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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI   (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 

Sikap 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

Keterampilan Umum 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 



 

 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

KU7 Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

Keterampilan Khusus 

KK4 Mampu mengoperasikan peralatan dan instrumen analisis laboratorium kimia. 

Pengetahuan 

P1 Mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan dasar tertentu secara umum yang menunjang pemahaman 

ilmu Kimia dan  memiliki keterkaitan sesuai dengan perkembangan IPTEKS (P1); 

P2 Menguasai konsep teoritis struktur, sifat, dan perubahannya baik pada energi maupun kinetiknya, pemisahan, 

identifikasi, dan karakterisasi bahan-bahan kimia (P2); dan 

P5 Menguasai prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3) (P5). 

CPMK (Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Pada Mata Kuliah) 

M1 Menganalisis konsep (1) pengertian green chemistry, (2) 12 prinsip green chemistry, (3) ekonomi atom (reaksi yang ekonomis dan reaksi kimia 

yang tidak ekonomis), (4) limbah (produksi, problem, dan pencegahan), (5) katalis dan green chemistry, (6) pelarut organik yang green chemistry, 

(7) jalur sintesis, (8) sumber daya dapat diperbarui, (9) rancangan proses kimia berbasis green chemistry, (10) sumber-sumber energi alternatif, 

(11) mengukur dan mengendalikan performansi lingkungan, dan (12) pengenalan sistem manajemen berbasis lingkungan (awareness of 

environmental management system). 

Deskripsi 

Singkat MK 

Mata kuliah ini mempelajari tentang (1) pengertian green chemistry, (2) 12 prinsip green chemistry, (3) ekonomi atom (reaksi yang ekonomis dan reaksi 

kimia yang tidak ekonomis), (4) limbah (produksi, problem, dan pencegahan), (5) katalis dan green chemistry, (6) pelarut organik yang green chemistry, (7) 

jalur sintesis, (8) sumber daya dapat diperbarui, (9) rancangan proses kimia berbasis green chemistry, (10) sumber-sumber energi alternatif, (11) mengukur 

dan mengendalikan performansi lingkungan, dan (12) pengenalan sistem manajemen berbasis lingkungan (awareness of environmental management 

system). 

Materi 

Pembelajaran / 

Pokok Bahasan 

a. Pengertian Green Chemistry, 

b. 12 prinsip green chemistry, 

c. ekonomi atom (reaksi yang ekonomis dan reaksi kimia yang tidak ekonomis), 

d. limbah (produksi, problem, dan pencegahan), 

e. katalis dan green chemistry, 

f. pelarut organik yang green chemistry, 

g. jalur sintesis, 

h. sumber daya dapat diperbarui, 

i. rancangan proses kimia berbasis green chemistry, 

j. sumber-sumber energi alternatif, 

k. mengukur dan mengendalikan performansi lingkungan, 



 

 

l. pengenalan sistem manajemen berbasis lingkungan (awareness of environmental management system). 

Pustaka Utama:  

a. Mike Lancaster. 2002. Green Chemistry: An Introduction Text. Cambridge: Royal Society of Chemistry 

b. Paul T. Anastas, Tracy C. Williamson. 1998. Green Chemistry:Designing Chemistry for the Environment. Washington. DC: 

American Chemical Society. 

c. Dorothy Warren. 2001. Green Chemistry. London: Royal Society of Chemistry 

d. Albert S. Matlack. 2001. Introduction to Green Chemistry. New York: Marcel Dekker. Inc. 

e. Kenneth m. Doxsee & James E. Hutchison. Green Organic Chemistry: Strategies, Tools, and Laboratory Experiments. United 

States: Thomson Books. 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras: 

 Materi presentasi (file power point); 

 

 LCD dan projector; 

 

Nama Dosen 

Pengampu 
Irma Ayu Virtayanti, M. Pd.  

Matakuliah 

prasyarat 
- 

 

 

 

Pertemuan 

ke 

Sub-CP-MK 

(sbg Kemampuan 

akhir yg diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & 

Bentuk penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

(estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2  Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengertian green 

chemistry  

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 12 

prinsip green chemistry 

(C2,A2) 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengertian green 

chemistry  

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

manfaat green chemistry  

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

 Tugas individu; 

 Tugas 

kelompok;  

 

 Ceramah; 

   Diskusi dan tanya 

jawab. 

 TM: 2x(2 x 50) 

menit; 

 BT: 2 x 50 menit; 

 

 Penyampaian kontrak 

perkuliahan 

 pengertian green 

chemistry  

 manfaat green 

chemistry 

 kelebihan dan 

kekurangan green 

 



 

 

kelebihan dan 

kekurangan green 

chemistry 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 12 

prinsip green chemistry 

chemistry 

 12 prinsip green 

chemistry  

3-4  Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

ekonomi atom (reaksi 

yang ekonomis dan 

reaksi kimia yang tidak 

ekonomis) 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

limbah (produksi, 

problem, dan 

pencegahan) 

(C2,A2) 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

ekonomi atom (reaksi 

kimia yang ekonomis) 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

ekonomi atom (reaksi 

kimia yang tidak 

ekonomis) 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

produksi limbah  

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

problem limbah  

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

pencegahan limbah  

 

 Pengamatan 

diskusi dan 

tanya jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas 

kelompok; 

 

 Ceramah,  Diskusi 

dan tanya jawab  

 TM: 2x(2 x 50) 

menit; 

 BT: 2 x 50 menit; 

 

 ekonomi atom (reaksi 

yang ekonomis dan 

reaksi kimia yang tidak 

ekonomis) 

 limbah (produksi, 

problem, dan 

pencegahan) 

 

 

5-7 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep  

katalis dan green 

chemistry, 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep  

pelarut organik yang 

green chemistry 

(C2,A2) 

 

 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep  katalis 

dan green chemistry, 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep  pelarut 

organik yang green chemistry, 

 

 Pengamatan 

diskusi dan 

tanya jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas 

kelompok;  

 Ujian Tulis. 

 

 

 

 Ceramah; 

Diskusi dan tanya 

jawab (Problem Based 

Learning). 

 TM: 3 x(2x50) 

menit; 

 BT: 3 x 50 menit; 

 

 

 

 

 katalis dan green 

chemistry, 

 pelarut organik yang 

green chemistry 

 

 

 

 
 



 

 

UTS (Ujian Tengah Semester) 

9 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan jalur 

sintesis 

(C2,A2,P2) 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan jalur sintesis 

 

 Pengamatan 

diskusi dan 

tanya jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas 

kelompok; 

 

 Ceramah 

 Diskusi dan tanya 

jawab. 

 BT: 1 x 60 menit; 

 BM:1 x 60 menit. 

 

 

 jalur sintesis 

 

 

 

 

 

 

10-12 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sumber 

daya dapat diperbarui, 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan rancangan 

proses kimia berbasis 

green chemistry, 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sumber-

sumber energi alternatif, 

(C2,A2). 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sumber 

daya dapat diperbarui, 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan rancangan 

proses kimia berbasis 

green chemistry, 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sumber-

sumber energi alternatif, 

 

 Pengamatan 

diskusi dan 

tanya jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas 

kelompok;  

 

 Ceramah; 

 Diskusi dan tanya 

jawab. 

 TM: 3x(2 x 50) 

menit; 

 BT: 2 x 60 menit; 

 BM: 2 x 60 menit. 

 
 sumber daya dapat 

diperbarui, 

 rancangan proses 

kimia berbasis green 

chemistry, 

 sumber-sumber energi 

alternatif, 

 

 

13-15 

 Mahasiswa mampu 

mengukur dan mengen-

dalikan performansi 

lingkungan, 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengenalan sistem 

manajemen berbasis 

lingkungan (awareness 

of environmental 

management system). 
(C2,A2). 

 Mahasiswa mampu 

mengukur dan mengen-

dalikan performansi 

lingkungan, 

 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengenalan sistem 

manajemen berbasis 

lingkungan (awareness 

of environmental 

management system).  

 Pengamatan 

diskusi dan 

tanya jawab; 

 Tugas individu; 

 Tugas 

kelompok;  

 Ujian Tulis. 

 Ceramah; 

 Diskusi dan tanya 

jawab. 

 TM: 3x(2 x 50) 

menit; 

 BT: 2 x 60 menit; 

 BM: 2 x 60 menit. 

 mengukur dan 

mengendalikan per-

formansi lingkungan, 

 pengenalan sistem 

manajemen berbasis 

lingkungan (awareness 

of environmental 

management system). 
 

 

16 UAS (Ujian Akhir Semester) 

 


