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Biomakromolekul  
 
Deskripsi : 
Biomakromolekul adalah molekul-molekul penyusun makhluk hidup. Agar 
mahasiswa  dapat memahami dengan lebih baik bagaimana proses-proses 
metabolisme perlu dipelajari tentang biomakromolekul ini. Adapun yang akan 
dipelajari dalam topik ini adalah mengenal struktur, sifat kimia & fisika, analisis 
dan fungsi biomakromolekul yang meliputi : protein, karbohidrat dan 
glikoprotein, lipid, nukleotida dan asam nukleat. 
 

2 SKS 

Prinsip Dasar Teknik Biokimia 
 
Deskripsi : 
Mata Kuliah Perhitungan Biokimia Memberikan bekal kepada para peserta 
didik pengetahuan tentang titrasi, pembuatan larutan buffer, perhitungan 
Biokimia, metoda/teknik biokimia dasar dan penggunaan alat-alat pada 
penelitian biokimia seperti kromatografi, elektroforesis dan Enzyme Linked 
Immuno-Sorbent Assay (ELISA). Hal ini penting sebab para peserta didik 
membutuhkan pengetahuan ini yang mendasari teknik – teknik yang digunakan 
pada pelaksanaan penelitiannya. 
 

1 SKS 

Regulasi Ekspresi Gen 
 
Deskripsi : 
MK Regulasi Ekspresi Gen diberikan pada mahasiswa yang memerlukan 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses regulasi ekspresi gen baik 
pada eukariota maupun prokariota untuk penelitian maupun studi lanjutnya. 
Mahasiswa yang mengambil MK ini diharapkan telah menyelesaikan MK Umum 
PMIB FKUI yaitu MK Biologi Molekuler dan Genetika, MK Biologi Sel 
Komprehensif, dan MK Bioteknologi, atau memiliki latar belakang keilmuan 
yang setara dengan ketiga MK umum tersebut. Pada MK ini akan didiskusikan 
artikel penelitian ilmiah dari jurnal internasional yang membahas berbagai 
aspek regulasi ekspresi gen, baik dari metode analisis maupun bagaimana 
penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. 
 

1 SKS 

Enzim 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah enzim membahas hal-hal yang berkaitan dengan enzim, yaitu 
sebagai katalisator biologis, analisis kinetik enzim, aktivasi dan inhibisi enzim, 
modifikasi dan regulasi kerja enzim, peran enzim dalam metabolisme, isozim, 
modifikasi kimia, imobilisasi, identifikasi gugus fungsional enzim, peran enzim 
dalam kehidupan, aplikasi dan teknologi enzim.  
Mengapa hal ini sangat penting? Enzim adalah protein dengan proporsi besar 
dalam kelompok protein fungsional yang menyelenggarakan aktivitas 
pendukung kehidupan sel. Pemahaman peserta didik tentang enzim akan 
mempermudah dalam mempelajari metabolisme sel, bagaimana sel 
memproduksi energi, sel membelah dan masih banyak lagi keterlibatan enzim 
dalam proses di dalam sel. Karena itu mata kuliah ini diberi bobot SKS besar 
yaitu 2. Hal ini menekankan bahwa usaha dan alokasi waktu yang diberikan oleh 
mahasiswa dalam memahami enzim lebih besar. 
 

2 SKS 

Bioenergetika dan Stres Oksidatif  
 
Deskripsi : 
Mata kuliah Bioenergetika memberikan pengetahuan dan ilmu kepada peserta 

1 SKS 



didik tentang: Hukum termodinamika, energi bebas dan keseimbangan reaksi, 
transpor elektron; Peran ADP/ATP dalam respirasi sel, fosforilasi oksidatif dan 
mekanisme coupling; Oksigen dan pembentukan spesies reaktif/radikal bebas 
dan peran antioksidan; Fotosintesis: klorofil, kloroplas dan energi surya; 
fotofosforilasi, fiksasi karbon. Pengetahuan ini penting untuk memahami 
bagaimana sel mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Perubahan 
atau gangguan pada proses perolehan energi ini dapat menyebabkan stres 
oksidatif. Selain itu dipelajari bagaimana energi cahaya matahari disimpan 
dalam bahan makanan dalam tumbuhan. Selanjutnya bahan makanan dari 
tumbuhan dapat diubah menjadi energi kembali dalam tubuh manusia untuk 
menyelenggarakan fungsi hidup sel. 
 
Metabolisme Karbohidrat dan Lipid 
 
Deskripsi : 
Metabolisme karbohidrat dan lipid sangat berkaitan erat. Pada metabolisme 
karbohidrat dibahas bagaimana tubuh mengubah energi yang terdapat di 
dalam makanan menjadi energi kimia yang digunakan oleh tubuh untuk 
melakukan semua fungsi sel. Lemak utama dalam makanan adalah 
triasilgliserol, yang akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak di dalam 
saluran cerna, kemudian diserap melalui usus dan ditransport sebagai 
lipoprotein. 
 

2 SKS 

Hormon dan Komunikasi Antar Sel 
 
Deskripsi : 
Hormon merupakan sinyal yang memuat perintah yang perlu untuk regulasi 
berbagai proses kehidupan sel.  Fungsinya adalah sebagai alat komunikasi 
antar sel sehingga diperoleh suatu sinergi kerja antar sel dengan tujuan 
tertentu. Dalam mata kuliah Hormon ini peserta didik akan dapat mempelajari 
klasifikasi hormon berdasarkan struktur dan sifat kimia, biosintesis, 
mekanisme kerja dan fungsi hormon; hormon-hormon dengan reseptor 
permukaan sel; hormon-hormon dengan reseptor intrasel; pengaturan sekresi 
serta gangguan fungsi hormon dan akibatnya; hormon hipofisis; hormon 
tiroid-paratiroid; hormon insulin-glukagon; hormon Hormon kelenjar adrenal; 
hormon seks (reproduksi); dan gangguan-gangguan hormonal. 
Pengetahuan ini dibutuhkan agar peserta didik lebih mudah memahami proses-
proses dan regulasi metabolisme karbohidrat, lipid dan protein, secara utuh. 
Selain itu juga dipelajari sinergi dalam pertumbuhan badan manusia yang 
dikendalikan oleh hormon-hormon. 
 

2 SKS 

Teknik Analisis dan Aplikasi Enzim 
 
Deskripsi : 
Pada mata kuliah Teknik Analisis dan Aplikasi Enzim ini merupakan mata kuliah 
yang disampaikan dalam bentuk kuliah interaktif dan praktikum. Mata kuliah 
ini mengasah keterampilan mahasiswa khusus dalam menggunakan alat-alat 
laboratorium dan pembuatan zat kimia yang akan dipakai untuk melakukan 
kegiatan praktikum. Praktikum dilaksanakan secara berkelompok. Peserta didik 
dapat memperdalam pengetahuan enzim melalui praktikum yang mempelajari 
sifat fisik dan kimia untuk pemanfaatan untuk isolasi enzim, kondisi lingkungan 
dan aktivitas enzim, isolasi, purifikasi dan pengukuran aktivitas spesifik enzim. 
 

1 SKS 

Metabolisme Protein 
 
Deskripsi : 
Menelaah proses pencernaan protein makanan, degradasi protein intrasel, 
nasib rangka karbon dan atom nitrogen asam amino, peran asam glutamat 
pada konversi asam amino, metabolisme asam amino antar organ pada 
berbagai keadaan dan sintesis senyawa khusus nitrogen nonprotein. 
 

1 SKS 

Biomembran dan Transduksi Sinyal 
 
Deskripsi : 
Mata ajaran ini membahas fungsi biomembran dan peran reseptor pada 

2 SKS 



transduksi sinyal, yaitu : Komposisi membran, model mosaik cair serta asimetri 
dan dinamika membran; Fungsi membran pada proses transpor pasif dan aktif; 
Peran reseptor pada transduksi sinyal. 
Materi ini penting untuk dipahami oleh peserta didik, karena banyak proses 
dalam tubuh terjadi melalui atau melibatkan komponen membran plasma 
maupun organel. 
 
Metabolisme Purin-Primidin & Xenobiotik 
 
Deskripsi : 
Mata ajaran ini membahas tentang sintesis dan katabolisme senyawa non-
nutrien purin, pirimidin dan senyawa xenobiotik serta upaya tubuh untuk 
mengekskresikan atau mengeliminasinya dari tubuh. 
 

1 SKS 

Teknik Analisis Metabolisme dan Stres Oksidatif 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini merupakan kegiatan praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa 
dalam kelompok. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk lebih mendalami proses 
metabolisme karbohidrat dengan membandingkan proses glikolisis di dalam sel 
darah merah dan sel ragi, juga memahami metabolisme karbohidrat pada 
keadaan puasa dan diet ad libitum menggunakan tikus sebagai hewan coba. 
 

1 SKS 

Teknik Analisis Ekspresi Gen 
 
Deskripsi : 
Pada mata kuliah Teknik Analisis dan Aplikasi Enzim ini merupakan mata kuliah 
yang disampaikan dalam bentuk kuliah interaktif dan praktikum. Mata kuliah 
ini mengasah keterampilan mahasiswa khusus dalam menggunakan alat-alat 
laboratorium dan pembuatan zat kimia yang akan dipakai untuk melakukan 
kegiatan praktikum. Praktikum dilaksanakan secara berkelompok. Peserta didik 
dapat memperdalam pengetahuan enzim melalui praktikum yang mempelajari 
sifat fisik dan kimia untuk pemanfaatan untuk isolasi enzim, kondisi lingkungan 
dan aktivitas enzim, isolasi, purifikasi dan pengukuran aktivitas spesifik enzim. 
 

1 SKS 

Proteomik 
 
Deskripsi : 
MK Proteomik diberikan pada mahasiswa yang memerlukan pemahaman 
mendasar mengenai analisis proteomik untuk identifikasi dan kuantifikasi 
proteom dalam suatu sel, meliputi ekspresi, struktur, interaksi, dan 
modifikasinya pada berbagai kondisi. Mahasiswa yang mengambil MK ini 
diharapkan telah menyelesaikan MK Umum PMIB FKUI terutama MK Biologi 
Molekuler dan Genetika, MK Pengantar Biokimia, dan MK Bioteknologi, serta 
MK peminatan Biokimia yaitu Biomakromolekul, atau memiliki latar belakang 
keilmuan yang setara dengan ketiga MK umum tersebut. Pada MK ini akan 
didiskusikan artikel penelitian ilmiah dari jurnal internasional yang membahas 
berbagai aspek proteomik, dari teknologi analisis dan juga bagaimana hasil 
analisis dibahas untuk dapat ditarik kesimpulan. 
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