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Theory

G0-2
Indonesia (Indonesia)

Petunjuk Umum

• Ujian ini terdiri dari 9 soal.

• Gunakan hanya pulpen dan non-programmable calculator.

• Durasi maksimum ujian adalah 5 jam

• Anda hanya boleh memulai mengerjakan ujian ketika pengawas memberikan perintahMULAI.

• Semua jawaban harus ditulis dalam kotak yang disediakan pada lembar jawaban dengan pulpen.
Gunakan halaman belakang lembar jawaban untuk coret-coretan. Perhatikan bahwa hanya jawa-
ban yang berada dalam kotak yang akan dinilai.

• Tuliskan perhitungan yang sesuai dalam kotak yang disediakan jika diperlukan. Nilai penuh akan
diberikan pada jawaban benar ketika Anda menunjukkan perhitungan yang sesuai.

• Pengawas akan mengingatkan Anda 30 menit sebelum waktu ujian berakhir.

• Andawajib berhenti mengerjakan soal ketika pengawas memberikan perintah STOP. Anda akan
didiskualifikasi jika tetap menulis ketika waktu habis.

• Soal ujian dalam bahasa Inggris dapat Anda peroleh hanya untuk klarifikasi.

• Anda tidak diperkenankan untuk meninggalkan lokasi ujian tanpa izin. Jika Anda membutuhkan
bantuan (contohnya karena kalkukator Anda rusak, izin ke toilet, dll.), angkat tangan Anda terlebih
dahulu dan tunggu hingga pengawas menghampirimu.

• Untuk pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu pilihan, tandai jawaban Anda dengan
tanda ✓ pada bagian [ ] sebelum pilihan jawaban. Berikut contohnya:

(Jika Anda ingin menjawab (A) dari pilihan (A), (B), (C) dan (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

SELAMAT MENGERJAKAN, SEMOGA SUKSES!
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Soal dan Informasi penilaian

No Judul Poin Total % dari Total
1 Deteksi Cepat Asam Nukleat COVID-19 secara Visual 14 9
2 Kromium di Zaman Kuno dan Modern 21 11
3 Penangkapan dan Transformasi Karbondioksida 42 14
4 Perjalanan Baru Sulfur 45 16
5 Interkonversi Oksida Nitrogen 45 15
6 Memberdayakan Fosfin 36 7
7 Molekul Organik dalam Kehidupan 32 9
8 Katalis Spiro Kiral yang Menakjubkan 36 10
9 Sintesis Total Capitulactone 44 9

Total 100

IDN-3 T-0 G-3



Theory

G0-4
Indonesia (Indonesia)

Tetapan dan Rumus

Tetapan Avogadro: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Tetapan gas universal : 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Tekanan standar: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Tekanan atmosfer standar: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Nol skala Celsius: 273.15 K
Tetapan Faraday: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Tetapan Planck: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Massa elektron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Kecepatan cahaya: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energi foton: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Persamaan gas ideal: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Hukum pertama termodinamika: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpi H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Perubahan entropi: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Energi bebas Gibbs: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Kuosien Reaksi: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Untuk reaksi a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Persamaan Nernst: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Persamaan isoterm Langmuir : 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Persamaan Arrhenius: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Hukum laju terintegrasi:
Orde nol: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Orde pertama: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Orde kedua:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Waktu paruh untuk reaksi orde pertama: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Waktu paruh untuk reaksi orde kedua (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Persamaan Lambert–Beer: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Kerja listrik: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Muatan listrik: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume bola: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Luas permukaan bola: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Tabel Periodik
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Roda Warna

merah jingga kuning hijau biru ungu
Jika senyawa menyerap pada daerah ini Warna ini yang tampak.

Gambar 0.1
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Theory

Q1-1
Indonesia (Indonesia)

Deteksi Cepat Asam Nukleat COVID-19 secara Visual

9% dari total
Soal 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Poin 1 1 4 4 4 14
Nilai

Metode deteksi COVID-19 yang cepat dan sederhana saat ini sangat dibutuhkan. Deteksi dengan ban-
tuan nanopartikel emas merupakan salah satu metode yang menjanjikan. Nanopartikel emas sangat
banyak digunakan sebagai alat deteksi pada strip test, yang dapat dilihat perubahan warnanya. Hal
ini disebabkan nanopartikel emas memiliki koefisien ekstingsi molar (absortivitas molar) yang tinggi.
Tampilan warna nanopartikel berkaitan dengan ukuran partikel dan dispersitas. Secara umum, semakin
kecil ukuran nanopartikel emas, semakin merah warnanya. Saat nanopartikel emas mengalami agre-
gasi, warnanya berubah dari merah menjadi biru.

Saat permukaan nanopartikel emas termodifikasi oleh dua jenis fragmen untai-tunggal (single-stranded)
asam nukleat, a dan b, nanopartikel emas membentuk agregat dengan adanya asam nukleat target
(a’b’). Hal ini menyebabkan warna larutan berubah dari merah menjadi biru dalam beberapa menit
(ditunjukkan pada gambar di bawah ini). Berdasarkan prinsip ini, asamnukleat target yang dikumpulkan
dari virus Corona dapat terdekteksi dalam sampel.

Terdispersi (Merah) Teragregasi (Biru）
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1.1 Tentukan daerah puncak serapan nanopartikel emas terdispersi, dengan
menuliskan label yang sesuai (lihat a-f pada roda warna Gambar 0.1 yang ada
di Instuksi Umum).

1.0 pt

1.2 Tentukan perubahan yang terjadi pada spektrum absorpsi ketika nanopartikel
emasmengalami agregasi. Dibandingkan panjang gelombang puncak serapan
nanopartikel emas terdispersi, panjang gelombang nanopartikel teragregasi
(a) menjadi lebih panjang
(b) menjadi lebih pendek
(c) tidak ada perubahan

1.0 pt

Nanopartikel emas terdiri dari atom-atom emas yang tersusun rapat (closedly packed) sebagai padatan
emas (densitas 𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Hitung jumlah atom emas (𝑁 ) yang ada dalam nanopartikel emas berbentuk
bola dengan diameter 30.0nm.

4.0 pt

Sintesis nanopartikel emas tergantung pada reaksi redoks antara hidrogen tetrakloroaurat(III) (HAuCl4 ·
3H2O,MW = 394) dan senyawa reduktor (seperti natrium sitrat). Sebanyak 5.2mgHAuCl4 · 3H2O dikon-
versi seluruhnya menjadi nanopartikel emas berbentuk bola dengan diameter yang seragam 30.0nm
dalam 100.0mL larutan. Absorbansi larutan merah yang dihasilkan terukur sebesar 0.800 pada 530nm
dengan menggunakan spektrometer UV-Vis.

1.4 Hitung koefisien ekstingsi molar (absorptivitas molar) larutan nanopartikel
emas yang dihasilkan pada 530nm per mol nanopartikel emas. Lebar kuvet
sebesar 1 cm. Jika anda gagal mendapatkan jumlah atom emas (𝑁 ) pada soal
1.3, gunakan 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Metode penambahan standar digunakan untuk deteksi kolorimetri asam nukleat target. Sampel hasil
swab tenggorokan dibagimenjadi dua porsi. Setelah penambahan larutan penanda (probe solutions) dan
air (lihat tabel di bawah), absorbansi kedua larutan yang dihasilkan diukur pada 600nm secara terpisah.

No. Volume Volume larutan Volume larutan Volume Absorbansi
sampel swab nanopartikel emas standar mengandung air
tenggorokan termodifikasi fragmen 2.0 μg mL−1 target (mL)

(mL) asam nukleat (mL) asam nukleat (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900
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1.5 Hitung konsentrasi asam nukleat virus yang terdapat pada sampel swab teng-
gorokan awal.

4.0 pt
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Deteksi Cepat Asam Nukleat COVID-19 secara Visual

9% dari total
Soal 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Poin 1 1 4 4 4 14
Nilai

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Q2-1
Indonesia (Indonesia)

Kromium di Zaman Kuno dan Modern

11% dari total
Soal 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Poin 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Nilai

Foto dari website Palace Museum

Porselen glasir hitam merupakan porselen spesial dari Cina, yang populer pada masa Dinasti Tang dan
Song (sekitar 1000 tahun lalu). Barang keramik mengandung oksida besi sebagai bahan perwarna
utama, yang dicampur dengan senyawaoksida logam transisi lainnya untukmenghasilkanwarna seperti
coklat kemerahan (auburn), coklat tua, atau hitam. Saat ini, porselen glasir hitammasih populer di Cina.
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Q2-2
Indonesia (Indonesia)

Jenis glasir hitam disusun dari senyawa oksida Fe-, yang memiliki struktur spinel. Oksida spinel memiliki
rumus kimia umumAB2O4 dan strukturnya terdiri dari susunan ion O

2− yangmembentuk kubus terjejal,
dengan kation A menempati 1/8 lubang tetrahedral dan kation B menempati 1/2 lubang oktahedral,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1(a) untuk satu sel satuan.

Gambar 2.1 Ilustrasi struktur spinel

Sel satuan kubus untuk struktur spinel dapat dibagi menjadi 8 subunit kubus, dan garis putus-putus
menunjukkan rusuk bagian dalam dari subunit. 4 subunit merupakan tipe I, dan 4 subunit merupakan
tipe II (Gambar 2.1 (b)). Detail dari subunit tipe I dan tipe II, yang saling bersebelahan, ditunjukkan pada
Gambar 2.1 (c).

2.1 Hitung jumlah masing-masing kation tipe A dan B dalam satu sel satuan. 2.0 pt

Glasir keramik hitam dengan struktur spinel dapat diproduksi melalui pembakaran Fe2O3 dan Cr2O3 ,
dengan perbandingan tertentu pada kondisi atmosfer pereduksi (reaksi (I)). Ketika Fe2O3 dan Cr2O3
direaksikan dengan perbandingan massa 63.6 ∶ 36.4, campuran tersebut seluruhnya berubah menjadi
senyawa murni yang stoikiometrik. Produk tersebut memiliki struktur spinel, dengan situs tetrahedral
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Q2-3
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A hanya ditempati oleh kation besi.

2.2 Pada reaksi (I), unsur apa yang mengalami reduksi? 1.0 pt

2.3 Hitung jumlah ion Fe3+ dan Cr3+ yang terdapat pada situs B dalam satu sel
satuan.

6.0 pt

Selain sebagai bahan doping pada glasir keramik hitam, zat warna yang mengandung kromium juga
dapat digunakan sebagai bahan cat dan percetakan. Hal ini disebabkan senyawa kromium memiliki
warna yang bervariasi dengan bilangan oksidasi yang berbeda, seperti+2,+3 dan+6. Zat warna chrome
green (Cr2O3) dapat diubah menjadi beberapa senyawa lain (D-G), sesuai dengan proses pada skema di
bawah ini. Senyawa E, F, Gmasing-masing berwarna kuning, jingga, dan merah.

2.4 Tuliskan rumus kimia untuk E. 1.0 pt

2.5 Tuliskan persamaan reaksi untuk F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Pilih di antara senyawa berikut yang dapat bertindak sebagai reagen H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Q2-4
Indonesia (Indonesia)

Bilangan oksidasi kromium yang bervariasi tidak hanya penting untuk produksi zat warna, tetapi juga
bermanfaat untuk katalis. Sebagai contoh, katalis Phillips untuk polimerisasi etilena mengandung
kromium oksida yang disisipkan pada material penyangga berpori seperti silika amorf. Spesi Cr(VI)
tetra-coordinated (koordinasi-empat) merupakan komponen utama dari pre-katalis (1), yang diharapkan
dapat tereduksi dengan cepat menjadi spesi Cr(II) six-coordinated (koordinasi-enam) (2) oleh molekul
etilena pada tahap awal reaksi polimerisasi. Spesi 2 selanjutnya mengkatalisis reaksi polimerisasi
etilena.

2.7 Reaksi spesi 1 dengan etilena dapat diamati dengan pengukuran spektra UV-
Vis. Spesi 1mengabsorpsi cahaya pada 21500 cm−1 dan spesi 2mengabsorpsi
cahaya pada 16700 cm−1 , yang masing-masing berada pada daerah sinar tam-
pak. Pilih warna yang sesuai untuk masing-masing spesi 1 dan 2.
(A) Jingga dan putih
(B) Jingga dan biru
(C) Biru dan jingga
(D) Biru dan putih

1.0 pt

2.8 Asumsikan bahwa ion Cr(II) yang terdapat pada spesi 2 berada dalam
medan kristal oktahedral dengan energi pembelahan Δo sebesar 16000 cm−1.
Gambarkan konfigurasi elektron pada orbital d untuk ion Cr(II) pada spesi 2.
Hitung nilai energi penstabilanmedan kristal (CFSE = cystal field stabilization en-
ergy) untuk ion Cr(II) pada spesi 2. (Catatan: energi pemasangan elektron (P,
pairing energy) untuk ion Cr(II) pada spesi 2 adalah 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Senyawa kompleks/ion dapat menunjukkan sifat paramagnetik jika memiliki
elektron yang tidak berpasangan. Momen magnet (𝜇) untuk kation logam
transisi dapat dihitung menggunakan persamaan 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B dengan
𝑛 adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Hitung momen magnet
dalam term 𝜇B untuk ion Cr(II) pada spesi 2.

2.0 pt
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Kromium di Zaman Kuno dan Modern

11% dari total
Soal 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Poin 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Nilai

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Q3-1
Indonesia (Indonesia)

Penangkapan dan Transformasi Karbon Dioksida

14% dari total
Soal 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Poin 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Nilai

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang paling penting saat ini. Peningkatan
konsentrasi CO2 di udara merupakan penyebab utama terjadi pemanasan global. Studi mengenai
penangkapan dan transformasi CO2 telah menarik banyak perhatian.

Teknologi direct air capture (DAC) yang bertujuan untuk ekstraksi CO2 secara langsung dari udara cukup
menjanjikan. Metode konvensional DAC melibatkan proses pengumpulan partikel udara sistem basah
(wet scrubbing) menggunakan larutan alkali hidroksida (seperti NaOH), dimana CO2 di udara diabsorbsi
sampai pH ≈ 10 (tahap 1). Sorbent yang tersisa didaur ulang (regenerasi) dengan cara penambahan
kalsium hidroksida ke dalam sistem (tahap 2). Endapan putih A yang diperoleh pada tahap 2, yang
mengalami dekomposisi pada 700 °C dan menghasilkan CO2 serta senyawa lain yang berwarna putih B
(tahap 3). Tahap akhir, kalsium hidroksida dapat diregenerasi dengan cara hidrasi senyawa B. Proses
ini sangat memerlukan energi ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Tuliskan rumus kimia masing-masing untuk A dan B. 2.0 pt

3.2 Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk seluruh reaksi yang mungkin ter-
jadi pada tahap 1-3. Larutan NaOH digunakan sebagai sorbent.

5.0 pt

Saat ini, proses elektrokimia sudah dikembangkan untuk mendaur ulang larutan alkali pada proses wet
scrubbing untuk aplikasi DAC. Gas CO2 murni dapat diperoleh kembali untuk disimpan atau penggunaan
lainnya. Proses tersebut berdasarkan sistem elektrokimia daur ulang H2 ( H2 -recycling electrochemical
system (HRES)) yang ditampilkan pada Gambar 3.1.

IDN-3 T-3 Q-1
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Q3-2
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Gambar 3.1 Skema rangkaian eksperimen HERS

Sel elektrokimia terdiri dari 3 bagian: yaitu anoda (A), daerah pengasaman (B), dan katoda (C). Masing-
masing bagian tersebut dipisahkan oleh membran permeabel selektif-ion M1 dan M2. Selama proses
berlangsung, proton yang diperoleh dari oksidasi H2 pada anoda ditranspor ke bagian pengasaman di-
mana larutan (Na2CO3-NaHCO3) yang berasal dari kontraktor udara diumpankan. Penurunan pH larutan
menyebabkan konversi ion karbonat menjadi ion hidrogen karbonat (reaksi 1) dan hidrogen karbonat
berubah menjadi asam karbonat (reaksi 2). Ketika larutan dijenuhkan dengan CO2 terlarut (diketahui ke-
larutannya: 0.033 mol L−1), penurunan pH larutan lebih lanjut menyebabkan pelepasan gas CO2 (reaksi
3). Gas H2 yang terbentuk di katoda dialirkan ke anoda dan larutan dari katoda dapat digunakan kembali
sebagai absorben DAC.

3.3 Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi di anoda (A) dan katoda (C). 2.0 pt

3.4 Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk reaksi 1-3 pada bagian pen-
gasaman (B).

3.0 pt

3.5 Pilih pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan pergerakan kation-
kation selama sistem beroperasi
(a) ion H+ permeasi melewati M1 dari bagian A ke bagian B.
(b) ion H+ permeasi melewati M2 dari bagian B ke bagian C.
(c) ion Na+ permeasi melewati M1 dari bagian B ke bagian A.
(d) ion Na+ permeasi melewati M2 dari bagian B ke bagian C.
(e) ion H+ dan Na+ dapat mengalami permeasi melewati M1 dan M2.

2.0 pt

Sel bekerja pada keadaan steady state ketika arus dialirkan melalui sel sebesar 2.00 A dan laju alir larutan
(0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) ke bagian B sebesar 10.0 mL min−1. pH pada bagian anoda
dijaga pH = 1 pada keadaan steady state.

3.6 Hitung laju pembentukan gas CO2 (dalam mmol min−1). 8.0 pt

IDN-3 T-3 Q-2



Theory

Q3-3
Indonesia (Indonesia)

Kerangka zeolit imidazolat (ZIFs), sub-class metal–organic frameworks (MOFs), merupakan material yang
menjanjikan untuk pemerangkap dan penggunaan CO2. Struktur ZIFs menyerupai struktur zeolit. Ben-
tuk kerangka 3D ZIFs terdiri dari ion logam dengan kerangka tetrahedral (contohnya ion Zn2+, Co2+)
yang dihubungkan oleh ligan jembatan imidazolat (Im−) dan turunannya. Sebagai basa konjugasi dari
imidazol (HIm), anion imidazolat berikatan dengan kation logam (M) melalui dua atom N-nya. Faktanya,
sudut ikatan M-Im-M sama dengan sudut ikatan Si-O-Si (145°), yang terdapat pada zeolit (lihat gambar
di bawah). ZIFs telah banyak disintesis dengan tipe zeolit yang memiliki topologi tetrahedral.

ZIF-8 merupakan salah satu jenis ZIFs, yang memiliki struktur sodalite framework (SOD), yang ditunjukkan
pada Gambar 3.2. ZIF-8 pertama kali disintesis oleh ilmuwan Cina, yaitu Xiao-Ming Chen dkk (yang
kemudian diberi nama MAF-4). ZIF-8 diperoleh dari reaksi Zn2+ dengan 2-metilimidazol (CH3(C3N2H3),
HmIm). ZIF-8 mengkristal dengan struktur kubus yang memiliki panjang sel satuan 𝑎 = 1.632 nm untuk
fasa bebas-pelarut yang memiliki diameter pori efektif sebesar 1.16 nm (ditunjukkan dengan bentuk
bola bagian dalam pada Gambar 3.2d).
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Gambar 3.2 Topologi SOD dan struktur ZIF-8
(a) Topologi SOD cage
(b) SOD cage pada ZIF-8 dibentuk dari ion Zn2+ (pada posisi pusat tetrahedral) dan imidazolat (atom-atom H

dihilangkan agar lebih jelas);
(c) Kerangka (framework) SOD dengan sel satuan yang ditunjukkan pada kotak;
(d) Beberapa pori ditunjukkan sebagai bola-bola virtual dalam struktur ZIF-8

Catatan: bila diperlukan, anda dapat menggunakan simbol "HmIm" dan "mIm" untuk masing-masing
2-metilimidazol dan 2-metilimidazolat, untuk menjawab pertanyaan berikut.

3.7 Tuliskan rumus kimia untuk sodalite cage tunggal. 2.0 pt
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3.8 Tuliskan komposisi sel satuan ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Hitung luas permukaan bagian dalam (𝑆) pori-pori ( yang dimodelkan dengan
bentuk bola virtual) dari 1 g ZIF-8 (dalam m2). Jika anda gagal mendapatkan
komposisi sel satuan ZIF-8 (pada soal 3.8) , gunakan 3500 sebagai massa molar
untuk sel satuan tersebut.

5.0 pt

3.10 Hitung porositas 𝑅 dari ZIF-8 (𝑅 merupakan perbandingan volume pori ter-
hadap volume total material) dan volume pori untuk 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, dalam cm3).

7.0 pt

ZIF-8 dapat berperan sebagai katalis, untuk meningkatkan konversi CO2 menjadi bahan kimia yang lebih
bernilai. Salah satu rute untuk penangkapan CO2 adalah preparasi karbonat siklik melalui sikloadisi CO2.
Contohnya adalah sebagai berikut:

Mekanisme katalitik konversi CO2 menjadi karbonat siklik dengan adanya katalis ZIF-8 diusulkan sebagai
berikut:
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3.11 Jika struktur ZIF-8 memiliki sisi asam (acid sites) pada proses katalitik di atas,
lengkapi mekanisme tersebut dengan memilih spesi intermediet yang sesuai
dari gambar di bawah ini:

Pilih spesi intermediet yang sesuai untuk I dan II.

2.0 pt

ZIF-8 memiliki kestabilan termal yang cukup tinggi. Tetapi, hasil studi saat ini menunjukkan bahwa struk-
tur ZIF-8 dapat rusak dalam lingkungan asam. Adanya CO2 dan H2O dengan ZIF-8 dapat menghasilkan
ZnCO3.

3.12 Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk reaksi ZIF-8 dengan CO2 dan
H2O.

2.0 pt
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Penangkapan dan Transformasi Karbon Dioksida

14% dari total
Soal 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Poin 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Nilai

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

tahap 1:

tahap 2:

tahap 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

Reaksi 1:

Reaksi 2:

Reaksi 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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Perjalanan Baru Sulfur

16% dari total
Soal 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Poin 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Nilai

Sulfur telah dikenal dan digunakan sejak zaman dahulu. Saat ini, sulfur banyak digunakan dalam pro-
duksi bahan kimia dan industri farmasi sebagai bahan baku yang harganya murah.

Pirit (FeS2) adalah bahan baku yang paling banyak digunakan untuk produksi unsur sulfur. Jika pirit
dipanaskan pada kondisi udara terbatas, dihasilkan unsur sulfur dengan yield teoritik sebesar 100%.
Selain itu, reaksi tersebut juga menghasilkan suatu oksida magnetik berwarna hitam (Fe3O4).

4.1 Tuliskan persaman reaksi setara proses konversi di atas. 2.0 pt

Selain sulfur, sejumlah kecil SO2 juga dihasilkan sebagai produk samping pada proses di industri. Reaksi
ini dapat dimonitor dengan mengukur jumlah SO2 yang terbentuk. Prosedur berikut digunakan untuk
memonitor reaksi:

Serbuk bijih pirit alam dipanaskan dalam tube furnace dengan temperatur yang terkontrol dengan
baik. SO2 yang dihasilkan kemudian direaksikan dengan larutan 2 mol L−1 NaOH. Setelah reaksi
berakhir sempurna, larutan dipindahkan ke dalam labu takar 500 mL dan diencerkan hingga tanda
batas. Sebanyak 25.00 mL larutan yang telah diencerkan kemudian ditambahkan ke dalam wadah yang
mengandung 50.00 mL larutan standar 0.05122 mol L−1 I2 dan 5 mL larutan 20% H2SO4. Campuran
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tersebut disimpan dalam kondisi gelap selama 5 min, dan selanjutnya dititrasi dengan larutan standar
0.1012 mol L−1 Na2S2O3. Ketika warna larutan berubah menjadi cokelat muda, sebanyak 3 mL indikator
kanji 0.5% ditambahkan ke dalam larutan dan titrasi dilanjutkan hingga warna biru hilang.

4.2 Tuliskan semua reaksi setara yang melibatkan I2 pada prosedur pengukuran
di atas.

4.0 pt

4.3 Pada suatu eksperimen dengan sampel pirit, diperoleh 17.6g unsur sulfur.
Analisis produk samping berupa gas menggunakan prosedur di atas membu-
tuhkan sebanyak 18.47mL larutan standar Na2S2O3 untuk mencapai titik akhir
titrasi. Dengan asumsi bahwa tidak ada spesi lain yang mengandung sulfur
yang terbentuk, hitung persentase sulfur dalam pirit yang hilang sebagai pro-
duk samping?

4.0 pt

Baterai litium-sulfur merupakan sistem penyimpan energi yang menarik karena kerapatan energi teori-
tisnya lebih tinggi daripada baterai ion-Li konvensional. Reaksi total yang terjadi pada baterai litium-
sulfur dapat disederhanakan sebagai: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Saat baterai ini digunakan, sulfur bertindak
sebagai katoda dan logam litium adalah materal aktif pada anoda.

4.4 Tuliskan reaksi setara yang terjadi di katoda (a) dan anoda (b) saat baterai di-
gunakan.

3.0 pt

4.5 Hitung rasio massa material aktif katoda terhadap anoda, berdasarkan reaksi
total baterai.

1.0 pt

Sebuah baterai ion-litium (LIB) memiliki tegangan rata-rata sebesar 3.8 V dan kapasitas sebesar
3110 mAh. Jika diisi penuh, baterai tersebut dapat menghasilkan energi untuk memainkan video secara
kontinyu pada telepon genggam selama 22 jam.

4.6 Tinjau situasi ketika LIB di atas diganti dengan baterai litium-sulfur yangmemi-
liki tegangan rata-rata sebesar 4.2V dan mengandung 23g sulfur sebagai ma-
terial aktif elektroda. Material aktif elektroda pada baterai litium-sulfur dapat
bereaksi secara stoikiometrik ketika baterai tersebut digunakan. Pada kondisi
tersebut, hitung berapa jambaterai litium-sulfur tersebut dapat digunakan un-
tuk memainkan video secara kontinyu setelah diisi penuh.

5.0 pt

Unsur sulfur pada umumnya sebagai molekul S8. Pada kenyataannya, dalam baterai litium-sulfur, S8
tidak tereduksi secara langsung menjadi Li2S saat baterai digunakan, akan tetapi bereaksi secara berta-
hap menghasilkan berbagai macam litium polisulfida yang larut (Li2Sn, n = 3 − 8). Litium polisulfida
tersebut dapat berdifusi ke anoda dan menyebabkan korosi, yang dapat berakibat pada hilangnya ma-
terial aktif elektroda. Fenomena ini dikenal dengan "shuttle effect".

4.7 Tuliskan reaksi setara untuk korosi pada anoda akibat adanya litium polisulfida
(Li2Sn) terlarut yang menghasilkan Li2S.

2.0 pt
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Untuk menekan "shuttle effect", berbagai bentuk polisulfida dalam elektrolit telah banyak dipelajari.
Li2S6 adalah salah satu polisulfida intermediet yang paling representatif:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Studi teoritis menunjukkan bahwa terdapat dua konformer dengan energi yang hampir sama,
yaitu Li2S6(I) dan Li2S6(II). Kedua konformer tersebut dapat berada secara bersamaan dalam 1,2-
dimetoksietana (DME), pelarut yang banyak digunakan pada elektrolit baterai litium-sulfur. Reaksi
disosiasi Li2S6 dalam DME ditunjukkan pada skema berikut:

Kesetimbangan kimia Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 dan LiS•

3 dalam DME
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Table 4.1 Energi bebas Gibbs disosiasi (kJmol−1) untuk berbagai reaksi dalam DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37

4.8 Denganmenggunakan data dari Table 4.1, hitung rasio konsentrasi antara ke-

dua konformer dalam DME,
[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] pada kesetimbangan (298.15K,1bar).

4.0 pt

4.9 Denganmenggunakan data dari Table 4.1, hitung tetapan kesetimbangan dis-
osiasi untuk reaksi Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 dalam DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Urutkan konsentrasi spesi-spesi berikut pada kesetimbangan dalam pelarut
DME mulai dari yang paling tinggi: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3].
4.0 pt

4.11 Potensial reduksi standar logam litium dalam air pada 298.15 K dan 1 bar
adalah:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Energi bebas Gibbs standar solvasi
Li+(g) menjadi Li+(sol) dalam berbagai pelarut.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Hitung potensial reduksi standar logam litium dalam DME.

6.0 pt

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tegangan baterai litium-sulfur dapat ditingkatkan dengan
menggantikan DME dengan dimetil sulfoksida (DMSO). Oleh karena itu, spesi polsulfida yang terbentuk
dalam pelarut DMSO juga menarik untuk diteliti.

Pada suatu percobaan, sejumlah Li2S dan sebanyak 4.81mg serbuk sulfur ditambahkan ke dalam
10.00mL DMSO, kemudian dipanaskan dan diaduk sampai larut sempurna (abaikan perubahan volume
yang terjadi). Asumsikan hanya polisulfida berikut yang terbentuk dalam DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，
S2−
8 . Rasio konsentrasi masing-masing spesi yang mengandung sulfur pada kesetimbangan adalah:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Hitungmassa awal 𝑚 (dalam mg) Li2S yang ditambahkan ke dalam DMSO. 5.0 pt
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Perjalanan Baru Sulfur

16% dari total
Soal 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Poin 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Nilai

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

rasio massa :______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________jam
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interkonversi Oksida Nitrogen

15% dari total
Soal 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Poin 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Nilai

Nitrogen oksida (di antaranya N2O,NO,NO2,N2O4 dll., biasanya ditulis sebagai NOx) adalah salah satu
kelompok polutan udara yang dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kerusakan lapisan ozon,
hujan asam, photochemical smog, dan efek rumah kaca. Oleh karena itu, emisi dan konversi NOx harus
dikontrol untuk mengingkatkan kualitas udara. Pada soal ini akan dipelajari oksidasi NO menjadi
NO2berdasarkan reaksi 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Bagian A

Umumnya reaksi ini berlangsung melalui mekanisme berikut di atmesfer:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaksi (1) dan (2) dan kebalikan dari reaksi (1) adalah reaksi elementer. Reaksi (1) adalah reaksi
pre-equilibrium, dan tetapan kesetimbangannya berdasarkan konsentrasi dilambangkan sebagai 𝐾𝑐1.
Reaksi (2) adalah tahap penentu laju reaksi keseluruhan, dan tetapan laju reaksinya adalah 𝑘2.

5.1 Tentukan hukum laju reaksi keseluruhan 2NO + O2 ⟶ 2NO2 sebagai fungsi
dari [NO], [O2], 𝐾𝑐1 dan 𝑘2.

4.0 pt

Kebergantungan 𝐾𝑐1 terhadap temperatur dapat dituliskan sebagai ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 dan 𝑁
adalah tetapan). Perubahan 𝑘2 terhadap temperatur mengikuti persamaan Arrhenius dengan faktor
pre-eksponensial 𝐴2 dan energi aktivasi 𝐸𝑎,2. Asumsikan bahwa 𝐸a,2 dan 𝐴2 tidak bergantung pada
temperatur.

5.2 Tentukan ungkapan faktor pre-eksponensial (𝐴+) dan energi aktivasi (𝐸𝑎+ ) dari
reaksi 2NO + O2 ⟶ 2NO2 sebagai fungsi dari 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 dan 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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Tetapan laju reaksi (𝑘+)untuk reaksi keseluruhan adalah 6.63×105 L2mol−2min−1 pada 600K, dan energi
aktivasinya adalah 1.20 kJmol−1.

5.3 Hitung laju reaksi tersebut (dalam satuan L2mol−2min−1) pada 700 K. 2.0 pt

Entalpi pembentukan standar (ΔfH−⊖−
m ) dan entropi standar (S−⊖−

m ) pada 298.15 K adalah sebagai berikut:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

Perubahan entalpi dan entropi pada keadaan standar untuk reaksi 2NO + O2 ⟶ 2NO2 dapat dianggap
tidak bergantung pada temperatur. Pada soal-soal berikut, semua gas diasumsikan berperilaku ideal.

5.4 Hitung tetapan kesetimbangan termodinamika (𝐾−⊖−
𝑝 ) reaksi tersebut pada

600K.
4.0 pt

5.5 Hitung perubahan energi dalam standar Δr𝑈−⊖−
m (dalam satuan kJmol−1) reaksi

tersebut pada 600K.
3.0 pt

Hasil eksperimenmenunjukkan bahwa laju reaksi 2NO2 ⟶ 2NO+O2 tidak bergantung pada konsentrasi
NO dan O2.

5.6 Tentukan hukum laju reaksi tersebut (gunakan simbol 𝑘− sebagai tetapan laju
reaksinya) dan hitung nilai 𝑘− pada 600 K. (Jika Anda tidak mendapatkan nilai
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) pada soal 5.4, gunakan 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

Gas NO2 dimasukkan ke dalam wadah dengan volume tetap yang dipanaskan pada 600K dan dibiarkan
agar mencapai kesetimbangan. Saat kesetimbangan tercapai, 20 persen reaktan berubah menjadi NO
dan O2. Semua gas berperilaku ideal.

5.7 Hitung tekanan total sistem saat kesetimbangan. (Jika Anda tidak mendap-
atkan nilai 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) pada soal 5.4, gunakan 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

4.0 pt

Bagian B

Industri adalah salah satu sumber utama NOx. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengu-
rangi emisi NOx adalah melalui oksidasi NO menjadi NO2, diikuti dengan absorpsi NO2 yang terbentuk
dengan berbagai absorben. Akan tetapi, karena konsentrasi NO yang rendah, oksidasinya di atmosfer
berlangsung sangat lambat untuk memenuhi kebutuhan industri. Pada umumnya, katalis padat digu-
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nakan untuk mempercepat reaksi tersebut. Oksidasi NO berlangsung pada permukaan suatu katalis
spesifik (CatX) melalui mekanisme berikut (sisi adsorpsi dilambangkan sebagai Site):

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Asumsikan bahwa adsorpsi NO, NO2 dan O (dari disosiasi O2) hanya dapat membentuk monolayer, dan
spesi-spesi tersebut teradsorpsi pada sisi permukaan yang ekivalen. Fraksi coverage masing-masing
spesi (𝜃, didefinisikan sebagai rasio jumlah sisi adsorpsi yang terisi terhadap jumlah total sisi adsorpsi)
dilambangkan sebagai 𝜃NO, 𝜃NO2

dan 𝜃O. Oleh karena itu, fraksi sisi adsorpsi yang tidak terisi (𝜃v) adalah
𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Asumsikan bahwa semua reaksi adsorpsi dan desorpsi berlangsung lebih cepat
daripada reaksi (S3).

5.8 Tentukan ungkapan 𝜃v sebagai fungsi dari [NO], [O2], [NO2] dan tetapan laju
reaksi (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Pilihungkapan hukum laju reaksi yang tepat di awal reaksi 2NO(g)+O2(g) −−→
2NO2(g) . Asumsikan bahwa konsentrasi dan adsorpsi NO2 dapat diabaikan.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

Pada beberapa katalis, reaksi di permukaan tidak berlangsung melalui reaksi (S3), melainkan melalui
jalur alternatif berikut:

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Tahap di atas juga bertindak sebagai tahap penentu laju reaksi keseluruhan.

Sebuah katalis (CatY) digunakan untuk mempercepat reaksi 2NO + O2 ⟶ 2NO2. Ketika temperatur
dan konsentrasi NO tetap, kebergantungan laju reaksi awal terhadap konsentrasi O2 ditunjukkan dalam
grafik berikut:

IDN-3 T-5 Q-4



Theory

Q5-5
Indonesia (Indonesia)

5.10 Pilihmekanisme reaksi yang sesuai dengan grafik di atas.
(A) S3
(B) S5
(C) tidak dapat ditentukan

6.0 pt
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Theory

A5-1
Indonesia (Indonesia)

Interkonversi Oksida Nitrogen

15% dari total
Soal 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Poin 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Nilai

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________

IDN-3 T-5 A-1



Theory

A5-2
Indonesia (Indonesia)

5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________

IDN-3 T-5 A-2



Theory

A5-3
Indonesia (Indonesia)

5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________

IDN-3 T-5 A-3



Theory

A5-4
Indonesia (Indonesia)

5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa

IDN-3 T-5 A-4



Theory

A5-5
Indonesia (Indonesia)

5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)

IDN-3 T-5 A-5
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Theory

Q6-1
Indonesia (Indonesia)

Memberdayakan Fosfin

7% dari total
Soal 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Poin 3 6 8 5 6 3 5 36
Nilai

Fosfin adalah analog fosfor dari amina, yang juga memiliki sepasang elektron bebas pada atom fosfor,
sehingga memiliki sifat kebasaan Lewis atau kenukleofilikan. Namun tidak seperti amina tersier, fosfin
kiral seperti P1 dengan tiga substituen berbeda dapat diisolasi sebagai enantiomer tunggal. Fosfin kiral
sering digunakan sebagai ligan kiral dalam katalis logam transisi.

6.1 Gunakan lambang R/S, tentukan konfigurasi absolut P1. 3.0 pt

Dalam dua dekade terakhir, ketika organokatalisis tumbuh pesat, banyak reaksi sintetik yang dikatalisis-
fosfin nukleofilik muncul. Di antaranya, salah satu reaksi paling terkenal yang dikatalisis-fosfin adalah
reaksi sikloadisi Lu (3+2), yang pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan China Xiyan Lu. Contohnya, di
bawah katalisis trifenilfosfin, etil allenoat 1 danmetil akrilat 2 denganmudahmenghasilkan dua turunan
siklopentena 3 (utama) dan 4 (minor).

Sikloadisi Lu (3+2):

IDN-3 T-6 Q-1



Theory

Q6-2
Indonesia (Indonesia)

Dalam mekanisme yang umum disepakati, reaksi Lu (3+2) adalah reaksi sikloadisi formal. Awalnya,
katalis trifenilfosfinmelakukan adisi nukleofilik terhadap etil allenoat 1menghasilkan intermediet zwitte-
rionik A, yang kemudian mengalami siklisasi dengan metil akrilat 2melalui dua jalur. Pada jalur menuju
senyawa 3, intermediet fosfor ilida B yang dibuat in situ secara reversibel berubahmenjadi intermediet C
via transfer proton; Cmengalami eliminasi menghasilkan produk utama 3 danmelepaskan katalis fosfin.
Pada jalur menuju senyawa 4, intermediet fosfor ilida B' terbentuk, yang juga secara reversibel berubah
menjadi intermediet C' via transfer proton; C' mengalami eliminasi menghasilkan produk minor 4 dan
melepaskan kembali katalis fosfin.

Mekanisme:

6.2 Gambarkandua struktur resonansiutama yangmembentuk hibrida resonansi
A pada gambar di atas (abaikan keterlibatan gugus ester, dan stereokimia tidak
diperlukan).

6.0 pt

IDN-3 T-6 Q-2



Theory

Q6-3
Indonesia (Indonesia)

6.3 Gambarkan struktur intermediet B' dan C' (stereokimia tidak diperlukan). 8.0 pt

Pada kondisi yang sama, etil allenoat 1 dan dietil fumarat 5 dapat menghasilkan produk sikloadisi 6.

6.4 Gambarkan struktur senyawa 6 (stereokimia tidak diperlukan). 5.0 pt

Reaksi sikloadisi asimmetrik Lu (3+2) dapat mudah dilakukan dengan menggunakan katalis fosfin kiral.
Contohnya, di bawah katalisis fosfin bisiklik kiral P2, etil allenoat 1 dan metil akrilat 2 secara mudah
menghasilkan produk sikloadisi yang diperkaya-enantio 3 dengan 80% ee (enantiomeric excess).

Sikloadisi asimmetrik Lu (3+2):

Persamaan untuk menghitung ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = jumlah enantiomer mayor/utama

𝑛minor = jumlah enantiomer minor

6.5 Tandai pusat kiralitas pada fosfin kiral P2 menggunakan tanda bintang.
(Catatan: poin akan dikurangi untuk setiap posisi tanda bintang yang salah
hingga 0 poin).

6.0 pt
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Theory

Q6-4
Indonesia (Indonesia)

6.6 Tuliskan rasio 𝑛major/𝑛minor produk 3. 3.0 pt

Reaksi sikloadisi Lu (3+2)merupakan 'alat' serbaguna dalam sintesis organik. Misalnya, reaksi ini berhasil
digunakan untuk sintesis (–)-hinesol, suatu komponen penting dalam obat herbal China Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Di bawah katalisis PPh3, sikloheksanon kiral 7 mengalami siklisasi
dengan tert-butil allenoat 8, menghasilkan produk utama 9 dan tiga produk minor 10, 11 dan 12. Pro-
duk minor 10−12 semuanya merupakan isomer dari 9. Senyawa 9 dengan mudah dapat ditransformasi
menjadi (–)-hinesol melalui proses multitahap.

6.7 Di antara senyawa berikut, pilih yang bukanmerupakan produk minor 10‒12. 5.0 pt

IDN-3 T-6 Q-4



Theory

A6-1
Indonesia (Indonesia)

Memberdayakan Fosfin

7% dari total
Soal 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Poin 3 6 8 5 6 3 5 36
Nilai

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)

IDN-3 T-6 A-1



Theory

A6-2
Indonesia (Indonesia)

6.3 (8.0 pt)

B' (4.0 pt) C' (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6

IDN-3 T-6 A-2



Theory

A6-3
Indonesia (Indonesia)

6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

IDN-3 T-6 A-3
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Theory

Q7-1
Indonesia (Indonesia)

Molekul Organik dalam Kehidupan

9% dari total
Soal 7.1 7.2 7.3 Total
Poin 12 8 12 32
Nilai

Sintesis peptida dan protein yang kompleks adalah pekerjaan yang menantang. Pada 17 September
1965, pertama kalinya para ilmuwan Cina mensintesis kristal insulin sapi secara artifisial, menandai
langkah penting dalam perjalanan menjelajahi rahasia kehidupan dan membuka era sintesis protein.

Perangko yang diluncurkan pada peringatan 50th tahun sintesis pertama kristal insulin sapi
(2015)

Penggabungan gugus asam karboksilat dengan gugus amina untuk membentuk ikatan amida adalah
reaksi paling mendasar dalam sintesis peptida dan protein. Allenon 2 dilaporkan dapat mengaktifkan
asam karboksilat 1 di bawah kondisi ringanmembentuk intermediet 3. Intermediet 3 kemudian bereaksi
dengan amina 4menghasilkan amida 5 dengan rendemen tinggi, bersama dengan produk samping 6.

IDN-3 T-7 Q-1



Theory

Q7-2
Indonesia (Indonesia)

Demikian pula, N-etunil-N-metil-p-toluensulfonamida (MYTsA) dengan struktur resonansi utama 7
(abaikan keterlibatan gugus Ts) dapat mengaktifkan asam karboksilat dengan cara yang sama seperti
allenon 2.

7.1 Gambarkan struktur 7, intermediet 9 dan senyawa 12. Tampilkan stereokimi-
anya pada setiap stereocenter.

12.0 pt

Seiring bertambahnya panjang rantai peptida, pembentukan ikatan amida menjadi lebih sulit, dan
metode kondensasi konvensional tidak dapat diterapkan dalam sintesis protein. Dalam sintesis per-
tama kristal insulin sapi, metode berdasarkan kimia asilhidrazin 13 dikembangkan untuk mencapai

IDN-3 T-7 Q-2



Theory

Q7-3
Indonesia (Indonesia)

penggabungan amida yang sukar antara dua peptida. Seperti persamaan berikut, senyawa 15 bereaksi
lancar dengan 16, dengan adanya trietilamina.

Catatan: P1, P2 =peptida

7.2 Gambarkan struktur senyawa 15 dan 16. 8.0 pt

Selain sintesis de novo, para ilmuwan dapat memodifikasi protein yang ada. Walaupun terdapat banyak
situs reaktif pada permukaan protein, seperti gugus amino, gugus tiol, dan gugus karboksil, gugus tiol
yang paling nukleofilik adalah situs yang disukai ketika protein direaksikan dengan reagen elektrofilik
seperti N-fenil maleimida 18 via adisi Michael.

Di bawah kondisi basa ringan (pH = 7.5), reagen 19 diusulkan bereaksi dengan gugus tiol pada protein 20
menghasilkan intermediet netral 21 yang diserang oleh hidroksida menghasilkan senyawa 22. Senyawa
22 dapatmengalami kesetimbanganmenjadi bentuk asiklik 23, dan selanjutnya bereaksi dengan protein
20 lainnya. Produk utama yang dihasilkan dapat berada dalam bentuk asiklik 24 atau dalam bentuk siklik
25 dengan cara yang sama seperti kesetimbangan antara 22 dan 23.

IDN-3 T-7 Q-3



Theory

Q7-4
Indonesia (Indonesia)

7.3 Gambarkan struktur intermediet 21, senyawa 24 dan 25. Stereokimia tidak
diperlukan.

12.0 pt

IDN-3 T-7 Q-4



Theory

A7-1
Indonesia (Indonesia)

Molekul Organik dalam Kehidupan

9% dari total
Soal 7.1 7.2 7.3 Total
Poin 12 8 12 32
Nilai

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pt) 9 (4.0 pt) 12 (4.0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

IDN-3 T-7 A-1



Theory

A7-2
Indonesia (Indonesia)

7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)

IDN-3 T-7 A-2
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Theory

Q8-1
Indonesia (Indonesia)

Katalis Spiro Kiral yang Menakjubkan

10% dari total
Soal 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Poin 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Nilai

Senyawa kiral penting untuk kesehatan manusia, misalnya, lebih dari 50% obat-obatan yang saat ini di-
gunakan secara klinis adalah enantiomer tunggalmolekul kiral. Namun,mensintesismolekul kiral dalam
bentuk diperkaya-enantio adalah tantangan besar. Tim Professor Qilin Zhou di Nankai University China
mengembangkan serangkaian katalis spiro kiral dengan aktivitas tinggi, meningkatkan efisiensi sintesis
asimmetrik ke tingkat yang lebih tinggi, dan digunakan secara luas dalam industri farmasi. Katalis ini
dapat memberikan (mencapai hingga) 99.9% ee dan dapat digunakan hingga pemakaian 0.00002mol%.
Hasil riset ini meraih juara pertama pada the 2019 National Natural Science Award of China.

Catatan:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Bagian A

Rute sintesis ligan kiral SpiroPAP ditampilkan pada skema berikut.
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Theory

Q8-2
Indonesia (Indonesia)

Catatan:

eq = ekuivalen

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Gambarkan struktur 1, 2, 4, 5. (Stereokimia tidak diperlukan) 16.0 pt

8.2 Di antara reagen berikut, manakah reagen A yang TIDAK dapat digunakan
untuk transformasi 8menjadi 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Senyawa spiro 6 rasemat bereaksi dengan (–)-mentil kloroformat (10) menghasilkan senyawa 11a dan
11b, yang dapat dipisahkan dengan kromatografi kolom, diikuti dengan hidrazinolisis menghasilkan
murni optis (+)-6 dan (–)-6.

IDN-3 T-8 Q-2



Theory

Q8-3
Indonesia (Indonesia)

Note:

eq= ekuivalen

8.3 Pilih pernyataan yang tepat di bawah ini.
(a) Senyawa 11a dan 11b adalah sepasang enantiomer.
(b) Senyawa 11a dan 11b adalah sepasang diastereomer.
(c) Senyawa 11a dan 11b adalah sepasang isomer cis-trans.
(d) Senyawa 11a dan 11b adalah sepasang isomer konformasional.

2.0 pt

Bagian B

Ir-SpiroPAP dibuat dari reaksi antara SpiroPAP dengan [Ir(cod)Cl]2 (cod adalah siklookta-1,5-diena) dalam
MeOH di bawah hidrogen seperti ditunjukkan di bawah ini.

IDN-3 T-8 Q-3



Theory

Q8-4
Indonesia (Indonesia)

Catatan:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Tuliskan bilangan oksidasi Ir dalam katalis Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Tuliskan jumlah elektron valensi pada orbital d untuk logam Ir dalam katalis
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Katalis spiro kiral Ir-SpiroPAP digunakan untuk sintesis total asimmetrik diterpena tipe-Mulinan 22 seba-
gai berikut.

8.6 Gambarkan struktur 15 dan 16, termasuk stereokimianya yang sesuai. 8.0 pt

IDN-3 T-8 Q-4



Theory

Q8-5
Indonesia (Indonesia)

8.7 Di antara reagen berikut, pilih yang paling tepat mewakili B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Di antara reagen berikut, pilih yang paling tepat mewakili C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Theory

A8-1
Indonesia (Indonesia)

Katalis Spiro Kiral yang Menakjubkan

10% dari total
Soal 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Poin 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Nilai

Bagian A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Theory

A8-2
Indonesia (Indonesia)

8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Bagian B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Theory

Q9-1
Indonesia (Indonesia)

Sintesis Total Capitulactone

9% dari total
Soal 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Poin 24 2 16 2 44
Nilai

Tanaman Curculigo capitulata tumbuh di Cina Selatan dan telah lama digunakan dalam obat herbal tra-
disional Cina untuk pengobatan berbagai penyakit. Capitulactone (1) diisolasi dari akar Curculigo capit-
ulata. Strukturnya dengan konfigurasi absolut yang jelas ditentukan oleh kombinasi data spektroskopi
dan sintesis total.

Sintesis total 1 dimulai dengan iodinasi 4-bromoveratrol 2 yang tersedia secara komersial melalui inter-
mediet kunci 12 seperti ditunjukkan pada skema berikut.
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Theory

Q9-2
Indonesia (Indonesia)

Note:

cat = katalis

eq = ekuivalen

9.1 Gambarkan struktur senyawa 3-5, 8, 9 dan 11 serta tampilkan stereokimianya
pada setiap stereocenter.

24.0 pt

IDN-3 T-9 Q-2



Theory

Q9-3
Indonesia (Indonesia)

(R)-Epiklorohidrin (7) dibuat dari (+)-mannitol (13) melalui rute sebagai berikut.

Catatan:

eq = ekuivalen

conc = pekat

IDN-3 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
Indonesia (Indonesia)

9.2 Di antara kondisi berikut, pilih yang paling tepat mewakili A.
(a) Piridin
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) ZnCl2 anhidrat

2.0 pt

9.3 Gambarkan struktur produk-antara 15, 16, 18 dan 19 serta tampilkan
stereokimianya pada setiap stereocenter.

16.0 pt

Diketal 14 dapat juga dibuat melalui reaksi antara (+)-mannitol (13) dengan 2-metoksipropena (23) den-
gan adanya sejumlah katalitik asam toluensulfonat (TsOH) dalam toluen anhidrat. Reaksi modelnya di-
tunjukkan di bawah ini.

9.4 Usulan mekanisme untuk reaksi ini melibatkan intermediet kunci (I-V) seperti
ditunjukkan di atas, pilih urutan pembentukan intermediet kunci yang tepat
selama proses reaksi.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Theory

A9-1
Indonesia (Indonesia)

Sintesis Total Capitulactone

9% dari total
Soal 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Poin 24 2 16 2 44
Nilai

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)

IDN-3 T-9 A-1



Theory

A9-2
Indonesia (Indonesia)

9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Theory

A9-3
Indonesia (Indonesia)

9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

IDN-3 T-9 A-3


	exam-1-0
	exam-1-1
	exam-1-2
	exam-1-3
	exam-1-4
	exam-1-5
	exam-1-6
	exam-1-7
	exam-1-8
	exam-1-9



