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Bioinformatika Struktural 
 
Deskripsi : 
Bioinformatika struktural merupakan salah satu ilmu dasar yang harus dikuasai 
untuk memahami aplikasi bioinformatika. Permasalahan medis yang saat ini banyak 
bermunculan, memicu untuk pemahaman pengetahuan mengenai DNA, RNA dan 
protein. Bentuk protein dapat menunjukkan banyak kajian mendalam mengenai 
fungsi protein tersebut. Pada mata kuliah ini, akan dipelajari mengenai eksplorasi 
interdisipliner, dari bidang biologis dan komputasi, yang dikembangkan untuk 
memahami ikatan kimia yang terdapat dalam interkasi biologis, struktur protein 
dari bentuk 1D hingga 3D, penentuan struktur 3D protein, prediksi struktur protein, 
dan pencarian domain fungsional. 
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Manajemen Basis Data Bioinformatika 
 
Deskripsi : 
Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa 
berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam 
pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut pengguna dapat memperoleh 
kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi dan membuang 
informasi. Data genomik, proteomik, transkriptomik maupun metabolomik 
memerlukan manajemen data yang baik. Data-data dalam jumlah besar 
dikumpulkan dalam suatu basis data (database) agar kemudian dapat dianalisis 
lebih lanjut menggunakan pendekatan bioinformatika. 
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Informatika Genomik 
 
Deskripsi : 
Perkembangan biologi molekul modern yang ditandai dengan kemampuan manusia 
untuk memahami genom, yaitu cetak biru informasi genetik yang menentukan sifat 
setiap makhluk hidup yang disandi dalam bentuk pita molekul DNA (asam 
deoksiribonukleat). Kemajuan besar dalam bidang bioinformatika adalah selesainya 
proyek pemetaan genom manusia (Human Genome Project) sehingga urutan DNA 
manusia yang terdiri atas 3 milyar basa telah diketahui. Saat ini terdapat milyaran 
data nukleotida tersimpan dalam basis data DNA dari bank-bank gen di AS, Inggris, 
dan Jepang.  
Pada beberapa tahun terakhir, telah terjadi ledakan dalam jumlah informasi 
biologis yang tersedia. Jumlah berbagai basis data melipat ganda setiap 15 bulan 
dan tersedia data sekuen genom lengkap lebih dari 100 organisme. Bioinformatika 
memungkinkan dilakukannya identifikasi terhadap gen- gen yang rentan terhadap 
mutasi dan menjelaskan jalur patogenik yang terlibat pada penyakit dan 
menyediakan kesempatan untuk pengembangan target terapi. Kemampuan untuk 
memahami dan memanipulasi kode genetik DNA ini sangat didukung oleh teknologi 
informasi melalui perangkat-perangkat keras maupun lunak. 
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Teknik NGS (Next Generation Sequencing) 
 
Deskripsi : 
Teknik analisis NGS (Next Generation Sequencing) merupakan salah satu ilmu dasar 
yang harus dikuasai untuk memahami aplikasi bioinformatika. Permasalahan medis 
yang saat ini banyak bermunculan, memicu untuk pemahaman pengetahuan 
mengenai mutasi DNA dan RNA. Pada praktikum ini akan membahas metode 
bioinformatika dengan penekanan pada struktur data dan algoritma, serta aplikasi 
penggunaan NGS (Next Generation Sequencing) pada deteksi varian dan de novo 
assembly. Sejumlah kerangka kerja dan software yang digunakan, yaitu SAMTools, 
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BedTools, BWA, IGV, TopHat / Cufflinks, GATK, R / Bioconductor, QIIME, dan Galaxy 
Server. Metode pembelajaran yang diberikan di MK ini pada masa pandemik 
dilakukan dengan menggunakan asinkronus dan sinkronus. 
 
Teknik Simulasi Molekular 
 
Deskripsi : 
Teknik Simulasi molekuler merupakan metode yang digunakan untuk mengamati 
sistem mikro dari suatu sistem makromolekul. Simulasi molekular sebagai salah 
satu alat untuk mengkarakterisasi bahan/senyawa terhadap makromolekul selain 
dengan alat spektrofotometer. Simulasi molekuler meliputi pemodelan farmakofor, 
molecular docking dan simulasi dinamika molekuler. Pemodelan farmakofor 
merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi gugus fungsional yang 
berperan penting terhadap aktivitas biologis makromolekulnya. Pemodelan 
farmakoform menggunakan dua metode pendekatan yaitu SBDD dan LBDD. 
Molecular docking merupakan metode yang untuk memprediksi orientasi terbaik 
dari suatu molekul /senyawa ketika berikatan satu sama lain untuk membentuk 
kompleks yang stabil, dimana orientasi digunakan untuk memprediksi kekuatan 
hubungan atau afinitas ikatan antara dua molekul yang digunakan. Tujuan dari 
molecular docking adalah untuk mencapai konformasi yang optimal pada protein 
dan senyawa/ligan sehingga energi bebas dari sistem secara keseluruhan dapat 
diminimalkan. Simulasi dinamika molekuler merupakan metode simulasi komputer 
yang digunakan untuk merepresentasikan interaksi antara molekul dan atom dalam 
jangka waktu tertentu yang didasarkan pada persamaan hukum mekanika klasik. 
Simulasi dinamika molekuler digunakan untuk menyelidiki struktur dari zat padat, 
dan gas. Besar gaya antar molekul dihitung secara eksplisit dan pergerakan molekul 
dikomputasi dengan metode integrasi yang digunakan untuk menyelesaikan 
persamaan Newton pada atom yang konstituen. Praktikum ini memberikan 
pelatihan praktis dalam metode simulasi/prediksi interksi obat (ligan) dengan 
protein/gen (reseptor). Sejumlah kerangka kerja dan piranti lunak yang digunakan, 
yaitu LigandScout, AutoDock, PyMOL, LigPlus dan AMBER. 
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Bioinformatika untuk Penemuan Kandidat Obat 
 
Deskripsi : 
Bioinformatika memiliki dampak positif pada proses perancangan obat dan 
mengurangi biaya dan resiko. Dengan menggunakan pendekatan bioinformatika, 
dapat mempercepat berbagai langkah perancangan obat dan mengurangi biaya. 
Penemuan kandidat obat pada masa kini telah terintegrasi dengan ilmu 
bioinformatika. Adanya pengetahuan dasar mengenai RNA, DNA, protein dengan 
karakteristik fisiko kimia senyawa sintetik dan herbal akan menjadi pedoman utama 
dalam pemilihan metode pengembangan dan penemuan obat antara lain 
pembuatan model farmakofor dan QSAR melalui deskriptor dan sidik jari senyawa, 
penambatan molekuler, simulasi dinamika molekuler, homologi model, dan 
toxicoinformatics. 
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Bioinformatika Terapan 
 
Deskripsi : 
Kekayaan data biologis yang belum pernah ada sebelumnya telah diinisiasi oleh 
proyek genom manusia dan proyek sekuensing genomik pada organisme lain. 
Permintaan besar untuk analisis dan interpretasi data ini dikelola oleh ilmu 
bioinformatika yang saat ini sedang berkembang. Bioinformatika didefinisikan 
sebagai aplikasi alat komputasi dan analisis untuk menangkap dan menafsirkan data 
biologis. Bioinformatika merupakan bidang interdisipliner, yang memanfaatkan 
ilmu komputer, matematika, fisika, dan biologi. Bioinformatika sangat penting 
untuk pengelolaan data dalam biologi dan kedokteran modern. Pada mata kuliah 
ini akan dijelaskan mengenai pemanfaatan bioinformatika untuk menafsirkan data 
biologis pada beberapa bidang terkait ilmu biomedis, diantaranya transkriptom, 
epigenome, metagenome, genom, metagenom, precision medicine dan 
pengembangan vaksin. 
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Analisis Metabolomik 
 
Deskripsi : 
Metabolomik merupakan studi yang komprehensif mengenai metabolit molekul 
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kecil, sehingga dapat mengindikasikan jalur metabolisme yang akan berperan pada 
proses biologis, seperti pada penyakit maupun terapi obat. Ada beberapa teknik 
yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit yaitu spektroskopi 
(NMR), spektrometri (MS) dan teknik pemisahan (LC, GC, supercritical fluid 
chromatography, CE). Pilihan untuk teknik yang diberikan dipengaruhi oleh matriks 
sampel, konsentrasi dan sifat metabolit, dan jumlah sampel. Mata kuliah ini akan 
memberikan gambaran umum tentang metabolit, teknik identifikasi metabolit, 
teknik akuisisi data metabolomik, analisis statistika hasil metabolomik, dan 
aplikasinya dalam kasus klinis. 
 


