
 

 

 

Fakultas/Program Studi : PASCASARJANA/ MAGISTER PENDIDIKAN IPA 

Semester/TahunAkademik : Gasal  

Kode/Mata Kuliah /Kelas/SKS  : 5519321315 

DosenPengampu : Dr. Endah Rita Sulistya Dewi, S.Si, M.Si 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas dasar perbedaan dan lingkup bioteknologi konvensional dan modern;  perkembangan 

bioteknologi meliputi prinsip dasar rekayasa genetika (teknologi DNA rekombinan) meliputi penyisipan gen, 

pembuatan DNA rekombinan, transformasi ke sel kompeten, ekspresi gen, dan panen hasil ekspresi gen dari DNA 

rekombinan;  aplikasi teknologi DNA rekombinan;   aplikasi bioinformatika , aplikasi bioteknologi di berbagai 

bidang kehidupan meliputi bidang pangan, lingkungan, pertanian, peternakan, kesehatan dan produksi energi yang 

bertujuan untuk kesejahteraan manusia, berikut dampak bioteknologi (bidang sosial, ekonomi, budaya) dan cara 

mensikapi dampak bioteknologi tersebut. 

CPMK :  

CPMK 1 Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar biologi berkaitan dengan  

bioteknologi melalui kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif  

sesuai dengan tuntutan zaman secara sungguh-sungguh (S1, P9, KU2, KK3). 

CPMK 2 Mengimplementasikan konsep, prinsip, dan prosedur bioteknologi untuk  

Menganalisis materi melalui bioinformatika berbasis kompetensi dengan 

dilandasi nilai-nilai akademik (S1, P9,  KU2, KK4). 

CPMK 3 Menerapkan teknik dasar bioteknologi secara mendalam melalui kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur sesuai etika ilmiah (S2, KU2, KK1, KK4). 

CPMK 4 Menerapkan pemahaman konsep, prinsip, dan prosedur bioteknologi secara 

tepat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan berwawasan 

berkelanjutan dengan penuh tanggung jawab (S2, P9, KU2, KK1, KK4). 

CPMK 5 Mengaplikasikan teknologi informasi yang relevan sesuai dengan pemahaman 

teori,konsep dan prinsip bioteknologi untuk mendokumentasikan data secara 



 

mandiri dan terukur melalui kerja ilmiah dengan penuh tanggung jawab (S1, P9, 

KU2, KU1,  

KK4). 

CPMK 6 Mengaplikasikan teknologi informasi yang relevan sesuai dengan pemahaman 

teori,konsep dan prinsip bioteknologi berorientasi ESD melalui kerja ilmiah 

dengan penuh tanggung jawab (S1, S2, P9, KU2, KU1, KK4). 
 

 

 

MINGGU 

KE- 

SUB UNIT CAPAIAN PEMBELAJARAN 

MATAKULIAH 
METODE PEMBELAJARAN TANGGAL PERKULIAHAN 

1 Perkembangan Bioteknologi Konvensional hingga 

Bioteknologi Modern 

 

Melakukan koneksi materi dengan 

tanya jawab melalui aplikasi 

meeting online, melakukan diskusi 

pada forum yang tersedia di 

SPADA 

23 -10-2020 

2 Analisis gen dan protein melalui Bioinformatika sederhana 

 

Melakukan analisis gen dan protein 

in silico secara online di 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

30-10-2020 

3 Kloning gen, kloning sel, dan kloning individu 

 

Melakukan koneksi materi dengan 

tanya jawab melalui aplikasi 

meeting online, melakukan diskusi 

( analisis jurnal) pada forum yang 

tersedia di SPADA 

06-11-2020 

4 Konsep dasar Rekayasa Genetika 

 

Melakukan koneksi materi dengan 

tanya jawab melalui aplikasi 

meeting online, melakukan diskusi 

pada forum yang tersedia di 

SPADA 

13-11-2020 

5 Teknologi DNA rekombinan  Melakukan eksplorasi pengetahuan 

melalui analisis jurnal, Melakukan 

20-11-2020 



 

 koneksi materi dengan tanya jawab 

melalui aplikasi meeting online, 

6 Antibodi monoklonal 

 

Melakukan eksplorasi pengetahuan 

melalui analisis jurnal, Melakukan 

koneksi materi dengan tanya jawab 

melalui aplikasi meeting online, 

27-11-2020 

7 Seleksi Sel Hibridoma 

 

Melakukan eksplorasi pengetahuan 

melalui analisis jurnal, Melakukan 

koneksi materi dengan tanya jawab 

melalui aplikasi meeting online, 

04-12-2020 

8 UTS 

 

- 11-12-2020 

9 Aplikasi teknik Bioteknologi dalam bidang pangan 

 

Melakukan koneksi materi dengan 

tanya jawab melalui aplikasi 

meeting online, melakukan diskusi 

pada forum yang tersedia di 

SPADA 

18-12-2020 

10 Aplikasi teknik Bioteknologi dalam bidang pertanian 

 

Melakukan koneksi materi dengan 

tanya jawab melalui aplikasi 

meeting online, melakukan diskusi 

pada forum yang tersedia di 

SPADA 

25-12-2020 

11 Aplikasi teknik Bioteknologi dalam bidang peternakan 

 

Melakukan koneksi materi dengan 

tanya jawab melalui aplikasi 

meeting online, melakukan diskusi 

pada forum yang tersedia di 

SPADA 

4-01-2021 

12 Aplikasi teknik Bioteknologi dalam bidang farmasi 

 

Melakukan presentasi melalui 

meeting online dan melakukan 

11-01-2021 



 

diskusi pada forum yang tersedia di 

SPADA 

13 Aplikasi teknik Bioteknologi dalam bidang kesehatan 

 

Melakukan presentasi melalui 

meeting online melakukan diskusi 

pada forum yang tersedia di 

SPADA 

15-01-2021 

14 Aplikasi teknik Bioteknologi dalam bidang lingkungan 

 

Melakukan presentasi melalui 

meeting online melakukan diskusi 

pada forum yang tersedia di 

SPADA 

22-01-2021 

15 Dampak, strategi, dan etika penggunaan teknik Bioteknologi 

berbasis ESD dalam kehidupan 

 

Melakukan koneksi materi dengan 

tanya jawab melalui aplikasi 

meeting online, melakukan diskusi 

pada forum yang tersedia di 

SPADA 

29-01-2021 

16 UAS 

 

- 19-02-2021 
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Penugasan 

 

Menganalisis jurnal, video sesuai topik yang diberikan, Melakukan analisis gen dan protein in silico secara 

online di https://www.ncbi.nlm.nih.gov, Melakukan presentasi terhadap tugas yang diberikan dengan 

menghubungkan materi dengan konsep ESD 

 

 

 

 

1. KriteriaPenilaian Akhir : 

 

Nilai 

Angka 

Sebutan Nilai 

Huruf 

85 - 100 Sangat Baik A 

75 – 84.9 Antara Sangat Baik dan Baik B+ 

70 – 74.9 Baik B 

65 – 69.9 Antara Baik dan Cukup C+ 

60 – 64.9 Cukup C 

55 – 59.9 Antara Cukup dan Kurang D+ 

50 – 54.9 Kurang D 

0 – 49.9 Gagal E 

 

 

Tata Tertib Perkuliahan 

 

1. Dosen 

a. Wajib hadir tepat waktu. 

b. Terlambat> 15 menit, kuliahbatal, mahasiswa tercatat hadir/mengisi Daftar Hadir, kecuali ada 

kesepakatan lain antara dosen dan mahasiswa. 

c. Siap dengan Kurikulum, Silabus, dan SAP, terlampir. 

d. Mengisi Daftar Hadir ,Jurnal Perkuliahan dan Berita Acara Perkuliahan. 

e. Melaksanakan UTS setelah 7 (tujuh) pertemuan perkuliahan. 

f. Melaksanakan UAS setelah 15 (lima belas) kali pertemuan/perkuliahan. 

g. Mengevaluasi/mengoreksi dan mengumumkan hasil UTS dan UAS secara transparan. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 

h. Menanggapi secara positif keberatan mahasiswa atas penilaian dosen. 

i. Siap dan terbuka untuk dihubungi mahasiswa dalam batas-batas kewajaran dan kesopanan, 

terkait  dengan perkuliahan. 

j. Berhak memberikan sanksi akademik, dan/atau administratif  kepada mahasiswa yang bersikap 

dan/atau bertindak indisipliner dalam batas-batas kewajaran. 

k. Melakukan inventaris atau identifikasi kondisi fasilitas internet mahasiswa 

l. Menyiapkan perkuliaha nsecara synchronous untuk penanaman konsep materi. Minimal 20 menit 

dan Maksimal 40 menit dengan platform LMS SPADA, zoom, meeting, BBB, dll 

m. Menyiapkan form absensi perkuliahan (attendance) seperti melalui google form, SPADA 

Attendence 

n. Memfasilitasi berbagai akses perkuliahan daring 

o. Mengisi Form Berita Acara Perkuliahan 

 

2. Mahasiswa 

a. Wajib hadir tepat waktu; keterlambatan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan bersama. 

b. Wajib hadir minimal 75% jumlah pertemuan yang dilaksanakan dengan dosen. 

c. Kehadiran kurang dari 75% sebagaimana ketentuan nomor 2, mahasiswa tidak berhak 

mengikuti ujian akhir  semester. 

d. Ijin, diperhitungkan sebagai tidak hadir kecuali tugas dari lembaga; sakit berat dapat 

dipertimbangkan. 

e. Wajib mengisi Daftar Hadir dengan tanda tangan mahasiswa atau dosen mengisi dengan 

contreng (atau secara on line) 

f. Wajib memenuhi semua tugas dan kewajiban yang diagendakan oleh dosen. 

g. Dapat mengajukan keberatan atas penilaian dosen. 

h. Dapat menghubungi dosen untuk urusa nperkuliahan dalam batas-batas kewajaran dan 

kesopanan. 



 

i. Siap menerima sanksi akademik dan/atau administrative dari dosen atas sikap dan/atau 

tindakannya yang indisipliner. 

j. Wajib memakai sepatu, berpakaian seragam sesuai peraturan, rapi dan sopan. 

k. Wajib mengaktifkan video selama synchronous. 

l. Mengisi form daftar hadirber dasar link platform yang disediakan oleh dosen. 

m. Melaporkankepada PJ dan dosen Ketika mengalamipermasalahanjaringan internet 

 

Tambahan Kesepakatan Kontrak 

Kuliah 

 

Hal-hal yang belum tercantum dalam Kontrak Perkuliahan ini, dan muncul selama dalam proses perkuliahan 

dapat diatasi/diputuskan berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. 

Identitas Komting 

 

NPM Komting 

Nama Komting 

No. Handphone 

Username 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

Semarang, ……………. 

Mengetahui, 

DosenPengampu 

 

 

 

Komting/PJ Mata kuliah 

 

 

 

 

 

 

 


