimpahan isotop.
2. Pengukuran spektrum
NMR inti atom lainnya.

Dasar-dasar spektroskopi
NMR 2-D

1. Spektrum NMR 2-D
merupakan hasil
manipulasi dari
sekumpulan spektrum
NMR 1-D yang
divariasikan amplitudonya.
2. Hubungan atau korelasi
pada NMR 2-D merupakan
hasil dua kali transfor

Capaian Belajar Mahasiswa

Sumber Materi

Mahasiswa memahami konsep dasar
pengukuran spektrum NMR
menggunakan mode vektor, efek NOE
pada pengukuran spektrum karbon
broad band decoupling dan transfer
polarisisasi sebagai cara peningkatan
sensitivitas sinyal NMR, dan teknik
manipulasi fasa pada pengukuran
spektrum karbon DEPT. Mahasiswa
mampu menginterprestasikan data
NMR karbon APT dan DEPT.

Mahasiswa memahami prinsip dasar
pengukuran spektrum 1H NMR 1-D
NOE1D dan TOCSY1D dan mampu
menganalisis data spektrum terhadap
stereokimia dan unit struktur.
Mahasiswa memahami bahwa
instrumen NMR moderen pada
prinsipnya dapat mengukur spektrum
NMR untuk semua inti atom, dengan
syarat nilai giromagnetik dan
kelimpahan isotop mencukupi utuk
dihasilkannya sinyak NMR.
Mahasiswa memahami bahwa
pengukuran spektrum NMR 2-D
dihasilkan dari sekumpulan spektrum
NMR 1-D yang divariasikan
amplitudonya dan aplikasi transform
Fourier pada kedua dimensi waktu,
serta terdapat dua cara pengukuran
spektrum NMR 2-D: melalui sinyal
karbon atau melalui sinyal proton.
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6-7

8

Spektroskopi NMR 2D:
COSY dan varian COSY, dan
TOSY2D (HOHAHA)

Fourier pada dua dimeni
waktu.
3. Dua cara deteksi korelasi:
deteksi melalui sinyal
karbon dan deteksi melalui
sinya proton.
1. Diagram pulsa pengukuran
COSY, dan contoh
spektrum COSY serta cara
analisisnya.
2. Diagram pulsa varianvarian COSY, contoh
spektrum dan cara
interprestasi data
spektrum.
3. Diagram pulsa TOCSY2D,
contoh spektrum, dan cara
interprestasi data spektrum

Mahasiswa memahami diagram pulsa
pengukuran pulsa pada COSY, varian
COSY, dan TOCSY2D, cara analisis
dan inforasi struktur yang
dihasilkannya.

Ujian Tengah Semester 1

9

Spektroskopi NMR 2D:
NOESY dan ROESY

1011

Spektroskopi NMR 2D:
HSQC dan HMBC

12

Ujian Tengah Semester 2

13

Spektroskopi massa. Bagian 1.

14

Spektroskopi massa. Bagian 2.

15

Ujian Akhir Semester

1. Diagram pulsa pengukuran
NOESY dan parameter
mixing time.
2. Contoh spektrum dan cara
interprestasi data
spektrum.
1. Perbedaan pengukuran
HSQC dan HMBC.
2. Contoh spektrum dan cara
interprestasi data
spektrum.

1. Dasar-dasar spektrokopi
massa: sumber ion dan
analisis massa.
2. Pola isotop
3. Jenis-jenis spektrometer
massa.
4. Spektrometer massa
ionisasi spray (ESI-MS)
Penentuan rumus molekul
dan informasi struktur
melalui fragmentasi ion

Mahasiswa memahami diagram pulsa
pengukuran NOESY dan ROESY, cara
analisis dan inforasi struktur yang
dihasilkannya.
Mahasiswa memahami diagram pulsa
pengukuran HSQC dan HMBC,
perbedaan keduanya, cara analisis dan
inforasi struktur yang dihasilkannya.
Mahasiswa memahami dasar-dasar
spektrokopi massa sebagai suatu alat
yang mengukur massa per muatan
(m/z) dan kelimpahannya dalam fasa
gas, cara-cara analisis massa sesuai
dengan sifat fisik suatu ion, pola isotop
untuk suatu rumus molekul tertentu,
jenis-jenis spektrometer massa, dan
lebih khusu lagi pada pektrometer
massa ESI-Ion trap dan ESI-TOF.
Mahasiswa memahami lebih lanjut
kegunaan data spektrum massa dalam
penentuan rumus molekul dan
informasi struktur melalui fragmentasi.
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Kode Matakuliah:
KI5151

Bobot sks:
3

Semester:
Ganjil

KK / Unit Penanggung Jawab:
Kimia Organik

Sifat:
Wajib

Mekanisme Reaksi Organik
Nama Matakuliah
Mechanism of Organic Reaction

Silabus Ringkas

Silabus Lengkap

Luaran (Outcomes)
Matakuliah Terkait

Kuliah ini berkaitan dengan pengetahuan tahapan-tahapan reaksi senyawa-senyawa organik sebagai dasar untuk
memahami sifat kimia senyawa-senyawa tersebut berdasarkan teori struktur elektronik senyawa organik.
This course concerns with the knowledge of elementer stages of reaction of organic compounds as a basis to understand chemical
properties of the compounds based on electronic structure theory of the compounds.
Kuliah ini membahas aspek-aspek dasar dari kimia organik fisik dan mekanisme berbagai jenis reaksi
kimia organik, yang meliputi reaksi dengan katalis asam dan basa, reaksi intermolekuler (reaksi substitusi
nukleofilik, reaksi substitusi elektrofilik, reaksi adisi, reaksi eliminasi, reaksi radikal, reaksi perisiklik), dan
reaksi intramolekuler (reaksi-reaksi penataan ulang ).
This course dicusses fundamental aspects of physical organic chemistry and mechanisms of various of
organic reactions, including acid-base catalyst reactions, intermolecular reactions (nucleophilic substitution
reactions, electrophilic substitution reactions, addition reactions, elimination reactions, radical reactions,
pericyclic reactions), and intramolecular reactions (rearrangement reactions).
Mahasiswa dapat menerangkan berbagai fenomena kimia berdasarkan pengetahuannya tentang teori
mekanisme reaksi dan mampu memprediksi luaran dari suatu reaksi organik tertentu.
-

Kegiatan Penunjang

-

Pustaka

Neil S. Isaacs, “Physical organic chemistry”, Longman Group UK Limited, 1987. (Pustaka Utama)
John Mc Murry, “Organic Chemistry”, fith edition, Wadsworth Inc., Belmont, USA, 1999. (Pustaka
Pendukung)
Seyhan Ege, “Organic Chemistry-Structure and reactivity”, 4th ed, Houghton Mifflin Comp, 1999.
(Pustaka Pendukung)

Panduan Penilaian

Ujian tertulis tengah semester dan akhir semester, serta presentasi.

Catatan Tambahan

Mg#

1

2

Topik

Pendahuluan

Ikatan kimia

Sifat dan Pengaruh Gugus
Fungsi

3

Persamaan Hammet
4

Mekanisme reaksi & Kinetika
Kimia
5

Mekanisme reaksi, non
kinetik: bagian 1
6

7

Mekanisme reaksi, non

Sub Topik
Perkembangan dan kegunaan
Kimia Organik Fisik. Konsep
Lewis tentang muatan formal,
resonansi. Konsep hibridisasi,
sudut ikatan, teganghan sudut
serta pengaruhnya terhadap
geometri molekul.Momen
dipol, momen gugus,
hubungan antara momen
dipole senyawa dengan
momen gugus. Sifat
kepolaran senyawa.
Energi ikatan, panjang ikatan
dan orde ikatan serta
hubungannya satu dengan
yang lain, pengaruhnya
terhadap struktur dan sifat
molekul
Induksi (I),
Mesomeri/Resonansi (R),
karakterisasi secara kualitatif
gugus +I, -I, +R, -R, +R –I, R +I dst, serta bagaimana
pengaruh gugus tersebut
terhadap sifat molekul,
seperti keasaman dari asam
karboksilat alifatik dan
aromatik.
Penentuan kekuatan gugus I
dan R secara kuantitatif
menggunakan persamaan
Hammet. Faktor-faktor yang
menyebabkan persamaan
Hammet tak berlaku
Penentuan mekanisme reaksi
secara kinetika kimia.
Mengkaitkan antara orde
reaksi dengan kemolekularan
reaksi.
Penentuan mekanisme reaksi
secara non kinetik, dengan
cara isolasi hasil reaksi,
isolasi hasil antara, pembatas
reaksi, stoikiometri reaksi
Penentuan mekanisme reaksi

Capaian Belajar Mahasiswa

Sumber Materi

Mhs mampu menetapkan muatan
formal, melukiskan struktur resonansi,
dan menentukan momen dipol molekul
serta kepolaran suatu senyawa.

Mhs mampu menentukan energi ikatan,
panjang ikatan berdasarkan sifat
kepolaran ikatannya.

Mhs mampu memanfaatkan data sifat
gugus fungsi untuk menentukan tingkat
keasaman asam karboksilat.

Mhs mampu menggunakan persamaan
Hammet dan mengerti arti fisik
persamaan Hammet.

Mhs mampu menuliskan persamaan
reaksi berdasarkan mekanisme
reaksinya yang ditetapkan secara
kinetika kimia
Mhs mampu menyebutkan tahap-tahap
penentuan mekanisme reaksi secara
non kinetik

Mhs mampu menyebutkan alternatif
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kinetik: bagian 2

8

Ujian Tengah Semester
Reaksi substitusi

9

Reaksi eliminasi
10
Reaksi subtitusi
11
Reaksi adisi
12
Reaksi radikal

dengan cara stereokimia,
radio aktif, penjebakan hasil
antara dan reaksi silang

penentuan mekanisme

Mekanisme mekanisme
reaksi substitusi
unimolekular, bimolekular
dan intramolekular. Substrat,
nukleofil, gugus lepas, ion
senama dan stereokimia.
Reaksi eliminasi, mekanisme
reaksi, geometri hasil reaksi

Mhs mampu melukiskan mekanisme
reaksi SN1, SN2, SNi dan
menggambarkan dengan tepat
stereokimiawi reaksinya

Reaksi substitusi elektrofilik
pada system aromatic
polisiklik dan heterosiklik
aromatik
Reaksi adisi, pada sistim
alkena, karbonil, sistim keton
yang jenuh
Reaksi radikal bebas

13
Konsep perisiklik
14
15

Konsep dasar reaksi
perisiklik

Mhs dapat melukiskan mekanisme
reaksi eliminasi serta menggambarkan
dengan tepat geometri produknya
Mhs dapat menuliskan mekanisme
reaksi substitusi elektrofilik pada
berbagai senyawa aromatik dan
heteroaromatik
Mhs mampu membedakan jenis reaksi
adisi elektrofilik dan nukleofilik serta
dapat menuliskan mekanisme reaksinya
Mhs mampu menggambarkan
mekanisme reaksi radikal bebas dan
menentukan stereokimia produknya
Mhs memahami dasar-dasar reaksi
perisiklik dan factor-faktor yang
mempengaruhinya.

Ujian Akhir Semester
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Kode Matakuliah:
KI5154

Bobot sks:
3

Semester:
Ganjil

KK / Unit Penanggung Jawab:
Kimia Organik

Sifat:
Wajib

Elusidasi Struktur Senyawa Alam
Nama Matakuliah
Structure Elucidation of Natural Compounds

Silabus Ringkas

Kuliah ini memberikan kajian pola struktur dan biogenesis senyawa alam, ciri umum data spektroskopi
senyawa alam, metodologi umum, metodologi identifikasi kerangka dasar, metodologi penempatan gugus
fungsi, dan konfirmasi struktur molekul yang disarankan
-

Silabus Lengkap

Kuliah ini membahas metodologi penentuan struktur senyawa alam dengan menggunakan data
spektroskopi, yang meliputi spektrum UV, IR, NMR 1D dan NMR 2D, dan spektrum massa, serta
penerapannya pada penentuan struktur sejumlah senyawa alam dari golongan terpenoid, flavonoid dan
alkaloid. Pembahasan pada kuliah ini akan meliputi pola struktur senyawa alam dan biogenesisnya, ciri
khas spektrum UV, IR, dan NMR dari senyawa alam terpenoid, flavonoid, dan alkaloid, metodologi umum
penentuan struktur senyawa alam, metodologi identifikasi kerangka molekul terpenoid, flavonoid, dan
alkaloid, metodologi penempatan gugus fungsi pada kerangka dasar molekul sehingga pada akhir dapat
disarankan struktur molekul, dan tahapan konfirmasi struktur molekul yang disarankan.
-

Luaran (Outcomes)
Matakuliah Terkait
Kegiatan Penunjang

Pustaka

Panduan Penilaian

Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metodologi penentuan struktur senyawa alam menggunakan
data spektroskopi untuk sejumlah kasus senyawa alam.
Pustaka kuliah ini adalah berbagai paper (artikel) nasional ataupun internasional yang dipilih sesuai dengan
tujuan perkuliahan ini.

Ujian tertulis tengah semester dan akhir semester.

Catatan Tambahan

Mg#

Topik

Pola struktur senyawa alam
dan biogenesis

1

Sub Topik

Capaian Belajar Mahasiswa

Pola struktur senyawa alam

Mahasiswa mengetahui bahwa struktur
molekul suatu golongan senyawa alam
memiliki pola tertentu yang unik.

Biogenesis senyawa alam

Ciri umum data spektroskopi
golongan terpenoid.

2-3

Ciri umum data spektroskopi
senyawa alam

Metodologi penentuan
struktur senyawa alam. Bagian
1

Mahasiswa mengetahui dan memahami
ciri-ciri data spektroskopi senyawasenyawa golongan terpenoid.
Mahasiswa mengetahui dan memahami
ciri-ciri data spektroskopi senyawasenyawa golongan flavonoid.

Ciri umum data spektroskopi
golongan flavonoid lanjutan.

Mahasiswa mengetahui dan memahami
ciri-ciri data spektroskopi senyawasenyawa golongan flavonoid.

Metodologi umum penentuan
struktur senyawa alam.

4-5

Mahasiswa memahami bahwa adanya
keteraturan pola struktur tersebut dapat
dijelaskan dengan pengetahuan
biogenesis senyawa alam.

Ciri umum data spektroskopi
golongan flavonoid.

Ciri umum data spektroskopi
golongan alkaloid.

Metodologi identifikasi
kerangkan dasar terpenoid.
Metodologi identifikasi
kerangkan dasar flavonoid.
Metodologi identifikasi
kerangkan dasar

Sumber Materi

Mahasiswa mengetahui dan memahami
ciri-ciri data spektroskopi senyawasenyawa golongan alkaloid.
Mahasiswa mengetahui dan
memahami gambaran umum
metodologi penentuan struktur
senyawa alam.
Mahasiswa mengetahui dan memahami
metodologi identifikasi kerangka dasar
terpenoid, terutama kelompok
seskuiterpenoid.
Mahasiswa mengetahui dan memahami
metodologi identifikasi kerangka dasar
flavonoid.
Mahasiswa mengetahui dan memahami
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metodologi identifikasi kerangka dasar

Metodologi penempatan
gugus fungsi pada kerangka
terppenoid.

6-7

Metodologi penentuan
struktur senyawa alam. Bagian
2

Metodologi penempatan
gugus fungsi pada kerangka
flavonoid.
Metodologi penempatan
gugus fungsi pada kerangka
flavonoid lanjutan.
Metodologi penempatan
gugus fungsi pada kerangka
alkaloid.

8
Teknik-teknik NMR 2D yang
relevan pada penentuan
struktur senyawa alam

9

10

Tahap konfirmasi struktur
senyawa alam

Dua cara dalam
mengkonfirmasi struktur
senyawa alam: perbandingan
data spektroskopi dengan
yang telah dilaporkan, dan
menggunakan bukti
independen melalui hasil
interprestasi data NMR 2-D

Sama seperti kuliah minggu
ke-10.

12

Aspek stereokimia senyawa
alam

Metodologi penentuan
stereokimia senyawa alam
berdasarkan data fisika dan
NMR NOESY

13

Latihan 1

Latihan penentuan struktur
molekul senyawa alam

14

Latihan 2

Latihan penentuan struktur
molekul senyawa alam
lanjutan

15

Mahasiswa mengetahui dan memahami
metodologi penempatan gugus fungsi
yang lazim ditemukan pada golongan
flavonoid.
Mahasiswa mengetahui dan
memahami metodologi penempatan
gugus fungsi yang lazim ditemukan
pada golongan flavonoid.
Mahasiswa mengetahui dan memahami
metodologi penempatan gugus fungsi
yang lazim ditemukan pada golongan
alkaloid.

Ujian Tengah Semester
Mahasiswa diperkenalkan dengan
berbagai teknik NMR 2-D, yang
Teknik NMR 2-D: COSY,
meliputi COSY, HMQC, HMBC, dan
HMQC, HMBC, dan NOESY
NOESY, dan interprestasinya sehingga
dapat digunakan pada tahapan
konfirmasi struktur senyawa alam.
Mahasiswa mengetahui dan memahami
bahwa setelah struktur molekul
disarankan, maka perlu mendapat
konfirmasi.

Tahap konfirmasi struktur
senyawa alam lanjutan.

11

Mahasiswa mengetahui dan memahami
metodologi penempatan gugus fungsi
yang lazim ditemukan pada golongan
terpenoid.

Mahasiswa mengetahui dan memahami
bahwa untuk senyawa alam yang sudah
dikenal, konfirmasi dilakukan dengan
membandingkan data spektrokopi
sebagaimana telah dilaporkan di
literatur.
Mahasiswa mengetahui dan memahami
bahwa untuk senyawa alam yang baru,
konfirmasi harus dilakukan dengan
berdasarkan bukti independen dari data
spektroskopi NMR 2-D: COSY, HMQC
dan HMBC.
Sama seperti kuliah minggu ke-10.
Mahasiswa mengetahui dan memahami
bahwa stereokimia senyawa dapat
ditentukan dengan berbagai cara,
termasuk diantaranya adalah
penggunaan data fisik putaran optik,
data proton NMR turunan MTPA, dan
data interaksi NOE pada spektrum
NOESY.
Mahasiswa diarahkan dalam
menerapkan metodologi penentuan
struktur senyawa alam pada beberapa
kasus tertentu
Sama seperti kuliah pada minggu ke-13
Ujian Akhir Semester
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A.1 Kode:

A.2 Kredit:

A.3 Semester:

KI5251

3
Bioorganik

Genap

Nama Matakuliah

Silabus Ringkas

Sifat : Wajib

KK: Kimia Organik

Bioorganic Chemistry
Pada kuliah ini akan dilakukan proses pembelajaran bagi peserta kuliah dalam memahami struktur,
sintesis, dan fungsi biologis dari berbagai makromolekul bioorganik khususnya lemak, protein,
karbohidrat, dan DNA, serta struktur pembangun makromolekul tersebut. Peserta kuliah juga akan
mempelajari korelasi struktur mikromolekular dengan reaktivitas serta aplikasinya dalam berbagai bidang
kehidupan sebagai zat aktif antiviral dan antikanker.
This course will provide learning process for students in comprehending structure, syntheses, and
biological functions of bioorganic macromolecules, particularly fat, proteins, carbohydrates, DNA, and
their building blocks. Students will also learn correlation of macromolecular structures with reactivity,
and their application in life such as antiviral and anticancer agents.
Kuliah ini akan difokuskan pada pemahaman peserta kuliah tyerhadap teori struktur, sintesis, dan fungsi
biologis dari berbagai makromolekul bioorganik khususnya lemak, protein, karbohidrat, dan DNA. Fungsi
biologi dari makromolekul ini akan dilihat dari basis mekanisme reaksi biokimianya. Peserta kuliah akan
belajar berbagai macam topik yang berhubungan dengan mekanisme dan struktur molekul serta
korelasinya, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, kontrol stereoelektronik, regioselektivitas, dan
stereoselektivitas.

Silabus Lengkap

The subject matter will focus on structure, syntheses, and biological functions of bioorganic
macromolecules particularly fat, proteins, carbohydrates, and DNA. Their biological functions will be
addressed in terms of mechanistic biochemical reactions. Students will learn various topics that can
deepen their understanding in regard to mechanistic and structural questions and approaches to their
solutions: general theories of reaction mechanism, factors that can influence the reactions, stereoelectronic control, regio-selectivity, as well as stereo-selectivity.
Mahasiswa memahami manfaat senyawa makromolekul organik bioorganik (khususnya lemak, protein,
karbohidrat, dan DNA) dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman struktur, sintesis, dan
mekanisme reaksi biokimia makromolekul terkait.

Luaran (Outcomes)

Matakuliah Terkait

Kegiatan Penunjang

The purpose of the course is to provide understanding of benefit of bioorganic macromolecules
particularly fat, proteins, carbohydrates, and DNA in daily life through understanding of their structure,
syntheses, mechanistic of biochemical reactions.
Tidak ada / None

Pre-requisite: students with a strong background in organic
chemistry

Tidak ada / None

Co-requisite:
biochemistry

students

with

a

good

background

in

Tidak ada / None
Utama: Publikasi JOC terkait dengan sintesis, mekanisme reaksi, dan korelasi reaktivitas DNA, protein,
lemak, karbohidrat
Primary references: JOC publications regarding syntheses, reaction mechanism, structure and reactivity
of DNA, proteins, fat, and carbohydrates.

Pustaka

Pendukung/ Supporting references
1.
Fersht, any edition of either “Enzyme Structure And Mechanism” ISBN: 071670188x or “Structure
And Mechanism In Protein Science” Freeman.
2.
Organic Chemistry – Peter C. Vollhardt – W.H. Freeman & Co – New York
3.
Organic Chemistry – T.W. Graham Solomons – John John Willey & Sons – New York

Evaluasi didasarkan kepada penilaian terhadap hasil penyusunan esai dan materi presentasi dari topik yang
ditugaskan, kemampuan presentasi, dan keaktifan peserta kuliah dalam diskusi.
Panduan Penilaian

Catatan Tambahan

The evaluation is based on critical essays on assigned topics that are done independently, presentation
skills, as well as students’ contribution in discussion.
Tidak ada / None
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Mg#

1

2

3

4

Topik

Kesepakatan sistem
pembelajaran dalam kuliah

Konsep dasar sistem
supramolekul

Pengenalan Molekular
(molecular recognition) suatu
supramolekul
Aplikasi supramolekul (1)

5

Makromolekul organik

6

DNA

7
8

9

10
11

Sub Topik
o
o
o
o
o

Sikap
TIU
Metodologi pembelajaran
Cara penilaian
Pemilihan topik collaborative
learning

Capaian Belajar Mahasiswa
Mahasiswa perlu memahami bagaimana cara terbaik untuk dapat
memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari mengikuti kuliah ini.
Mahasiswa memahami cara dan tujuan dari collaborative learning
dan kisi-kisi topik yang dapat dipilih

o Definisi
o Ikatan pembentuk
supramolekul organik

Mahasiswa memahami definisi dan contoh-contoh umum
supramolekul organik

Pusat aktif suatu supramolekul dan
pengenalannya

Mahasiswa memahami sistem pengenalan suatu sistem supramolekul
dengan pusat aktif tertentu.

Katalisis dan mediasi reaksi oleh
supramolekul
Pengembangan wawasan terkait
dengan DNA, Lipida, Karbohidrat,
dan Protein
Konsep dari kemakromolekulan
DNA dan aplikasinya dalam
pengembangan ilmu maupun
dalam kehidupan

Mahasiswa memahami berbagai ikatan yang membentuk
supramolekul organik

Mahasiswa memahami manfaat supramolekul sebagai katalis dan
mediator reaksi
Mahasiswa memahami kaitan antara supramolekul, makromolekul,
dan mikromolekular organik khusus yaitu DNA, Lipida,
Karbohidrat, dan Protein
Mahasiswa memahami :
konsep dari kemakromolekulan DNA, korelasi antara struktur DNA
dan fungsinya, sintesa DNA, reaksi DNA, serta aplikasi dari DNA
saat ini atau di masa depan

Presentasi struktur, fungsi biologis, mekanisme reaksi biokimia dan reaksi gugus fungsi pada DNA

Karbohidrat

Konsep dari kemakromolekulan
karbohidrat dan aplikasinya dalam
pengembangan ilmu maupun
dalam kehidupan

Mahasiswa memahami :
konsep dari kemakromolekulan karbohidrat, korelasi antara struktur
karbohidrat dan fungsinya, sintesa karbohidrat, reaksi pada
karbohidrat, serta aplikasi dari Karbohidrat saat ini atau di masa
depan

Presentasi struktur, fungsi biologis, mekanisme reaksi biokimia dan reaksi gugus fungsi pada Karbohidrat

15

Konsep dari kemakromolekulan
Mahasiswa memahami :
lipida dan aplikasinya dalam
konsep dari kemakromolekulan lipida, korelasi antara struktur lipida
pengembangan ilmu maupun
dan fungsinya, sintesa lipida, reaksi lipida, serta aplikasi dari lipida
dalam kehidupan
saat ini atau di masa depan
Presentasi struktur, fungsi biologis, mekanisme reaksi biokimia dan reaksi gugus fungsi pada Lipida
Konsep dari kemakromolekulan
Mahasiswa memahami :
protein dan aplikasinya dalam
konsep dari kemakromolekulan protein, korelasi antara struktur
Protein
pengembangan ilmu maupun
DNA dan fungsinya, sintesa protein, reaksi protein, serta aplikasi
dalam kehidupan
dari protein saat ini atau di masa depan.
Presentasi struktur, fungsi biologis, mekanisme reaksi biokimia dan reaksi gugus fungsi pada protein

16

Evaluasi proses pembelajaran dan nilai mahasiswa

12
13
14

Lipida
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Kode Matakuliah:
KI5261

Bobot sks:
3

Semester:

KK / Unit Penanggung Jawab:
Biokimia

Sifat:
Wajib

Metabolisme
Nama Matakuliah
Metabolism

Silabus Ringkas

Silabus Lengkap

Luaran (Outcomes)
Matakuliah Terkait

Kuliah ini membahas tentang aspek metabolisme spesifik dari tinjauan publikasi terbaru tentang struktur, fungsi, dan mekanisme
reaksi molekul
The course discusses specific aspects of metabolism of the review of advance research reports on the structure, function, and
molecular reaction mechanism.
Metabolisme merupakan topik sangat luas, diantara nya mencakup aspek bioenergetika, reaksi-reaksi glikolisis dan
glukoneogenesis, siklus asam sitrat, fosforilasi oksidatif, fotofosforilasi (reaksi terang fotosintesis), silkus Calvin dan jalur pentosa
(reaksi gelap fotosintesis), metabolisme asam lemak (degradasi dan biosintesis), metabolisme asama amino (siklus urea dan
biosintesis), metabolisme DNA, metabolisme RNA, metabolisme protein, dan pengendalian ekspresi gen. Namun, pada kuliah ini
dicuplik satu topik metabolisme saja (bahan-bahan dapat dipilih sesuai dengan perkembangan riset mutakhir dan dapat berubah
setiap tahun) sebagai model dan dibahas secara mendalam.
Metabolism is a wide broad topic, including bioenergetics, glycolysis and gluconeogenesis, the citric acid cycle, oxidative
phosphorilation, photophosphorilation (the light reactions of photosynthesis), the Calvin cycle and the pentose phosphate pathway
(the dark reactions of photosynthesis), DNA metabolism, RNA metabolisme, and the control of gene expression. However, in this
course, a specific topic on metabolism (subject to be changed each year and depend on the latest research reports) is chosen and
discussed in detail.
Mahasiswa mampu mengeksplorasi sumber-sumber literatur ilmiah terbaru terkait dengan topik metabolisme, dan mempunyai
logika pemikiran dalam mengaitkan konsep metabolisme dengan proses nyata yang terjadi dalam sel hidup. Disamping itu,
mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori untuk melakukan kegiatan penelitian terkait metabolisme secara mandiri.
-

Kegiatan Penunjang

Kuliah/seminar tamu atau kunjungan

Pustaka

Jurnal ilmiah, seperti Nature, Science, Biochemistry, Trends in Biochemistry, Cell, PNAS, dll (Pustaka utama)
Berg, JM, Tymoczko, JL, Stryer, L, Biochemistry, 7th ed., WH Freeman and Co., New York, 2012. (Pustaka
pendukung) --- disingkat S
Nelson, DL, Cox, MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 6th ed., WH Freeman and Co., New York, 2012.
(Pustaka pendukung) --- disingkat L

Panduan Penilaian

Nilai akhir kuliah ditentukan dari bobot nilai ujian rata-rata, bobot nilai presentasi rata-rata, dan bobot nilai tugas.

Catatan Tambahan

Mg#

1

Topik

Tinjauan umum metabolisme

Sub Topik
Peta jalur metabolisme
keseluruhan. Interkoneksi
antar metabolit dari dan ke
karbohidrat, lipid, protein,
dan asam nukleat.
Bioenergetika, struktur,
fungsi dan mekanisme reaksi
Reaksi terang (pengubahan
energi sinar matahari
menjadi energi kimia ATP
dan potensial kimia NADPH)
Reaksi gelap
(fiksasi/asimilasi
karbondioksida dan
pembentukan glukosa)

2

Contoh model topik spesifik:
reaksi fotosintesis

3

Presentasi mekanisme tranfer
elektron

Mekanisme transfer elektron,
sifat transfer elektron,
mekanisme transfer elektron
jarak jauh dalam protein

4

Presentasi fotosistem II 1

Organisasi supramolekul
PSII. Struktur, dinamika, dan
energetika PSII, Struktur
kristal PSII

5

Presentasi fotosistem II 2

Era struktur padat PSII,
struktur pusat reaksi resolusi
tinggi

6

Presentasi evolusi oksigen 1

Struktur kompleks
perkembangan oksigen
dalam PSII, klaster Mn4Ca,
pemecahan molekul air

7

Presentasi evolusi oksigen 2

Pola reaksi pemecahan air,
arsitektur pusat
perkembangan oksingen
PSII,

Capaian Belajar Mahasiswa

Sumber Materi

Mahasiswa mengingat kembali
katabolisme dan anabolisme, mampu
menunjukkan interkoneksi metabolit,
dan memahami jalur metabolisme utuh
secara global

S15-27, L15-22

Mahasiswa memahami titik awal
fotosintesis (pengubahan energi sinar
matahari menjadi energi kimia) dan
titik akhir fotosintesis (fiksasi
karbondioksida dan biosintesis gula).
Mahasiswa mampu mengembangkan
konsep fotosintesis untuk pembuatan
sumber energi baru dari matahari.
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori

S19-20, L19-20

Jurnal ilmiah: Cur. Opin Chem.
Biol., Nature, dan Annu. Rev
Biophys. Biophys. Chem.

Jurnal ilmiah: Biochem. Ann. Rev.
Plant Biol., dan Nature

Jurnal ilmiah: Annu. Rev.Biophys.
Biomolec. Struct., dan Annu. Rev
Biophys. Biophys. Chem.

Jurnal ilmiah: Inorg. Chem., PNAS,
dan Photosynth. Res.

Jurnal ilmiah terbaru: Biochim.
Biophys. Acta, dan Science
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8

Presentasi evolusi oksigen 3

Struktur kompleks mangan
untuk memecah air, struktur
elektronik dan fisika klaster
Mn

9

Presentasi fotosistem I dan
sitokrom b6f 1

Struktur kompleks PSI,
struktur kompleks sitokrom
b6f, aliran elektron lingkar
PSI

10

Presentasi fotosistem I dan
sitokrom b6f 2

Struktur komplek pemanen
cahaya PSI dari berbagai
sumber

11

Presentasi fotosistem I dan
sitokrom b6f 3

Struktur kompleks sitokrom
bc1 dan b 66

12

Presentasi ATP sintase 1

Translokasi proton, struktur
ATP sintase

13

Presentasi kumpulan pemanen
cahaya

LHI pada PSI dan LHC pada
PSII

14

Presentasi evolusi

Evolusi pigemen memanen
cahaya, asal-usul oksigen
bumi, evolusi kloroplas

15

Ujian

untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru
Mahasiswa mampu mencari literatur
primer, memahami, dan
mengkomunikasikannya secara lisan.
Mahasiswa mampu mengembangkan dasar teori
untuk membuka kegiatan penelitian baru

Jurnal ilmiah: Biochim. Biophys.
Acta, dan Science

Jurnal ilmiah: Nature, dan Biochem.

Jurnal ilmiah: J. Biol. Chem., dan J.
Molec. Biol.

Jurnal ilmiah: Photosynth. Res,
Nature, dan J. Biol. Chem.

Jurnal ilmiah: J. Biol. Chem., dan
Structure

Jurnal ilmiah: Structure, Nature, dan
J. Mol. Biol.

Jurnal ilmiah: PNAS, dan Nature
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Kode Matakuliah:
KI5262

Bobot sks:
2

Semester:
Genap

KK / Unit Penanggung Jawab:
Biokimia

Sifat:
Wajib

Metabolisme dan Genetika Molekul
Nama Matakuliah
Metabolism and Molecular Genetics

Silabus Ringkas

Silabus Lengkap

Luaran (Outcomes)

Matakuliah Terkait

Kuliah ini membahas reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel hidup yaitu proses metabolisme (anabolisme & katabolisme),
seperti proses degradasi dan sintesi karbohidrat serta fotosintesis. Serta dipelajari pula proses aliran informasi genetika (replikasi,
transkripsi dan translasi) serta pengendaliannya
This lecture discuss about chemical reaction within cell in term of metabolism, including degradation and
synthesis of carbohydrates, and photosysntesis. It also learns the genetic information (replication,
transcription and translation) and its regulation.
Matakuliah ini berbentuk serangkaian aktivitas yang terdiri dari kuliah teori mengenai gambaran umum
metabolisme, hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, protein dan asam nukleat, dan difokuskan
pada metabolisme karbohidrat serta proses fotosintesis. Pada proses katabolisme karbohidrat, akan
dipaparkan proses glikolisis, fermentasi alcohol, fermentasi asam laktat, siklus asam karboksilat, tramspor
elektron dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan pada proses anabolisme, akan dibahas mengenai proses
sintesis karbohidrat, yaitu glukoneogenesis dan fotosintesis, serta pengendalian katabolisme dan
anabolisme karbohidrat. Disamping itu, dalam kuliah ini juga dipelajari mengenai molekul pembawa
informasi genetik (DNA dan RNA), proses yang menyebabkan mutasi pada DNA, serta tahap tahap yang
terlibat dalam sintesis DNA, RNA dan Protein serta pengendalian dalam setiap tahapnya.
This lecture discuss about general information regarding metabolism, relationship between carbohydrate, lipid, protein and
nucleic acid metabolism. The lecture focus on carbohydrate metabolism and photosynthesis process. Included in carbohydrate
metabolism, it will discussed about glycolysis, alcohol and lactic acid fermentation, TCA cycle, electron transfer and oxidative
phosphorylation. This lecture also include discussion about genetic information molecule (DNA & RNA), synthesis of DNA, RNA
and protein, and its regulation.
Mahasiswa memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk memahami reaksireaksi kimia yang terjadi di dalam sel hidup.
Selain itu mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengerti mengenai berbagai cara pengendalian
metabolisme.
Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami sifat molekul pembawa informasi genetik dan sintesis
protein.
KI5273 Makromolekul dan Sintesis
Prasyarat
Organik
KI 5273 Struktur, Fungsi dan Aplikasi
Prasyarat
Biomolekul

Kegiatan Penunjang

Tutorial, Tugas presentasi, Quis, Ujian

Pustaka

Mathews, CK, van Holde, KE, Appling, DR, Anthony-Chahill, SJ, Biochemistry, 4th ed., Prentice Hall,
San Fransisco, 2013 (Pustaka Utama)
Nelson, DL, Cox, MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 6th ed., WH Freeman and Co., New York, 2012
(Pustaka Utama)
Berg, JM, Tymoczko, JL, Stryer, L, Biochemistry, 7th ed., WH Freeman and Co., New York, 2012 (Pustaka
Utama)
Voet, DJ, Voet, JG, Pratt, CW, Principles of Biochemistry, John Wiley & Sons, New York, 2013 (Pustaka Utama)
Devlin, TM, Textbook of Biochemistry with clinical correlations, 7th ed., Wiley & Sons, New York, 2010
(Pustaka Pendukung)

Panduan Penilaian

Nilai akhir mencakup: 20% Tugas/Kuis + 80% Nilai ujian

Catatan Tambahan

Mg#

Topik

Sub Topik

1

Pendahuluan

Penjelasan umum proses
metabolisme dan aturan main
perkuliahan

2

Sel dan organel sel

Klasifikasi sel, bagian-bagian
(organel) sel

3

Bioenergetika

Termodinamika reaksi di
dalam sel, bentuk energi
kimia serta molekul-molekul
berenergi tinggi lainnya

4

Katabolisme karbohidrat

Glikolisis, fermentasi alcohol
dan fermentasi asam laktat

5

Siklus asam karboksilat

Gambaran umum siklus asam
karboksilat, stoikiometri dan
energetika siklus asam
akrboksilat

Capaian Belajar Mahasiswa
Mahasiswa mengetahui dan mengerti
gambaran umum mengenai materi
perkuliahan yang akan diberikan,
referensi perkuliahan yang digunakan,
tata tertib kelas serta aturan
perkuliahan
Mahasiswa memahami klasifikasi sel,
organel sel serta fungsi setiap organel
tersebut terkait dengan proses
metabolisme
Mahasiswa memahami dan mengerti
proses kimia serta konsep energetika
yang terjadi di dalam sel
Mahasiswa memahami proses
degradasi karohidrat (monosakarida,
disakarida serta polisakarida) menjadi
energy kimia (ATP) dalam keadaan
aerob dan anaerob
Mahasiswa memahami dan mengerti
jalu-jalur reaksi degradasi kimia untuk
menghasilkan, dan jalur-jalur reaksi
penyelamat untuk mempertahankan

Sumber Materi

Pustaka Utama

Pustaka utama

Pustaka utama

Pustaka utama

Pustaka Utama
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metabolisme
Struktur mitokondria, Reaksi
oksidasi reduksi yang terjadi
di dalam sel, transport
elektron, fosforilasi oksidatif
Glukoneogensis, glikogenesis
serta pengendalian
katabolisme & anabolisme
karbohidrat
Kloroplas, reaksi terang dan
gelap fotosintesis,
fotorespirasi, fotosintesis
tanaman C4

6

Transpor electron dan
fosforilasi oksidatif

7

Biosintesis karbohidrat:
Glukoneogensis

8

Fotosintesis

9

Asam Nukleat

Penjelasan umum mengenai
DNA, RNA dan Protein

10

Dogma Sentral

Penjelasan umum mengenai
alur informasi genetik

11

Replikasi

Inisiasi, elongasi, terminasi
pada replikasi bakteri dan
eukariot serta regulasinya

12

Transkripsi

Inisiasi, elongasi dan
terminasi transkripsi pada
bakteri dan eukariot

13

Regulasi transkripsi

Lac-operon dan regulasi
transkripsi

14

Translasi

Ribosom, Inisiasi, elongasi
dan terminasi Translasi

15

Ujian

Mahasiswa memahami dan mengerti
pabrik penghasil energi dalam makhluk
hidup
Mahasiswa memahami dan mengerti
proses sistesi karbohidrat di dalam sel
makhluk hidup, serta pengendalian
proses kataboolisme & anabolisme
Mahasiswa memahami & mengerti
konversi energy matahari menjadi
energi kimia dalam sel yang mampu
melakukan fotosintesis
Mahasiswa memahami dan mampu
mengenali perbedaan struktur DNA,
RNA dan Protein berkaitan dengan
fungsinya
Mahasiswa memahami gambaran
umum bagaimana informasi genetik
pada DNA diterjemahkan menjadi
protein
Mahasiswa memahami dan mampu
membedakan tahap inisiasi, elongasi
dan terminasi replikasi pada bakteri
maupun eukariot serta regulasinya
Mahasiswa memahami dan mampu
membedakan tahap inisiasi, elongasi
dan terminasi transkripsi pada bakteri
maupun eukariot
Mahasiswa memahami jenis-jenis
regulasi transkripsi
Mahasiswa mengetahui bagian bagian
dari ribosom, serta memahami tahap
inisiasi, elongasi dan terminasi translasi
pada bakteri
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