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A. DESKRIPSI SINGKAT:

Setelah mengikuti mata kuliah Toksikologi selama satu semester dengan beban 2 
SKS, diharapkan mahasiswa mampu merancang uji toksisitas, menganalisis 
intoksikasi dan perjalanan toksikan sehingga dapat menghentikan dan mengurangi 
intoksikasi. Selain itu diharapkan mampu menganalisa kejadian intoksikasi baik dari 
sisi target organ maupun bahan toksikan yang berasal dari makanan dan 
lingkungan. Analisa intoksikasi dikaji pada tingkat kehidupan utuh, tingkat organ dan 
tingkat seluler sehingga nantinya dapat dicari alternatif pencegahan ataupun 
pengobatan efek toksik dari bahan tersebut dan mengembangkan kajian toksikologi.
Untuk mencaoai kompetensi tersebut di atas maka bentuk pembelajaran diberikan 
dengan cara kuliah, diskusi, Journal reading, pembuatan makalah yang 
diseminarkan.

B. PERSYARATAN:

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:

Setelah mengikuti mata kuliah toksokologi, diharapkan mahasiswa mampu 
merancang uji toksisitas, menganalisis intoksikasi dan perjalanan toksikan sehingga 
dapat menghentikan dan mengurangi intoksikasi, mampu menjelaskan intoksikasi di 
berbagai target organ dan berbagai sumber toksikan pada tingkat kehidupan utuh,
tingkat organ dan tingkat seluler



TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :
Minggu Materi Pembelajaran Bentuk 

Pembelajaran

Kompetensi Indikator 

Penilaian

Bobot 

nilai

1 Introduction 
General Principle of 
Toxicology

Kuliah & 
Diskusi

Faham 
toksikologi
secara 
umum

2     - Animal Toxicity Test Kuliah & 
Diskusi

Merancang 
uji toksisitas

Proposal uji 
toksisitas

3 Mechanisms of toxicity Kuliah & 
Diskusi

Analisis 
mekanisme 
toksikan pd 
target 
oragn/sel

4 Toxicokinetics Kuliah & 
Diskusi

Menganalisa 
efek toksikan 
sehingga 
dapat 
mencegah & 
mempercepa
t efek toksik

Analisis 
perjalanan 
toksikan, 
penghentia
n toksisitas

5 Non organ toxicity
    -Chemical 
Carcinogenesis

Kuliah & 
Diskusi

Analisis 
karsinogen
esis

6 – 8 Target Organ Toxicity

-Immune system
-Respiratory
-Liver
-Kidney
-Reproductive
-Endocrine
-Nervous system

Journal 
reading

Melakukan 
critical 
appraisal

Tulisan 
critical 
appraisal

9 - 10 Toxic Agents

    -Pesticides
    -Heavy Metal (Hg, Pb)

Journal 
reading

Melakukan  
critical 
appraisal

Tulisan 
critical 
appraisal

11 - 13 Enviromental Toxicology

    -Air pollution
    -Ecotoxicology

Seminar Makalah 
kajian 
enviroment 
toxicology

14 - 15 Application of Toxicology

    -Food Toxicology

Seminar

Menganalisa 
dan 
mengemban
gkan 
masalah 
intoksikasi di 
masyarakat

Makalah 
kajian food 
toxicology

16    -Clinical Toxicology Kuliah & 
Diskusi

Faham Clin 
Tox

Catatan : 

- Kompetensi yang dicapai pada setiap kemungkinan baru tercapai setelah melampaui 
lebih dari satu pokok bahasan,berbeda dengan SAP dan GBPP setiap pokok bahasan 
sudah mendapatkan  tujuan instruksional khusus.

- Bentuk pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
- Kolom 1 menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 

sampai ke 16 (satu semester ). 
- Kolom 2 bisa diisi pokok bahasan, atau sub pokok bahasan,atau topik bahasan.



- Kolom 3 bentuk pembelajaran bisa berupa : kuliah, diskusi, presentasi tugas, seminar, 
simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapangan, praktek bengkel, survai 
lapangan,bermain peran, dlsb.

- Kolom 4 kompetensi diusahakan berupa rumusan kemampuan akhir dibidang kognitif, 
psikomotorik, dan afektif.( lengkap dan utuh )*

- Kolom 5 penilaian berisi : indikator yang akan dapat menunjukan pencapaian 
kompetensi yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif –
ketepatan analisis, kerapian sajian, bisa juga yang kuantitatif – banyaknya kutipan 
acuan / unsur yang dibahas)

- Kolom nilai disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau 
mengejakan tugas, atau tingkat pentingnya bahasan, atau kompetensi yang utama/ 
pendukung/ lainnya.

  

E. JADWAL

No Minggu Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Strategi 

Pembelajaran

Dosen

1 1 Introduction
General Principle of 
Toxicology

Kuliah dan 
diskusi

SW

2 2 Animal Toxicity Test Kuliah dan 
diskusi

SW

3 3 Mechanisms of toxicity Kuliah dan 
diskusi

SW

4 4 Toxicokinetics Kuliah dan 
diskusi

SW

5 5 Non organ toxicity  Chemical 
Carcinogenesis

Kuliah dan 
diskusi

SW

6 6 Target Organ 
Toxicity

Immune system
   

Presentasi EW/Tim

7 6 Nervous system Presentasi SW/Tim

8 7 Respiratory system Presentasi SW/Tim

9 8 Liver Presentasi ND/Tim

10 8 Kidney Presentasi ND/Tim

11 9 Reproductive Presentasi ND/Tim

12 9 Endocrine Presentasi ND/Tim

13 10 Toxic Agents Pesticides Presentasi EW/Tim

14 11 Heavy Metal (Hg, Pb) Presentasi EW/Tim

15 12 Enviromental 
Toxicology

Air pollution Presentasi EW/Tim



16 13 Ecotoxicology Presentasi EW/Tim

17 14 Application of 
Toxicology

Food Toxicology Pembuatan 
makalah/ 
Presentasi

ND

18 15 Food Toxicology Pembuatan 
makalah/ 
Presentasi

SW

19 16 Clinical Toxicology Kuliah dan 
diskusi

ND

20

Catatan: 
Strategi Pembelajaran :  misal Kegiatan Presentasi dan Diskusi merupakan pengungkapan 
secara oral dari kegiatan Penulisan Scientific Paper (….atau yang lain sesuai dengan sifat 
keilmuan masing-masing)

      F. MONITORING DAN UMPAN BALIK

Monitoring dilakukan untuk mengukur ketercapaian target pembelajaran, diharapkan 

dari hasil monitoring dapat dipakai sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan 

penyesuaian materi dan strategi tehnik pembelajaran. Proses monitoring dalam 

kegiatan pembelajaran dilakukan dengan kuis singkat terutama untuk mengetahui 

apakah materi yang ditargetkan untuk didiskusikan secara kelompok kecil mahasiswa 

dapat berjalan sesuai rencana.

G. PENILAIAN

Evaluasi sumatif dimaksudkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa mengenai 

ketercapaian kompetensi melalui materi perkuliahan dan praktikum (kalau ada), 

sedangkan evaluasi formatif  digunakan untuk mengukur proses pembelajaran yang 

berlangsung, misalnya dengan  quist, umpan balik langsung tentang materi yang 

sudah di sampaikan dan menjadi dasar materi selanjutnya. 

Evaluasi berdasar pada aktivitas diskusi dan presentasi tugas (Journal Reading) 

dapat mempunyai persentasi penilaian cukup besar karena secara afektif dan 

psikomotorik dapat di tunjukkan oleh mahasiswa. 

Karya ilmiah tersebut harus dipresentasikan  dalam kelas untuk 

mempertanggungjawabkan buah pikirnya dengan pemikiran mahasiswa yang berperan 



aktif dan dosen sebagai pendamping dalam kelompok tersebut untuk menjelaskan 

permasalahan yang belum terpecahkan dengan benar.

Evaluasi terhadap hasil pembelajaran dapat dilihat dari hasil-hasil mandiri, pekerjaan 

rumah (PR), tugas presentasi dan quis yang dilakukan secara berkala sehingga 

diharapkan penguasaan materi oleh mahasiswa dapat tercapai dengan baik. Untuk 

mengevaluasi proses pembelajaran, maka rangkuman dari monitoring kegiatan 

mingguan dapat dipelajari untuk selanjutnya diperlukan pemikiran tentang tindakan 

perbaikan. Perbaikan tersebut misalnya tugas kepada mahasiswa perlu ditingkatkan 

atau tidak, atau apakah handout yang disediakan harus direvisi ulang, dsb. Hambatan-

hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kuliah harus dicatat. Jika 

memungkinkan, permasalahan tersebut harus langsung diatasi, tetapi jika tidak 

memungkinkan, maka dapat dijadikan rekonstruksi  RPKPS  untuk perbaikan sistem 

perkuliahan di tahun  penyajian  berikutnya. 

Contoh bentuk penilaian :

- Short Answer Test 

- Formal assessment by written examination 

- Individual presentation of a scientific paper

I. DAFTAR PUSTAKA YANG DIREKOMENDASIKAN

Handout materi kuliah akan diberikan diawal kuliah atau pada minggu ke dua 

perkuliahan dengan soft copy dalam CD. Setiap mahasiswa diharuskan mempelajari 

handout yang sudah dimiliki untuk memperlancar jalannya penyampaikan materi dan 

memudahkan mahasiswa dalam memahami materi kuliah. Mahasiswa dituntut secara 

internally driven aktif mengakses sumber-sumber pustaka yang mendukung proses 

transfer of knowledge. 

1. Casarett & Doull’s, 2008, Toxicology The Basic Science of Poisons, Editor 

Curtis D.Klaassen, Seventh Edition, Mc Graw Hill Medical, New York

2. Hodgson E, 2004, A Textbook Of Modern Toxicology, Third Edition, Wiley-

Interscience, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, Canada


