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1. Manfaat Pembelajaran
Mata kuliah Biomonitoring ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman tentang
monitoring kualitas lingkungan secara biologi, baik monitoring kualitas air, tanah
maupun udara. Mahasiswa dapat menentukan organisme yang tepat untuk monitoring
kualitas lingkungan tertentu. Selanjutnya mahasiswa akan mmapu memnggunakan
biomnotiring dalam pengelolaan lingkungan.

2. Deskripsi Pembelajaran
Biomonitoring merupakan kajian pemantauan kualitas lingkungan menggunakan
organisme. Monitoring secara fisik dan kimia terhadap toksikan di alam sangat dinamis
terhadap waktu dan tempat. Sistem biologi dapat mengintegrasikan hampir semua
aspek variabel lingkungan dalam skala waktu yang besar dengan pengukuran yang
lebih mudah. Biomonitoring dapat digunakan untuk guna menduiga dampak yang lebih
luas dari pencemaran udara, air, dan tanah sebagai landangan dalam pengembangan
pengelolaannya. Namun, faktor sosial, ekonomi, dan politik juga diperlukan guna
mendukung keberhasilan pengelolaannya.
Mata kuliah Biomonitoring Membahas aspek umum dan pendekatan integratif
biomonitoring; konsep biomonitor, bioindikator, biomarker; program internasional untuk
biomonitoring; bioindikator dan pengelolaan ekosistem; bioindikator alga, invertebrata ,
tumbuhan, vertebrata, mamalia; biomarker dan ekotoksikologi; biomonitoring dan
konservasi lingkungan

3. Kompetensi Pembelajaran

Standar Kompetensi (SK):
Mahasiswa mampu menetapkan dan menggunakan organisme yang tepat guna
memantau kualitas lingkungan udara, air dan tanah sebagai landasan dalam
pengelolaan lingkungan
Kompetensi Dasar (KD):
1. Mahasiswa mampu membedakan (C2) monitoring lingkungan secara fisik, kimia
maupun biologi (biomonitoring) dan memberikan (C3) contoh pemanfaatannya
terhadap problem lingkungan
2. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) persyaratan suatu organisme menjadi
biioindikator serta membedakan (C2) respon organisme mulai tingkat seluler
hingga komunitas terhadap pencemaran
3. Mahasiswa mampu menjelaskan program internasional biomonitoring (C2) dan
memberikan (C3) contoh program yang dapat diimplementasikan di Indonesia,
menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) lingkungan yang tercemar
4. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) keunggulan dan kelemahan plankton untuk
biomonitoring kualitas air dan memberikan (C3) contoh pemanfaatannya serta
menganalisis (C4) penyebab pencemaran air dan mengevaluasi (C5) pencemaran
air yang terjadi serta terampil (C6) dalam melakukan identifikasi plankton guna
menduga kualitas perairan dengan menggunakan algalbase.org serta terampil
dalam pendugaan kualitas air berbasis diatom
5. Mahasiswa mampu menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) kualitas perairan dan
terampil (C6) dalam menghitung indeks diversitas spesies baik secara manual
maupun menggunakan software dan mengintepretasikannya guna menduga
kualitas air
6. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) keunggulan dan kelemahan invertebrata
untuk biomonitoring kualitas air dan memberikan (C3) contoh pemanfaatannya
serta menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) pencemaran air yang terjadi serta
terampil (C6) dalam menghitung EPT indeks
7. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) keunggulan dan kelemahan ikan untuk
bioindikator dan biomarker
kualitas air dan memberikan (C3)
contoh
pemanfaatannya serta menganalisis (C4) penyebab pencemaran air dan
mengevaluasi (C5) pencemaran air yang terjadi serta terampil (C6) dalam
penggunaan ikan sebagai biomarker
8. a mampu menjelaskan (C2) dan memberikan (C3) contoh macam-macam toksikan
serta menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) dampak toksikan terhadap
organisme sebagai landasan dalam pengembangan pengelolaan lingkungan
9. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) keunggulan dan kelemahan lichenes untuk
bioindikator kualitas udara dan memberikan (C3) contoh pemanfaatannya serta
menganalisis (C4) penyebab pencemaran udara dan mengevaluasi (C5)
pencemaran udara yang terjadi serta terampil (C6) dalam penggunaan lichenes
sebagai bioindikator kualitas udara

10. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) keunggulan dan kelemahan Bryophyta dan
Pteridophyta untuk bioindikator kualitas udara dan memberikan (C3) contoh
pemanfaatannya serta menganalisis (C4) penyebab pencemaran udara dan
mengevaluasi (C5) pencemaran udara yang terjadi serta terampil (C6) dalam
penggunaan Bryophyta dan Pteridophyta sebagai bioindikator kualitas udara dan
tanah
11. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) keunggulan dan kelemahan tumbuhan
tingkat tinggi untuk bioindikator kualitas udara dan memberikan (C3) contoh
pemanfaatannya serta menganalisis (C4) penyebab pencemaran udara dan
mengevaluasi (C5) pencemaran udara yang terjadi serta terampil (C6) dalam
penggunaan tumbuhan tingkat tinggi sebagai bioindikator kualitas udara dan tanah
12. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) keunggulan dan kelemahan hewan untuk
bioindikator perubahan lingkungan dan memberikan (C3) contoh pemanfaatannya
serta menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) penyebab perubahan lingkungan
yang terjadi serta terampil (C6) dalam penggunaan hewan sebagai bioindikator
perubahan lingkungan
13. Mahasiswa mampu menjelaskan (C2) manfaat biomonitoring sebagai landasan
dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan (C3) contoh pemanfaatannya
serta menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) problem lingkungan serta terampil
(C6) dalam pengembangan strategi pengelolaan lingkungan
14.

3. Organisasi Materi
Pada mata kuliah Biomonitoring ini sangat penting untuk diberikan pengantar materi
tentang monitoring kualitas lingkungan secara fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya
diberikan materi tentang konsep bioindikator untuk mengetahui persyaratan suatu
organsime dapat menjadi bioindikator, dan kategorisasinya. Porgrma internasional
bioindikator diberikan untuk membandingkan biomonitoring yang dilakukan di negara
maju dan berkembang. Selanjutnya dibahas bioindikator kualitas air meliputi plankton,
aplikasiindeks keanekaragaman spesies, invertebrata, dan ikan.

Adapun organisasi Materi dalam kuliah ini adalah sebagai berikut:
1
2
3
4
5
6-7
8
9
10-11
12

Apakah biomonitoring itu?
Konsep bioindikator
Program international biomonitoring
Bioindikator kualitas air: plankton
Bioindikator kualitas air: aplikasi indeks diversitas spesies
Bioindikator kualitas air: invertebrata
Bioindikator kualitas air: ikan sebagai bioindikator dan biomarker
Uts
Ekotoksikologi
Biomonitoring kualitas udara/tanah: lichenes

13
14
15
16

Biomonitoring kualitas udara/tanah: tumbuhan rendah
Biomonitoring kualitas udara/tanah: tumbuihan tinggi
Hewan sebagai bioindikator perubahan lingkungan
Biomonitoring sebagai landasan dalam pengelolaan lingkungan

4. Strategi Pembelajaran

Supaya lebih berfokus kepada mahasiswa, pembelajaran mata kuliah Biomonitoring ini
diberikan melalui beberapa strategi. Pada kuliah pertama akan diberikan kontrak kuliah
untuk negosiasi tentang teknik pembelajaran, materi yang diberikan dan penilaian.
Strategi pembelajaran yang akan digunakan diantaranya adalah, diskusi dengan cara
melemparkan pertanyaan dan meminta pendapat kepada mahasiswa tentang materi
yang diberikan. Pertanyaan dan pendapat akan menghubungkan antara konsep
Biomonitoring dan contoh pemanfaatannya dalam pemantauan kualitas lingkungan.
Guna meningkatkan kompetensi, maka mahasiswa diperkenalkan dengan algabase.or
untuk identifikasi mikroalga dan diperkenalkan dengan SimRiver, software
pembelajaran untuk pendugaan kualitas air menggunakan diatom. Strategi lain
diantaranya adalah pemberian tugas individu kepada mahasiswa untuk melatih pola
pikir dan kerja mandiri terutama dalam mereview artikel jurnal. Guna meningkatkan
kemampuan komunikasi, maka mahasiswa diberi tugas dan mempresentasikannya,
khususnya studi kasus.
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6. Tugas

RINCIAN TUGAS:
1. Tugas Individu: Membuat paper Biomonitoring salah satu jenis organisme
2.
Membuat materi presentasi
3.
Mereview artikel jurnal, didiskusikan kelas
4.
5.
7.Kriteria Penilaian
Pembobotan:
a) Tugas =20%
b) UTS =30%
c) UAS =40%
d) Aktivitas di=10%
Acuan penilaian : PAP
8. Jadwal Pembelajaran

Minggu
Topik Bahasan
ke
1
Apakah biomonitoring itu?

Referensi
A,C,D,F
A,C,D,F

2

Konsep bioindikator

3

Program international biomonitoring

4

Bioindikator kualitas air: plankton

5

Bioindikator kualitas air: aplikasi indeks diversitas
spesies

G,H,J

Bioindikator kualitas air: invertebrata

A,C,D,I

C,D
A,C,D,E,G,H,I

6
7

8

Bioindikator kualitas air: ikan sebagai bioindikator dan
biomarker
UTS

9
10

Ekotoksikologi

A,B,C,D,I

11

\

A,C,D,I

12

Biomonitoring kualitas udara/tanah: lichenes

A,D,F

13

Biomonitoring kualitas udara/tanah: tumbuhan rendah

A,D,F

14

Biomonitoring kualitas udara/tanah: tumbuihan tinggi

A,D,F

15

Hewan sebagai bioindikator perubahan lingkungan

A,D,F

16

Biomonitoring sebagai landasan dalam pengelolaan
lingkungan

A,C,D,F,I
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