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Sifat  : Pilihan 

Semester  : 1/2 

Expected Learning 

Outcome (ELO) 

ELO1 Accepting the diversity of society and implement academic value, norms and 

ethics 
LO sikap dan nilai inti diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang dituangkan dalam kontrak 

perkuliahan: 

1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan materi pokok bahasan yang ditugaskan  dan peran  

individu yang disepakati dalam kelompok, 

2. Percaya diri dalam presentasi dan berdiskusi,  

3. Mentaati aturan yang berlaku dalam perkuliahan dan ujian, 

4. Mendisiplinkan diri tepat waktu untuk hadir dalam perkuliahan dan penyerahan tugas, 

5. Berlaku  jujur dalam ujian 

ELO3 Mastering and applying the concept and principle of biological theory along with its 

uniqueness in biodiversity and bio-conservation 

LO  matakuliah: 

1. Mampu Menjelaskan sejarah dan perkembangan biofermentasi, prinsip fermentasi, peranan 

biofermentasi 

2. Mampu menjelaskan tentang teknik isolasi dan pemeliharaan kultur 

3. Mampu menjelaskan pengembangan inokulum dalam proses biofermentasi 

4. Mampu menjelaskan tentang formulasi media  

5. Mampu menganalisis tentang kinetika pertumbuhan 

6. Mampu menganalisis tentang pembentukan produk 

7. Mampu menganalisis tentang produksi biomassa 

8. Mampu  menjelaskan prinsip kerja fermentor 

9. Mampu menjelaskan instrumentasi dan pengendalian proses dalam bioreaktor  

10. Mampu menganalisis tentang peningkatan skala proses biofermentasi 

11. Mampu menganalisis aplikasi teknologi fermentasi padat 

12. Mampu menganalisis aplikasi teknologi submerged fermentasi  

 

 

ELO5 Being able in using instruments and related methods in observing and measuring 

biological objects 
1. Terampil melakukan teknologi fermentasi padat dan cair   

 

ELO7 Possessing domain of soft skills in team-work, communication, critical and 

creative thinking 
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LO soft skills diintegrasikan dalam proses pembelajaran: 

1. Team work; cooperative learning  dalam menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan 

capaian  pembelajaran dari bahasan, dengan pembagian sub pokok bahasan  dan  peran yang 

jelas dari masing-masing anggota  
2. Komunikasi lisan; secara aktif menyajikan dalam presentasi tugas kelompok sendiri; 

menjawab pertanyaan terhadap tugas kelompok sendiri, bertanya atau  memberi masukan atau 

saran terhadap tugas kelompok  lain.  

3. Berpikir kreatif; mengembangkan pegalaman belajar melalui tugas-tugas individu 

dalam kelompok yang mencapai keluasan dan kedalaman isi pembelajaran dari 

sumber-sumber yang dapat dipercaya;  

4. Berpikir kritis; mampu menemukan kekurangan  atau masalah pada tugas kelompok lain 

dan  mampu memberikan masukan atau  solusinya berdasarkan pengalaman belajarnya; 

Deskripsi singkat 

mata kuliah 

: Kuliah Biofermentasi mencakup: 1) Pendahuluan 2) Teknik isolasi dan pemeliharaan kultur 
3) Pengembangan inokulum untuk fermentasi 4) Formulasi media  5) Kinetika pertumbuhan 

6) Pembentukan produk 7) Produksi biomassa  8) Prinsip kerja fermentor 9) Instrumentasi dan 

pengendalian proses dalam bioreaktor 10) Peningkatan skala 11) Aplikasi teknologi fermentasi 

padat  12) Aplikasi teknologi submerged fermentasi 

Pokok bahasan 

mata kuliah 

: 1) Pendahuluan meliputi : sejarah dan perkembangan biofermentasi, prinsip fermentasi, 

peranan teknologi fermentasi 

2) Teknik isolasi dan pemeliharaan kultur meliputi: mikroorganisme dan kultur 

fermentasi, mikroorganisme sebagai agen biologi dalam fermentasi, prinsip kultivasi 

mikroorganisme   

3) Pengembangan inokulum untuk fermentasi meliputi: penyiapan inokulum sel khamir, 

bakteri dan fungi, peningkatan potensi isolat sebagai inokulum untuk meningkatkan 

produktivitas 
4) Formulasi media  meliputi: desain media, komponen media, karakteristik dan penanganan 

media  

5) Kinetika pertumbuhan meliputi: pola pertumbuhan mikroorganisme, karakteristik 

pertumbuhan, laju pertumbuhan mikroorganisme 

 6) Pembentukan produk meliputi: produk fermentasi berdasarkan waktu produksi, letak 

produksi, enzim, produk hasil biokonversi 

7) Produksi biomassa  meliputi: Protein sel tunggal, B. thuringiensis (insektisida) 

8) Prinsip kerja fermentor meliputi: Pencapaian dan mempertahankan kondisi aseptis, 

struktur dan tipe fermentor yaitu tanpa pengadukan, an aerob (bir, anggur); tanpa 

pengadukan, aerob (biomassa); dengan pengadukan, aerob (antibiotik)  
9) Instrumentasi dan pengendalian proses dalam bioreaktor meliputi: parameter fisik dan kimia; 

instrumen fermentor dan kontrolnya (kontrol buih, oksigen, temperatur, pH, agitator, dan lain-

lain)  
10) Peningkatan skala meliputi: skala laboratorium, skala pilot dan skala industri 

11) Aplikasi teknologi fermentasi padat meliputi: pembuatan oncom, keju, dan lain-lain 

12) ) Aplikasi teknologi submerged fermentasi meliputi:  produksi senyawa citarasa (flavor), dan 

lain-lain 

Pustaka   : Utama 

 1. Stanbury, P.F., A. Whitaker., S.J. Hall. 2003. Principles of Fermentation 

Technology, 2nd ed. Elsevier Science Ltd.  

2. McNeil, B., and L.M. Harvey. 1990. Fermentation a practical approach.  IRL 

Press, USA.  

3. Hutkins, R.W. 2006. Microbiology and Technology of Fermented Foods. UK : 

Blackwell Publishing 

 
: Pendukung 

 1. Bamfort, C.W. 2005. Food, Fermentation, and Micro-organisms. UK : 

Blackwell Publishing 

2. Jurnal dan prosiding  terkait  
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1. Metode Pembelajaran 

Proses pembelajaran pada mata kuliah Biofermentasi menerapkan pendekatan Student 

Centered Learning (SCL) dengan metode cooporative learning. Pembelajaran kooperatif 

merupakan bagian dari teknik pembelajaran dimana mahasiswa berinteraksi dengan yang 

lainnya untuk memperoleh dan mempraktekan elemen-elemen dari suatu materi perkuliahan 

dan menemukan capaian pembelajaran dalam kelompok. Metode ini menciptakan iklim yang 

bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif. 

Karakteristik pembelajaran kooperatif terdiri dari lima elemen sebagai berikut:  

a) Saling ketergantungan positif: Anggota kelompok harus bekerjasama untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Setiap anggota memiliki kontribusi tersendiri baik bahan maupun 

peranannya dalam menuntaskan tugas secara maksimal.  

b) Pertanggung jawaban individu dan kelompok: Seluruh anggota dalam kelompok 

bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan seluruh materi yang dipelajari. Selama 

presentasi dan diskusi, dosen mengamati kontribusi materi maupun peran setiap anggota 

terhadap tugas dan capaian pembelajaran kelompok.  

c) Interaksi promotif: Setiap anggota harus memacu kesuksesan anggota lainnya dalam 

kelompok dengan cara: (i) mengajarkan materi kepada anggota lainnya; (ii) 

mendiskusikan konsep yang dipelajari; (iii) menjelaskan secara oral bagaimana 

memecahkan masalah; dan (iv) memeriksa pemahaman anggota lain. 

d) Membangun collaborative skills atau interpersonal skills: Mahasiswa mendorong dan 

membantu mengembangkan dan mempraktekkan kepercayaan, membuat keputusan, 

berkomunikasi, dan manajemen konflik.  

e) Pemorosesan kelompok: Anggota kelompok merancang capaian kelompok, mengakses 

apa yang akan dikerjakan, dan menentukan fungsi anggota dalam kelompok sehingga 

lebih efektif. 

Mahasiswa membuat kelompok kecil yang terdiri dari tiga sampai empat orang dan pemilihan 

anggota kelompok harus berdasarkan perbedaan tingkat kemampuan, respon dan tanggung 

jawab. Dengan perbedaan tersebut maka setiap anggota akan berusaha membentuk kelompok 

yang kooperatif sehingga lebih produktif. Masing-masing kelompok diharapkan melakukan 

kompromi untuk menetapkan tanggung jawab terhadap pokok bahasan dan sub pokok 

bahasan yang ditugaskan. Masing-masing kelompok mencari materi dari referensi utama dan 

referensi lainnya yang relevan. Pokok bahasan dan sub pokok bahasan dari masing-masing 

kelompok dipelajari secara berkelompok dan dibahas serta serta dibuat ringkasan pentingnya. 

Materi tersebut disampaikan untuk dibahas oleh kelompok lain. Ringkasan penting dari 

pokok bahasan dijelaskan di depan kelas kepada anggota kelompok lain untuk dibahas secara 

tuntas.  

Kelompok yang belum memenuhi capaian pembelajaran disempurnakan melalui remedial 

teaching. Materi yang sudah disempurnakan diberikan kepada individu kelompok lain 

sebagai bahan pembelajaran dan materi ujian pada UTS dan UAS. Berdasarkan tugas ini 
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diharapkan mahasiswa mendapat pengalaman untuk belajar sepanjang hayat (life long 

learning). Dalam penysunan pokok dan sub pokok bahasan, mahasiswa secara kreatif dapat 

memperluas daan memperdalam materi serta contoh-contoh ataupun aplikasinya.. 

 

5. Assesment LO 

1.1.  Assesment of LO sikap dan tata nilai 

Asesmen LO sikap dan tata nilai dilaksanakan dengan teknik observasi selama proses 

perkuliahan dan praktikum sesuai dengan kontrak perkuliahan yang disepakati antara dosen 

dan mahasiswa. Domain attitude dan core value yang disepakati dalam kontrak perkuliahan 

mencakup tanggung jawab, percaya diri, menghargai, disiplin, taat aturan, dan jujur. 

Deskripsi masing-masing domain attitude dan core value dideskripsikan pada rubrik, sebagai 

berikut. 

Domain Deskripsi 

Tanggung jawab 

(Responsible) 

Bertanggung jawab terhadap: 

- penyempurnaan materi dari pokok dan sub pokok bahasan 

pada tugas kelompok; 

- peran yang diemban oleh individu yang disepakati dalam 

kelompok 

Percaya diri 

(Confidence) 

Percaya diri dalam: 

- mempresentasikan materi tugas kelompok; 

- bertanya atau menjawab pertanyaan; 

Menghargai (Respect) Menghargai: 

- hasil kelompok lain; 

- pertanyaan, pendapat dan masukan individu atau kelompok 

lain; 

- Menghargai keberagaman agama, suku, ras dan status sosial 

orang lain 

Taat aturan   

(Obey the rules) 

Percaya diri dalam: 

- mempresentasikan materi tugas kelompok; 

bertanya atau menjawab pertanyaan; 

Jujur (Honesty) Berlaku jujur dalam:  

- ujian; 

- mencantumkan sumber referensi materi dari pokok bahasan 

yang disusun.  

 

 

1.2. Assessment of  LO penguasaan pengetahuan 

LO pengusaan pengetahuan dievaluasi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. Ujian ujian tengah semester dan ujian akhir semester menggunakan teknik ujian 

tulis. 

  

1.3. Assessment of  LO soft skills 

LO soft skills diukur dalam proses pembelajaran dengan teknik observasi dan menggunakan 

instrument rubrik. Skor masing-masing domain soft skills dideskripsikan pada rubrik. 
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Penilaian proses pembelajaran melalui tugas kelompok mencakup pengembangan beberapa 

domain intrapersonal skills (berfikir kreatif dan kritis) dan intrapersonal skills (kemampuan 

kerja kelompok dan komunikaasi lisan).  

Indikator atau kriteria penilaian dari dimensi softskills untuk proses penilaian dicantumkan 

pada tabel di bawah ini. 

Kriteria penilaian dari masing-masing dimensi soft skills    Skor 

Intrapersonal skills  

1. Berpikir kreatif  

1. Mampu mengembangkan pegalaman belajar melalui tugas-tugas kelompok yang 

mencapai keluasan, kedalaman, memberikan contoh-contoh, atau aplikasinya);  

2. materi yang dihasikan berdasarkan sumber -sumber yang dapat dipercaya;  

3. membuat rangkuman atau simpulan dari materi tersebut;  

4. dan menguasai materi dengan baik. 

4 

 

o Mampu mengembangkan pegalaman belajar melalui tugas-tugas kelompok yang 

mencapai keluasan, kedalaman, memberikan contoh-contoh, atau aplikasinya);  

o materi yang dihasikan berdasarkan sumber -sumber yang dapat dipercaya;  

o membuat rangkuman atau simpulan dari materi tersebut;  

o tetapi kurang menguasai materi. 

3 

o Mampu mengembangkan pegalaman belajar melalui tugas-tugas kelompok yang 

mencapai keluasan, kedalaman, memberikan contoh-contoh, atau aplikasinya);  

o materi yang dihasilkan berdasarkan sumber -sumber yang dapat dipercaya;  

o tetapi tidak membuat rangkuman dan tidak menguasai materi 

2 

o Mampu mengembangkan pegalaman belajar melalui tugas-tugas kelompok yang 

mencapai keluasan, kedalaman, memberikan contoh-contoh, atau aplikasinya); 

o tetapi tidak jelas sumbernya, tidak membuat rangkuman dan tidak menguasai materi. 

1 

Tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang yang ditetapkan 0 

2. Berpikir kritis:   

o Mahasiswa mampu menemukan masalah yang relevan (kekurangan) pada tugas 

kelompok lain; 

o mahasiswa mampu memberikan solusi atau masukan atas masalah berdasarkan 

pengalaman belajarnya; 

o mahasiswa memiliki keluasan sudut pandang atau kedalaman berpikir dalam 

menyampaikan masalah; 

o dan keluasan sudut pandang atau kedalaman berpikir dalam menyampaikan masalah 

berdasarkan sumber -sumber yang dapat dipercaya. 

 

 

  

4 

o Mahasiswa mampu menemukan masalah yang relevan (kekurangan) pada tugas 

kelompok lain; 

o mahasiswa mampu memberikan solusi atau masukan atas masalah berdasarkan 

pengalaman belajarnya; 

o mahasiswa memiliki keluasan sudut pandang atau kedalaman berpikir dalam 

menyampaikan masalah; 

o tetapi keluasan sudut pandang atau kedalaman berpikir dalam menyampaikan 

masalah tidak berdasarkan sumber -sumber yang dapat dipercaya. 

  

3 

o Mahasiswa mampu menemukan masalah yang relevan (kekurangan) pada tugas 

kelompok lain; 

o mahasiswa mampu memberikan solusi atau masukan atas masalah berdasarkan 

pengalaman belajarnya; 

o tetapi tidak memiliki keluasan sudut pandang atau kedalaman berpikir dalam 

menyampaikan masalah serta tidak berdasarkan sumber -sumber yang dapat 

dipercaya. 

 

2 

o Mahasiswa mampu menemukan masalah yang relevan (kekurangan) pada tugas 

kelompok lain; 

o tetapi tidak mampu memberikan solusi atau masukan atas masalah berdasarkan 

pengalaman belajarnya. 

 

1 
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Mahasiswa mampu menemukan masalah yang relevan (kekurangan) pada tugas 

kelompok lain 

0 

3. Kerja dalam tim:  

o Mampu menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan capaian pembelajaran dari 

sub pokok atau materi bahasan yang ditugaskan; 

o masing-masing anggota kelompok memiliki peran yang jelas dalam melengkapi 

materi yang ditugaskan; 

o masing-masing anggota kelompok memiliki peran yang jelas dalam persiapan 

presentasi tugas kelompok seperti, menterjemahkan materi, membuat power point 

secara adil dan penuh tanggungjawab; 

o dan memimpin atau memotivasi pembagian dan penuntasan tugas setiap annggota 

dalam kelompok.  

4 

o Mampu menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan capaian pembelajaran dari 

sub pokok atau materi bahasan yang ditugaskan; 

o masing-masing anggota kelompok memiliki peran yang jelas dalam melengkapi 

materi yang ditugaskan; 

o masing-masing anggota kelompok memiliki peran yang jelas dalam persiapan 

presentasi tugas kelompok seperti, menterjemahkan materi, membuat power point 

secara adil dan penuh tanggungjawab.; 

o tetapi tidak jelas yang memimpin atau memotivasi pembagian dan penuntasan 

tugas setiap annggota dalam kelompok. 

3 

o Mampu menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan capaian pembelajaran dari 

sub pokok atau materi bahasan yang ditugaskan; 

o masing-masing anggota kelompok memiliki peran yang jelas dalam melengkapi 

materi yang ditugaskan; 

o tetapi tidak jelas peran masing-masing anggota dalam persiapan presentasi tugas 

kelompok seperti, menterjemahkan materi, membuat power point secara adil dan 

penuh tanggungjawab. 

2 

o Mampu menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan capaian pembelajaran dari 

sub pokok atau materi bahasan yang ditugaskan; 

o tetapi tidak jelas peran masing-masing anggota baik dalam melengkapi materi 

maupun persiapan presentasi tugas kelompok; 

 

1 

Tidak mampu menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan capaian pembelajaran 

dari sub pokok atau materi bahasan yang ditugaskan. 

 

0 

4. Komunikasi lisan:  

o Berperan aktif  menyajikan dalam presentasi tugas kelompok sendiri; 

o berperan aktif  menjawab pertanyaan terhadap tugas kelompok sendiri; 

o dan berperan aktif bertanya, memberi masukan atau saran terhadap tugas kelompok 

lain sebanyak lebih minimal dua kali.  

 

4 

o Berperan aktif  menyajikan dalam presentasi tugas kelompok sendiri; 

o berperan aktif  menjawab pertanyaan terhadap tugas kelompok sendiri; 

o dan berperan aktif bertanya, memberi masukan atau saran terhadap tugas kelompok 

lain hanya kali.  

 

3 

o Berperan aktif  menyajikan dalam presentasi tugas kelompok sendiri; 

o berperan aktif  menjawab pertanyaan terhadap tugas kelompok sendiri; 

o tetapi tidak berperan aktif bertanya, memberi masukan atau saran terhadap tugas 

kelompok lain.  

  

2 

Hanya berperan aktif  menyajikan materi dalam presentasi tugas, menjawab 

pertanyaan dalam kelompok sendiri atau bertanya, memberi masukan atau saran 

terhadap tugas kelompok lain. 

1 

Tidak pernah berperan aktif  menyajikan materi dalam presentasi tugas, menjawab 

pertanyaan dalam kelompok sendiri, bertanya, memberi masukan atau saran terhadap 

tugas kelompok lain. 

0 

 Keterangan:  

  4 = sangat berkembang (nilai <85≤100);  

  3 = berkembang baik (nilai = <66≤85);  

  2 = kurang berkembang (nilai = <50≤66);  

  1 = sangat kurang berkembang (nilai = 1≤50); dan 

  0 = sama sekali tidak berkembang (nilai = 0) 
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1.4. Bobot penilaian 

Bobot dari masing-masing komponen penilaian dicantumkan pada tabel di bawah ini.  

No. Komponen Penilaian Bobot (%) 
Penilaian proses 

1. Intrapersonal skill:   

- Berpikir kreatitif  10 

- Berpikir kritis 5 

2. Interpersonal skill:   

- Kerja dalam tim  10 

- Komunikasi lisan 5 

Penilaian hasil  
3. UTS 35 

4. UAS 35 

 Total 100 

 

 

 

2. Nilai, Norma dan Etika Akademik 

Pada awal perkuliahan disampaikan norma akademik yang berlaku dalam perkuliahan 

Mikrobiologi, sebagai berikut: 

- Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75% dari total pertemuan kuliah 

yang terlaksana. 

- Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi dan jika terjadi perubahan ditetapkan 

bersama antara dosen dan mahasiswa. 

- Toleransi waktu keterlambatan  masuk perkuliahan yaitu 15 menit. 

- Pengumpulan dan presentasi tugas kelompok ditetapkan sesuai jadwal  

- Yang berhalangan hadir karena sakit harus melampirkan keterangan sakit dari dokter 

dan halangan lainnya harus membuat surat izin. 

- Berpakaian sopan dan bersepatu dalam perkuliahan. 

- Pakai baju/kameja putih dan celana hitam untuk pria dan rok hitam bagi perempuan 

pada saat UTS dan UAS. 

- Kecurangan dalam ujian, nilai mata kuliah yang bersangkutan nol. 
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3. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan 

Minggu 

ke 

Capaian 

Pembelajaran 

Pokok bahasan, Sub 

Pokok bahasan dan 

Referensi 

Metode 

Pembelajaran 

dan Alokasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Peran dosen Instrumen Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Memahami pokok 

dan sub-pokok 

bahasan, capaian 

pembelajaran, metode 

pembelajaran,  sistem 

penilaian, dan 

mengetahui referensi 

utama dan tambahan 

- RPS   

- Kontrak Perkuliahan 

- Tutor 

- 100  menit 

- Mendengarkan 

penjelasan RPS dan 

kontrak perkuliahan 

- Mengakses RPS pada 

laman I-Learning 

- Mempedomani RPS 

sebagai panduan belajar 

- Mempelajari  dan 

mengirimkan tugas 

kelompok tentang best 

practice dari cooperative 

Learning 

- Menjelaskan RPS  

- Menjelaskan Kontrak 

Perkuliahan  

- Memberikan tugas kepada 

semua kelompok tentang 

manfaat, hambatan serta 

solusi Cooperative 

Learning 

- Memberi pengarahan 

pembentukan kelompok 

mahasiswa 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-2 

-  

2 LO1: Mampu 

menyebutkan 

sejarah dan 

perkembangan 

biofermentasi, 

prinsip fermentasi 

serta peranan 

teknologi fermentasi 

a. Definisi 

fermentasi 

b.  Sejarah dan 

perkembangan 

biofermentasi 

c.  Prinsip 

fermentasi 

  d.  Peranan teknologi 

fermentasi 

 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 
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Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-3 

komunikasi 

3 a. LO2: Mampu 

menyebutkan dan 

menjelaskan tentang 

teknik isolasi dan 

pemeliharaan kultur 

a. Teknik isolasi 

mikroorganisme 

b. Kultur fermentasi  

c. Mikroorganisme 

sebagai agen biologi 

dalam fermentasi 

 d. Prinsip kultivasi 

mikroorganisme   

Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-4 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

4 LO3: Mampu 

menyebutkan dan 

menjelaskan 

pengembangan 

inokulum untuk 

fermentasi  

a. Penyiapan 

inokulum sel khamir 

b. b. Penyiapan 

inokulum bakteri 

c. Penyiapan 

inokulum fungi 

d. Peningkatan 

potensi isolat sebagai 

inokulum untuk 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdisskusi  

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 
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meningkatkan 
produktivitas 
 

Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

 

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-5 

kemampuan 

komunikasi 

5 LO4: Mampu 

menyebutkan dan 

menjelaskan 

formulasi media   

a. Desain media  

b. Komponen media 

c. Karakteristik dan 

penanganan media 

 

Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-6 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

6 LO5: Mampu 

menyebutkan dan 

menjelaskan 

kinetika 

pertumbuhan 

mikroorganisme 

a. Pola pertumbuhan 

mikroorganisme 

b. Karakteristik 

pertumbuhan 

c. Laju pertumbuhan 

mikroorganisme 

 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 
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Hutkins. 2006. 

Microbiology and 

Technology of 

Fermented Foods 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-7 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

7 LO6: Mampu 

menyebutkan dan 

menjelaskan tentang 

pembentukan 

produk 

biofermentasi  

a. Produk 

fermentasi 

berdasarkan 

waktu produksi 

b. Berdasarkan letak 

produksi 

c. Produksi enzim 

c. d.    Produk hasil 

biokonversi 

d.  

Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

e.  

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-9 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

8 UTS - Asesmen proses; 

LO1 sampai LO6. 

- Ujian tulis  

9 LO7: Mampu 

menyebutkan dan 

menjelaskan tentang 

produksi biomassa   

f.  

a. Protein sel tunggal 

b. Insektisida 

menggunakan B. 

thuringiensis  

 

Hutkins. 2006. 

Microbiology and 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 
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Technology of 

Fermented Foods.  

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-10 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

10 LO8: Mampu 

menyebutkan dan 

menjelaskan prinsip 

kerja fermentor  

 

a. Pencapaian dan 

mempertahankan 

kondisi aseptis 

b. Struktur dan tipe 

fermentor  

c. Tanpa pengadukan, 

an aerob (bir, anggur) 

d. Tanpa pengadukan, 

aerob (biomassa) 

e. Dengan pengadukan, 

aerob (antibiotik) 

 

Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-11 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

11 LO9: Mampu 

menyebutkan dan 

menjelaskan 

instrumentasi dan 

pengendalian proses 

dalam bioreaktor  

a. Parameter fisik dan 

kimia 

b. Instrumen fermentor 

dan kontrolnya (kontrol 

buih, oksigen, 

temperatur, pH, 

agitator, dan lain-lain)  

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 
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Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-12 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

12 LO10: Mampu 

menjelaskan dan 

menganalisis 

peningkatan skala 

fermentasi  

a. Skala laboratorium 

b. Skala pilot  

c. Skala industri 

 

Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

 

 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdisskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-13 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

13 LO11: Mampu 

menjelaskan dan 

menganalisis 

aplikasi teknologi 

fermentasi padat  

 

a. Persyaratan 

mikroorganisme 

yang digunakan 

untuk fermentasi 

padat 

b. Pembuatan oncom, 

keju, dan lain-lain  

 

McNeil, et al., 

1990. 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 
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Fermentation a 

practical 

approach.    

 

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-14 

komunikasi 

14 LO12: Mampu 

menjelaskan dan 

menganalisis 

Aplikasi teknologi 

submerged 

fermentasi  produksi  

a. a. Persyaratan 

mikroorganisme 

yang digunakan 

untuk submerged 

fermentasi  

 

b. Produksi senyawa 

citarasa (flavor), dan 

lain-lain 

Stanbury et al.,2003. 

Principles of 

Fermentation 

Technology 

 

- Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-15 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 

15 LO13: Wrapping up 

 

Seluruh materi  - Cooperative 

Learning 

- 50 menit 

presentasi 

tugas 

- 30 menit 

diskusi 

- 20 menit 

pengarahan 

dosen 

- Mencari materi sesuai 

dengan pokok bahasan 

- Menyusun materi dalam 

bentuk PPT 

- Mengirimkan tugas 

kelompok kepada dosen  

- Presentasi pokok tugas 

kelompok 

- Menjawab pertanyaan 

anggota kelompok lain 

- Memfasilitasi diskusi 

kelompok 

- Melengkapi materi sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

- Melakukan penilaian 

proses terhadap individu 

dan kelompok dan 

mahasiswa lain yang aktif 

berdiskusi  

- Memberi tugas kelompok 

yaitu perluasan materi. 

- Assessment proses: 

LO kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi. 

- Rubrik penilaian 

kerja kelompok, 

berfikir kreatif, 

berfikir kritis dan 

kemampuan 

komunikasi 



15 

 

- Menjelaskan tugas 

kelompok untuk pokok 

bahasan pada minggu ke-16 

16 UAS - Asesmen hasil:  LO7 

sampai LO13. 

- Ujian tulis 

  

 

  


