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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya 

sehingga penyusunan Dokumen Rencana Srategis Program Fakultas Kehutanan 

Universitas Jambi dapat diselesaikan tepat waktu. 

Dokumen Rencana Strategis ini disusun sebagai dasar dan acuan dalam 

penyelenggaraan Fakultas Kehutanan kurun waktu 2015-2019. Dalam 

penyusunann, Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Strategis 

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Universitas Jambi periode 2015-

2019. Rencana strategis Fakultas Kehutanan 2015-2019 sangat penting dan 

strategis sebagai pedoman untuk mengembangkan pencapaian visi dan misi 

Fakultas Kehutanan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting 

dalam  upaya peningkatan dan pengembangan mutu penyelenggaraan kegiatan 

tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan.  

Tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua 

pihak yang telah membantu dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis ini. 

Kritik dan saran untuk perbaikan Rencana Strategis ini sangat tim penyusun 

harapkan. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita untuk memajukan 

Fakultas Kehutanan ini.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

Salah satu sumberdaya alam terbesar di Indonesia, yang belum dikelola 

dan belum dimanfaatkan secara berkelanjutan yang dapat memberikan 

kesejahteraan masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai paru-paru dunia adalah 

Sumberdaya Hutan. Pada tahun 2012, total luas kawasan hutan alam Indonesia 

tercatat 120 juta hektar, sekitar 82% diantaranya merupakan kawasan hutan alam 

yang masih berhutan, sedangkan sisanya 18% merupakan kawasan hutan yang 

tidak berhutan. Luasan kawasan hutan alam yang tidak berhutan semakin lama 

semakin menunjukan angka peningkatan, hal ini berarti besarnya kerugian potensi 

usaha nasional sebagai akibat kerusakan sumberdaya hutan. 

Sebagai suatu wilayah utama, Sumatera mempunyai berbagai sumberdaya 

alam yang dapat digali dan dikembangkan antara lain sumberdaya hutan. Secara 

fisik wilayah regional Sumatera memilki potensi tegakan hutan seluas 4.429 Km² 

atau lebih dari 20% potensi luas Sumatera. Berdasarkan tataguna hutan 

kesepakatan dari 130,8 juta ha hutan di Indonesia, maka seluas 20,481 juta ha atau 

20,2% terdapat diwilayah Sumatera. Dari luas tersebut 21,8% sebagai hutan 

lindung, 15,3% sebagai hutan suaka alam dan hutan wisata, 23,3% hutan 

produksi, 25,3% hutan produksi tetap dan 14,3% hutan yang dapat dikonversi. 

 Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jambi Nomor 108/1998 tanggal 7 

April 1998 luas kawasan hutan di Provinsi Jambi 2.179.440 ha (42.73% dari luas 

daratan) dengan perincian sebagai berikut: (a). Kawasan konservasi seluas 

679.120 ha; (b). Kawasan hutan produksi terbatas dan tetap seluas 1.278.700 ha; 

(c). Kawasan hutan dengan pola partisipasi masyarakat seluas 30.490 ha; dan (d). 

Hutan lindung seluas  191.131 ha. 

  Sumberdaya hutan Provinsi Jambi yang terlengkap ini menghadapi 

kendala yang sangat berat  yaitu kerusakan hutan yang sangat mengkawatirkan. 

Akibat over eksploitasi luas hutan alam Jambi sekitar 2.1 juta ha pada tahun 1999 

tersisa hanya 1,6 juta ha pada tahun 2003 sehingga laju kehilangan kawasan hutan 

mencapai 0,5 juta ha dalam satu tahun, dan dalam sepuluh tahun terakhir 
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kerusakan kawasan di Provinsi Jambi 24.000 ha per tahun. Jika ini terus berlanjut 

maka hutan alam Propinsi Jambi akan habis beberapa tahun yang akan datang. 

Data Bank dunia menunjukan bahwa rata-rata kerusakan hutan di Indonesia 2 juta 

ha pertahun, maka potensi hutan alam di kawasan hutan produksi di Sumatera 

pada tahun 2005 diperkirakan akan habis dan untuk Pulau Kalimantan akan habis 

pada tahun 2008. Apabila kerusakan hutan dibiarkan terus menerus berlangsung 

akan dapat menyebabkan kerugian besar pembangunan nasional yang pada 

giliranya akan mengancam keseimbangan ekosistem global. Kondisi ini 

memerlukan tantangan yang berat dan usaha yang sungguh-sungguh untuk 

membangun dan merehabilitasi hutan kembali. Salah satu usaha untuk mencapai 

kondisi hutan yang ideal maka diperlukan sumberdaya manusia berbasiskan 

pengetahuan ilmu kehutanan yang baik dan handal melalui penyelenggaraan 

pendirian Fakultas Relevan yang Berkaitan dengan Bidang Ilmu Kehutanan. 

 Meningkatnya kerusakan hutan tropis selama 30 tahun terakhir ini 

mengakibatkan semakin besarnya tuntutan masyarakat global terhadap 

pelaksanaan pengelolaan hutan produksi secara lestari. Perubahan ekonomi dan 

politik global, mau tidak mau harus memperoleh perhatian yang serius dan 

seksama. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari maka 

diwujudkan kesepakatan/perjanjian antara negara-negara pengekspor dan 

pengimpor kayu tropis yang disebut dengan kesepakatan ITTO (International 

Tropical Timber Organization) di Pulau Bali pada tahun 1990, dan pada tahun 

2000 ditetapkan sebagai tahun target pencapaian pengelolaan hutan produksi 

lestari (Sustainable Forest Management) dihutan tropis yang terdapat dinegara 

anggotannya. Masa waktu setelah itu dikenal sebagai era penerapan ekolebel 

(Ecolabelling). Setelah beberapa tahun berjalan ternyata implementasi 

pengelolaan hutan produksi lestari ditingkat unit management menghadapi 

kendala terutama ketersediaan Sumberdaya Manusia yang Masih Terbatas  

terutama disaat otonomi daerah yang juga sudah berlaku.  

 Kebutuhan sumberdaya manusia terdidik bidang kehutanan untuk Provinsi 

Jambi saja sudah cukup besar apalgi jika dihitung dengan kebutuhan tersebut 

untuk pengelolaan hutan di Sumatera dan Indonesia. Sampai dengan tahun 2016 

terdapat  13 (tiga belas) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan 
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Tanaman (IUPHHK-HT) dengan luas konsesi 507.177,77 ha;  2 (dua) izin 

pemanfaatan hasil hutan kayu dengan pola Restorasi Ekosistem atas nama PT. 

Restorasi Ekosistem Indonesia dan PT. Alam Bukit Tiga Puluh;  2 Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas nama PT. Putra 

Duta dan Pesona Belantara dengan konsesi sekitar 85.000 ha; terdapat 101  

Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) berupa kayu gergajian, plywood, block 

board, block surf film, veneer, pulp, pencil slate, container floor,  moulding dan 

tissue. Selain itu terdapat berbagai pengelolaan hutan berbasis masyarakat antara 

lain Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan 

dan Hutan Rakyat. Dalam Rencana Startegis Dinas Kehutanan, sampai dengan 

tahun 2021 ditarget 20% kawasan hutan Jambi akan dikelola dengan pola 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarkat (PHBM). 

Kebutuhan sumberdaya manusia kehutanan yang berkualitas semakin 

meningkat selajan dengan tuntutan pengelolaan ekosistem hutan secara 

berkelanjutan. Secara nasional, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan 

kebijakan pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan ditingkat tapak yaitu 

dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada setiap fungsi 

kawasan hutan. Di dalam Provinsi Jambi, Kementerian kehutanan RI melalui SK 

Menhut No. 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 telah menetapkan 

wilayah KPH di Provinsi Jambi sebanyak 17 unit kelola KPH yang terdiri dari 16 

(enam belas) unit KPH Produksi (KPHP) dan 1 (satu) unit KPH Lindung (KPHL) 

sedangkan secara nasional terdapat 530 uni KPH di seluruh Indonesia.  Secara 

global, tuntutan pengelolaan ekosistem hutan secara berlanjutan juga semakin 

kencang sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat secara global 

tentang pentingnya menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan tropis terhadap 

pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change). 

Guna memberikan kontribusi terhadap penyediaan sumberdaya manusia 

serta berpartisipasi dalam penyelesaian permasalah kehutanan dan lingkungan 

melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat yang 

berkualitas maka pada tahun 2009 berdasarkan SK Dikti No. 159/DT/2009 

dikeluarkan izin berdirinya program studi kehutanan di Universitas Jambi 

(Lampiran 1). Selanjutnya berdasarkan SK Rektor No. 289/H21/DT/2009 
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program studi kehutanan menjadi salah satu Jurusan di Struktur Organisasi 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan nama Jurusan Kehutanan (Lampiran 

2).  Berdirinya Jurusan Kehutanan di bawah pengelolaan Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi telah memberi harapan baru bagi penyediaan dan 

pengembangan sumberdaya manusia berbasis ilmu kehutanan khususnya Provinsi 

Jambi.  

 Jurusan/Program Studi Kehutanan sejak didirikan tahun 2009 telah 

mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat dari berbagai wilayah di 

Indonesia dan khususnya Provinsi Jambi hal ini di buktikan dengan semakin 

meningkatnya jumlah peminat yang masuk ke Jurusan kehutanan dari tahun-ke 

tahun. Untuk meningkatkan peran dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi maka Jurusan/Program Studi Kehutanan ditingkatkan 

status menjadi Fakultas Non OTK (Organisasi dan Tata Kerja) di Universitas 

Jambi pada tahun 214 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi 

Nomor 92/UN21/OT/2014. 

  

1.2.  Tujuan Pembentukan Fakultas Kehutanan 

Pembentukan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi bertujuan untuk: 

1.2.1. Aspek Pendidikan  

a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bidang ilmu kehutanan 

melalui peningkatan kualitas kurikulum, peningkatan kualitas dan 

kuantitas tenaga pengajar, peningkatan sarana dan prasarana serta 

dukungan alokasi penganggaran yang memadai. 

b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumberdaya 

pendidikan tinggi yang ada di Universitas Jambi melalui pemanfataan 

sumberdaya yang idle; peningkatan dan perbaikan manajemen sumberdaya 

baik fisik berupa bangunan, peralatan, dan sumberdaya manusia serta 

efisiensi penggunaan dan pemanfaatan anggaran. 

c. Meningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas 

Jambi melalui peningkatan jumlah dan kualitas serta motivasi kerja 

sumberdaya manusia baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan 
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mahasiswa; peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung 

pendidikan;  

d. Meningkatkan daya tampung mahasiswa dalam rangka untuk 

berpartisipasi memberikan pemerataan kesempatan belajar pada 

pendidikan tinggi. 

 

1.2.2. Aspek Penelitian 

a. Meningkatkan secara kuantitas dan kualitas penelitian serta publikasi 

ilmiah  pada skala nasional dan internasional bidang kehutanan melalui 

peningkatan alokasi pendanaan sendiri dan sumber pendanaan lain baik 

yang bersumber dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan Lembaga lain 

baik dari dalam dan luar negeri. 

b. Mewujudkan Jambi sebagai salah pusat penelitian sumberdaya hutan 

tropis dataran rendah melalui penguatan peran Fakultas Kehutanan sebagai 

lembaga pelaku dan pelaksana penelitian ekosistem hutan tropis yang 

berkualitas; pembangunan  hutan pendidikan dan penelitian bekerjasama 

dengan pihak perusahaan serta penyusuan payung penelitian yang 

terintegrasi. 

c. Mengembangkan kerjasama penelitian bidang kehutanan dan lingkungan 

baik secara lokal, nasional  dan international melalui berbagai jejaring 

yang melibatkan multipihak. 

 

1.2.3. Aspek Pengabdian 

a. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak 

meliputi lembaga pemerintah, perusahaan swasta, Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan Masyarakat dalam upaya peningkatan peran serta 

Universitas Jambi dalam pembangunan sektor Kehutanan di Provinsi 

Jambi dan Indonesia. 

b. Mewujudkan peran Universitas Jambi dalam implementasi pengelolaan 

sumberdaya hutan berkelanjutan khususnya di Provinsi Jambi dan 

Sumatera. 
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c. Meningkatkan peran Universitas Jambi melalui Fakultas Kehutanan dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat di dalam dan 

sekitar kawasan hutan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang 

berkualitas dan pembangunan desa hutan binaan. 

d. Merealisasikan rencana pengembangan Universitas Jambi dalam 

memantapkan jumlah fakultas di bidang eksakta, khususnya untuk rumpun 

ilmu terapan. 
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BAB II 

VISI DAN MISI  
 

2.1. Visi 

Mengacu pada  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia  Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas 

Jambi pasal 25 bahwa visi Universitas Jambi adalah A World Class 

EntrepreneurshipUniversity. Maka Visi Fakultas kehutanan juga diperbaharui 

bersamaan dengan perubahan Visi PS kehutanan yaitu “Menjadi lembaga 

Pendidikan bidang kehutanan yang inovatif, profesional  dan berdaya saing 

global berbasis kewirausahaan” 

 

2.2. Misi 

a. Mengembangkan sistem pendidikan kehutanan dan profesi yang inovatif 

dan berkualitas sehingga mampu menghasilkan lulusan yang profesional, 

bermoral, dan mandiri dalam mengelola ekosistem dan sumberdaya hutan 

berkelanjutan. 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta profesionalisme 

dengan memanfaatkan potensi ekosistem dan sumberdaya hutan yang 

tersedia secara lokal berbasiskan kewirausahaan 

c. Mengembangkan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan profesional 

dalam upaya membangun berbagai produk dan desain peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan 

berbasiskan potensi lokal 

 

2.3. Tujuan 

a. Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 

berkembang menjadi masyarakat modern yang berakhlak mulia, beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menguasai ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bidang ilmu kehutanan; 

b. Mengembangkan sumberdaya manusia yang berilmu, kreatif, berdisiplin, 

bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi, dan mampu menyesuaikan diri 
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serta bersaing dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 

seni bidang kehutanan; 

c. Mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni bidang kehutanan dan mengupayakan penggunaannya dalam 

rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta melestarikan dan 

memperkaya sumberdaya hutan; 

d. Mengembangkan suasana demokratis yang mendukung kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara 

bertanggung jawab; 

e. Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan 

baik; dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni bidang ilmu kehutanan. 

 

2.4. Sasaran 

Lulusan Fakultas Kehutanan diterima bekerja di sektor kehutanan dan/atau 

berusaha secara mandiri dalam usaha bidang kehutanan dan bidang lain yang 

terkait secara profesional.  

 

2.5. Strategi Pencapaian  

Adapun strategi yang dikembangkan oleh Fakultas Kehutanan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang inovatif, efektif dan efisien berbasis 

potensi ekosistem dan sumberdaya hutan Sumatera. 

b. Meningkatkan pengalaman lapangan mahasiswa secara konsisten melalui 

berbagai program pembelajaran terstruktur sehingga lulusan tidak hanya 

dibekali dengan ilmu pengetahuan tetapi juga pengalaman empiris dan 

ketrampilan dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya hutan secara 

profesional. 

c. Membangun kampus-kampus lapangan yang khas sesuai dengan sebaran 

dan jenis ekosistem hutan tropis. Kampus lapangan tersebut dibangun 
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bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan dan Unit 

KPH dan Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jambi. 

d. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder kehutanan terkait baik instansi 

pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dunia usaha 

sebagai penggunan lulusan dalam upaya pengembangan kurikulum dan 

penyelenggaraan pendidikan. 

e. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan secara terus menerus melalui pelatihan dan pendidikan 

lanjutan. 

f. Membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama penelitian internasional 

dan publikasi nasional dan internasional dengan melibatkan staf pengajar 

dan mahasiswa. 

g. Menyelengarakan kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi 

penyelenggara pendidikan kehutanan di Indonesia dalam hal pengembangan 

kurikulum dan praktek lapang/magang mahasiswa. 

h. Meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui pendidikan 

kewirausahaan yang berbasis ouput dan pelibatan mahasiswa dalam 

berbagai kegiatan pelatihan entrepreneurship, kepemimpinan, kerjasama 

penelitian dan penyediaan bahan unit bisnis usaha kehutanan. 
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BAB III 

KEADAAN SAAT INI 
 

 

3.1. Keadaan Kelembagaan 

 

Fakultas Kehutanan Universitas Jambi didirikan pada tanggal 17 Februari 

2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 92/UN21/OT/2014. Fakultas 

ini merupakan pengembangan dari Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi yang didirikan pada tahun 2009 berdasarkan SK Dikti No. 

154/DT/2009. Selanjutnya berdasarkan SK Rektor No. 289/H21/DT/2009 

program studi kehutanan menjadi salah satu jurusan di Struktur Organisasi 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan nama Jurusan Kehutanan. Walaupun 

Fakultas Kehutanan ini belum masuk dalam Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Jambi tetapi secara operasional telah menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai sebuah fakultas.  

 Lembaga Fakultas Kehutanan telah menjalankan fungsi perencanaan dan 

pengelolaan keuangan setelah mendapatkan persetujuan Rektor Universitas Jambi. 

Selain itu, fakultas juga telah menjalankan fungsi dan tugas dalam kaitannya 

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Dalam kelembagaan fakultas terdapat Jurusan/Program Studi 

Kehutanan yang bertanggung jawab terhadap implementasi pelaksanaan 

pendidikan seperti penyusunan kurikulum, penentuan tenaga pengajar pada 

masing-masing mata kuliah, pengelolaan ujian semester, ujian skripsi, magang 

dan lain-lain.  

Struktur organisasi awal Fakultas Kehutanan ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor Universitas Jambi No, 92/UN21/OT/2014. Struktur organisasi 

ini kemudian diusulkan untuk diubah sejalan dengan perubahan jumlah 

mahasiswa dan tuntutan kebutuhan. Perubahan ini juga untuk mengakomodir 

penambahan fungsi dan peran bagian peminatan sejalan dengan semakin besarnya 

organisasi dan jumlah mahasiswa sehingga untuk meningkatkan tata kelola 

terutama fungsi pelayanan kepada mahasiswa maka bagian/peminatan harus 

didorong untuk lebih mandiri. Adapun bagian yang dikembangkan oleh Fakultas 
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Kehutanan adalah Bagian Silvikultur/Budidaya Hutan, Manajemen Sumberdaya 

Hutan, Konservasi Sumberdaya Hutan dan Teknologi Hasil Hutan. Keempat 

bagian tersebut merupakan pilar ilmu pengetahuan penting dalam upaya 

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Selain itu, 

untuk menjalankan mandat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

tentang Pendidikan Profesi Insinyur (PS PPI) kepada Universitas Jambi maka 

mulai tahun ajaran 2017/2018 dibuka PS PPI  di bawah Fakultas Kehutanan pada 

bidang keteknikan kehutanan  

Selain penguatan secara organisasi dan kelembagaan, penguatan peran dan 

fungsi bagian/peminatan ini juga dikembangkan melalui penguatan kurikulum 

yaitu melalui perubahan kurikulum  tahun 2016 yang mulai membagi mata kuliah 

peminatan di semester V. Dengan pemilahan mata kuliah di semester V maka 

mahasiswa memiliki lebih banyak pilihan bagian peminatan untuk membangun 

bidang keahliannya masing-masing. Hal ini disadari karena tidak mungkin satu 

orang memiliki keahlian untuk empat bagian peminataan yang berbeda tersebut.  

Struktur organisasi ini dikembangkan berdasarkan pada Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007Tentang Penataan dan Kodifikasi Program 

Studi Pada Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa di bawah Fakultas 

Kehutanan terdapat satu Jurusan/Program Studi  Kehutanan.  

 

3.2.  Sumberdaya 

3.2.1. Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia yang dimaksud ialah tenaga pendidik atau dosen, 

tenaga kependidikan (staf administrasi, pustakawan, laboran) dan mahasiswa. 

Keseluruhan sumberdaya manusia tersebutbertanggung jawab atas pencapaian 

sasaran mutu keseluruhan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan 

Universitas Jambi. Adapun sumberdaya non manusia yang dimaksud ialah 

fasilitas yang dibutuhkan sebagai komponen utama dalam menyukseskan program 

pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. 
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3.2.1.1. Tenaga Pendidik (Dosen) 

Pembentukan Fakultas Kehutanan diharapkan berdampak pada 

pengembangan jurusan kehutanan dalam bentuk pengembangan kapabilitas dan 

kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, karena penyelenggaraan kegiatan akademik tersebut akan menjadi 

lebih fokus dan lebih sesuai dengan bidang ilmu. Dengan bernaung dibawah 

fakultas kehutanan, pembinaan dosen jurusan kehutanan akan menjadi lebih 

terarah, lebih efektif dan efisien, karena dapat dibentuk bidang kajian (peer group) 

yang sesuai dengan minat, pengalaman dan/atau latar belakang pendidikan dosen 

jurusan kehutanan. 

Saat ini jumlah dosen atau tenaga pendidik di fakultas kehutanan sebanyak 

43 orang baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun dosen tetap non PNS. Bidang 

keahlian dosen Fakultas Kehutanan telah tersebar dalam empat bagian kehutanan 

yaitu budidaya hutan, manajemen hutan, konservasi sumberdaya hutan dan 

teknologi hasil hutan. Adapun bidang keahlian masing-masing dosen tersebut 

disajikan pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1. 

 

Tabel 3.1 Daftar tenaga pengajar (dosen) di lingkungan Fakultas Kehutanan 

Universitas Jambi 

No. Nama Dosen Bidang Keahlian 

1. Dr. Forst. Bambang Irawan, S.P, M.Sc  Silvikultur/Budidaya Hutan 

2. Dr. Eva Achmad, S.Hut, M.Sc Penginderaan Jauh 

3. Dr. Ir. Hamzah, M.Si Silvikultur/Budidaya Hutan 

4. Ir. Fazriyas, M.Si Sosial Ekonomi Kehutanan 

5. Nursanti, S.Hut, M.Si Ekologi Hutan 

6. Drs. Asrizal Paiman, M.Si Ekologi Hutan 

7. Albayudi, S.Hut, M.Si Teknologi dan Hasil Hutan 

8. Dr. Marwoto, S.Hut, M.Si Kebijakan Kehutanan 

9. Rike Puspitasari, S.Hut, M.Si Silvikultur/Budidaya Hutan 

10. Riana Anggraini, S.Hut, M.Si Keteknikan Kayu 

11. Maria Ulfa, S.Hut, M.Si Sosial Ekonomi Kehutanan 

14. Rahma Nur Komariah, S.Hut, M.Si Biokomposit 

15. Cory Wulan, S.Hut, M.Si Konservasi Satwaliar 

16. Rince Muryunika, S.P, M.Si Agroforestry 

17. Zuhratus Saleh, S.Si, M.Si Konservasi Tumbuhan 

18. Ir. Idris Sardi, M.Si Sosial Ekonomi Kehutanan 

19. Ir. Elwamendri, M.Si Sosial Ekonomi Kehutanan 

20. Dr. Ir. M. Zuhdi, M.Si Penginderaan Jauh 



 

 

13 

 

21. Ir. Gindo Tampubolon, M.Si Ilmu Tanah Hutan 

22. Ir. Itang A. Mahbub, M.Si Ilmu Tanah Hutan 

23. Ir. Aswandi Idris, M.Si [kandidat 

doktor] 

Pengelolaan DAS 

24. Riri Ulma Oktari, S.P, M.Si Sosial Ekonomi Kehutanan 

25. Ir. Refliati, M.S Konservasi Tanah 

26. Dr. Lizawati, S.P, M.Si Bioteknologi 

27. Dr. Ir. Asniwita, M.Si Hama dan Penyakit Tanaman 

28. Fuad Muklis, SP., M.Si Sosial Ekonomi Kehutanan 

29. Ir. Arsyad Lubis, MS Sosial Ekonomi Kehutanan 

30. Richard R.P. Napitupulu, S.Hut, M.Sc Silvikultur/Budidaya Hutan 

31. Hireng Ambaraji, S.Hut, M.Sc Konservasi Tumbuhan 

32. Ervina Aprianti, S.Hut, M.Si Teknologi dan Hasil Hutan 

33. Suci Ratna Puri, S.P, M.Si Silvikultur/Budidaya Hutan 

34. Rezky Lasekti Wicaksono, S.Hut, 

M.Sc 

Sosial Ekonomi Kehutanan 

35. Rizky Ayu Hardiyanti, S.Hut, M.Si Silvikultur/Budidaya Hutan 

36. Miranti Putri Ridwan Gucci, S.Hut, 

M.Si 

Sosial Ekonomi Kehutanan 

37. Eldia Anggi Denia, S.Si, M.Si Ekologi Perairan 

38 Ade Adriadi, S.Si, M.Si Konservasi Tumbuhan 

39. Irna Ningsi Amalia Rachman, S.Hut, 

M.Si 

Manajemen Ekowisata dan Jasa 

Lingkungan 

40 Muhammad Saefuddin, S.Hut, M.Si Silvikultur/Budidaya Hutan 

41 Abdul Aziz, S.Si, M.Si Konservasi Biodiversitas Tropika 

42 Jauhar Khabibi, S.Hut. M.Si. Teknologi Hasil Hutan 

43 Dr. Ir. M. Syarief, M.Si Ilmu Tanah Hutan 

 

Berdasarkan bidang keahlian tenaga pendidik di Fakultas Kehutanan 

UNJA dapat dibagi kedalam empat bagian keahlian yaitu bagian manajemen 

hutan sebesar 23%, bagian teknologi hasil hutan 13%; bagian silvikultur atau 

budidaya hutan sebesar 32% dan bagian konservasi sumberdaya hutan dan 

ekowisata 32% (Gambar 3.1). Rencana pengembangan kedepan maka 

penambahan tenaga pendidik akan diutamakan untuk bagian teknologi hasil hutan 

dan manajemen hutan sehingga rasio ideal masing-masing 25% dapat dicapai. 

Jumlah dan rasio dosen ini diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakatyang diarahkan pada empat 

bagian tersebut. 
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Gambar 3.1  Kelompok dosen berdasarkan peminatan 

 

Tenaga pendidik di Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, berdasarkan 

status kepegawaiannya terbagi atas dua yaitu tenaga pendidik atau dosen tetap non 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 37% dan tenaga dosen Pegawai Negeri Sipil 

63% (Gambar 3.2).  

Tenaga pendidik tetap non PNS direkrut melalui mekanisme penerimaan 

terbuka dan melalui berbagai tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, 

wawancara dan bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja menjadi dosen 

tetap non PNS di Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Tenaga pendidik tetap 

non PNS tersebut telah memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) sehingga 

selain mengajar juga dapat berpartisipasi dalam semua skema penelitian yang ada 

di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  

 

Gambar 3.2  Rasio Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Jambi berdasarkan 
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3.2.1.2.  Tenaga Kependidikan 

Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas 

Jambi meliputi staf tata usaha, tenaga administrasi kesekretariatan, tenaga 

administrasi keuangan, pustakawan dan laboran. Staf kependidikan Fakultas 

Kehutanan rata-rata memiliki pendidikan strata satu (sarjana) dengan persentase 

70,5 persen. Selain pendidikan formal, staf kependidikan Fakultas Kehutanan 

Universitas Jambi juga minimal memiliki kemampuan komputer dan keahlian lain 

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas. 

 

3.2.1.3.  Mahasiswa  

Jumlah peminat yang mendaftar ke Jurusan Kehutanan UNJA melalui 

skema SNMPTN, UMB, SBMPTN selalu meningkat setiap tahunnya melebihi 

kapasitas daya tampung yang disediakan (Gambar 3.3). Rata-rata peminat yang 

memilih Fakultas Kehutanan sebesar 1421 orang per tahun. 

 

 

 

 

 

 

Selain jumlah peminat yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, 

Fakultas Kehutanan UNJA tidak hanya dilirik dan diminati oleh calon mahasiswa 

yang berasal dari Jambi dan sekitarnya. Fakultas Kehutanan juga diminati oleh 

calon mahasiswa di luar Jambi dan Sumatera (Gambar 3.4).  
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Gambar 3.3. Jumlah peminat dan calon mahasiswa yang diterima di 
Jurusan Kehutanan UNJA setiap tahun. 
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Gambar 3.4 Sebaran peminat Fakultas Kehutanan UNJA berdasarkan provinsi di 

Indonesia 

Adapun jumlah mahasiswa yang aktif kuliah dan jumlah mahasiswa yang 

lulus pada setiap tahun ajaran dan sampai dengan tahun 2017 disajikan pada 

Gambar 2.7. Gambar tersebut menunjukan bahwa penerimaan mahasiswa 

terbanyak dilakukan pada tahun 2017. Penerimaan dalam jumlah besar ini 

disesuaikan dengan peningkatan sarana dan prasarana perkuliahan dan tenaga 

pendidik. Fakultas Kehutanan Universitas Jambi memegang teguh tata kelola dan 

kualitas pendidikan yang baik. Oleh karena itu, penerimaan jumlah mahasiswa 

dihitung dengan sangat cermat berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada. 

Tren peningkatan yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut, 

termasuk bila dibandingkan dengan jurusan favorit di Fakultas Pertanian UNJA 

menunjukkan bahwa Fahutan lebih diminati di UNJA (Gambar 3.5). Selain itu, 

peningkatan yang terjadi juga menunjukkan bahwa kehutanan termasuk ke dalam 

bidang ilmu yang sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. 
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Gambar 3.5 Peminat FAHUTAN dibanding Jurusan di Fakultas Pertanian UNJA 

 

3.2.1.4.  Alumni  

Fakultas Kehutanan UNJA telah meluluskan sebanyak 44 mahasiswa yang 

tersebar diberbagai tahun masuk. Sebanyak 12 orang alumni pertama fakultas 

kehutanan lulus pada tahun 2014.  Sampai dengan tahun 2014, rata-rata masa 

studi di fakultas kehutanan ± 5 tahun atau setara dengan 9-10 semester. Catatan 

mahasiswa yang lulus tercepat adalah  3 tahun 10 bulan atas nama Sdr. Misrianto. 

 

Gambar 3.6  Persentase pekerjaan lulusan Fakultas Kehutanan UNJA 

 

Diantara para alumni Fakultas Kehutanan tersebut, jumlah alumni yang 

belum bekerja lebih sedikit yaitu sebesar 39 % (Gambar 3.6). Besaran alumni 

yang belum bekerja tersebut juga disebabkan oleh alumni yang baru saja lulus. 

Diantara alumni yang sudah bekerja, sebanyak 84% bekerja dibidang kehutanan 

(Gambar 3.7). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa alumni Fakultas Kehutanan 

dibutuhkan dimana saja, terutama di lapangan pekerjaan bidang kehutanan. 
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Gambar 3.7 Bidang kerja Alumni Fakultas Kehutanan UNJA 

Data hasil tracer study menunjukan bahwa rata-rata lama tunggu alumni 

Fakultas untuk bekerja adalah kurang dari 3 bulan sebesar 38%; 3 – 6 bulan 

berkisar 27%; 6-12 bulan sebesar 21%  dan lebih dari 1  tahun hanya berkisar 

14%. Data ini menunjukan bahwa lapangan pekerjaan sector kehutanan masih 

cukup besar baik di Provinsi Jambi maupun Provinsi lain di Indonesia. Sebaran 

lama tunggu alumni Fakultas Kehutanan disajikan pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8  Masa tunggu kerja Alumni Fakultas Kehutanan UNJA 
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tiga lantai dengan berbagai peruntukan. Luas keseluruhan areal fakultas sebesar ± 

1,524 ha. Adapun komposisi pemanfaatan ruang terdiri dari: 

1. Gedung utama, luas ±2.700 m
2
 sebanyak 3 lantai. Denah ruangan pada gedung 

utama disajikan pada Lampiran 7. Penggunaan gedung ini disahkan 

berdasarkan surat Rektor Universitas Jambi Nomor 123/UN21/PL/2016 

(Lampiran 8). Secara administrasi, Fakultas Kehutanan Universitas Jambi 

berada pada di lantai 3 gedung Fakultas Kehutanan Universitas Jambi 

Mendalo. Di lantai 3 ini terdapat ruang tata usaha, ruang dekan, wakil dekan, 

dan ketua jurusan, ruang dosen, perpustakaan, ruang ujian, ruang perkuliahan, 

dan ruang khusus herbarium. Lantai 2 dimanfaatkan sebagai ruang seminar, 

ruang kerja dan kantor terkait dengan kerjasama sedangkanLantai 1 digunakan 

sebagai laboratorium penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Ruang 

laboratorium dikelompokkan berdasarkan peminatan yang ada di Fakultas 

Kehutanan.  Terdapat 4 Laboratorium yang dimiliki Fakultas Kehutanan yaitu 

Laboratorium Silvikultur,Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, dan 

Konservasi Sumberdaya Hutan. Secara lengkap informasi mengenai jumlah 

ruang dan luasannya disajikan dalam Tabel 3.1.  

2. Fakultas Kehutanan juga menggunakan 2 ruangan yaitu KFP202 dan KFP203 

dengan luas masing-masing 120 m
2
 dan 60 m

2
. Ruangan ini digunakan untuk 

mendukung kegiatan Laboratorium Manajemen Hutan dan Laboratorium 

Teknologi Hasil Hutan. 

3. Pelaksanaan praktikum mata kuliah dasar maka Fakultas Kehutanan juga 

menggunakan laboratorium Kimia Dasar, Fisika dasar dan Laboratorium 

Biologi yang dikelola bersama dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Masing-

masing luas laboratorium tersebut adalah 150 m2 sehingga total laboratorium 

dasar yang digunakan adalah seluas 450 m2. 

4. Lapangan parkir, luas ± 2543,232 m
2
 atau ± 0,254 ha 

5. Lapangan praktik, luas ± 1 ha yang berada di belakang dan samping gedung 

utama.  

3.2.2.2.  Hutan Pendidikan 

Penyelenggaraan pendidikan dan penelitian Fakultas Kehutanan tidak 

hanya dilakukan dalam ruangan saja. Kegiatan pembelajaran Fakultas Kehutanan 
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lebih diutamakan dilakukan di luar ruang kelas dan laboratorium yaitu di hutan itu 

sendiri sehingga mahasisa tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi pengalaman 

dan ketrampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Fakultas Kehutanan 

memiliki 3 hutan pendidikan sebagai laboratorium lapangan yang terdiri dari 

hutan kampus UNJA Mendalo, kebun pembibitan, dan hutan pendidikan di dalam 

konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Selain itu,kegiatan 

pembelajaran lapangan juga dilakukan di berbagai tipe vegetasi sekitar kampus 

UNJA Mendalo. 

a. Hutan Kampus 

Hutan Kampus berada pada sisi kanan pintu masuk UNJA Mendalo 

dengan luasan ± 20,77 ha (Lampiran 10). Hutan kampus ini merupakan satu-

satunya hutan sekunder tua tersisa di lansekap Universitas Jambi. Hutan ini 

memiliki biodiversitas yang cukup beragam sehingga dapat menjadi studio 

lapangan bagi mahasiswa. Jenis-jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di hutan 

kampus berjumlah 105 spesies yang terdiri dari 56 genus dan 35 famili. Diantara 

105 spesies tersebut, sebanyak 5 jenis masuk dalam kategori dilindungi oleh 

daftar merah IUCN. Jenis-jenis yang dilindungi tersebut ialah jelutung (Dyera 

costulata), gaharu (Aquillaria malaccensis), meranti batu (Shorea sp.), merawan 

(Hopea mangarawan), balam putih (Palaquium gutta). Adapun jenis-jenis fauna 

yang dapat ditemukan di hutan kampus UNJA meliputi taksa mamalia seperti 

monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan bajing kelapa (Callosciurus 

notatus), berbagai jenis burung, dan sejumlah herpetofauna (reptil dan amfibi).  

b. Kebun Pembibitan 

Kebun pembibitan adalah salah satu lokasi praktikum mahasiswa Fakultas 

Kehutanan dengan luas areal ± 2 ha. Aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan 

di areal ini ialah persemaian dan pembibitan tanaman kehutanan. Adapun jenis 

tumbuhan yang telah dilakukan pembibitan bulian (Eusideroxylon zwagery), 

tembesu (Fagraea fragrans), pulai (Alstonia scholaris), sungkai (Peronema 

canescens), cempedak (Artocarpus champeden), jengkol (Pithecellobium jiringa), 

petai (Parkia speciosa), jelutung (Dyera costulata), trembesi (Samanea saman), 

meranti merah (Shorea leprosula). 
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c. Hutan Pendidikan di Hutan Harapan 

Selain hutan kampus dan kebun bibit di UNJA Mendalo, laboratorium 

lapangan Fakultas Kehutanan lainnya adalah bagian dari Harapan Rain Forest 

yang berada di dalam konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). 

Kesepakatan pengelolaan hutan pendidikan ini dietujui oleh Unversitas Jambi dan 

PT. Restorasi Ekosistem Indonesia yang ditandai dengan penanada tanganan nota 

kesepahaman pada tanggal 22 Desember 2015 (Lampiran 11). Harapan Rainforest 

merupakan areal hutan produksi seluas ± 101.355 ha yang ditunjuk sebagai areal 

restorasi ekosistem melalui Kepmenhut SK. No. 83/Menhut-II/2005. Hutan 

Pendidikan Universitas Jambi di PT Restorasi Ekosistem (REKI) meliputi area 

dengan luas ± 1.087,81 ha terdiri dari hutan sekunder tinggi dengan luas 660,12 

ha, hutan sekunder sedang dengan luas 45,34 ha, hutan sekunder rendah dengan 

luas 232,76 ha, semak dengan luas 140,53 ha dan lahan kering dengan luas 9,07 

ha. Hutan Pendidikan UNJA di PT. REKI secara geografis terletak antara 02°5'0" 

Lintang Selatan sampai dengan 02°8’0" Lintang Selatan dan antara 103°17’30" 

Bujur Timur sampai dengan 103°19'30" Bujur Timur. 

Kegiatan pendidikan dan penelitian yang telah dilakukan di Hutan 

Pendidikan tersebut ialah identifikasi jenis tumbuhan. Di areal hutan pendidikan 

itu terdapat jenis kayu yang paling mendominasi adalah jenis kayu terap 

(Artocarpus elasticus) di lokasi hutan sekunder tinggi. Jenis kayu yang paling 

mendominasi di hutan sekunder sedang adalah kayu bulian (Eusideroxylon 

zwageri), sedangkan di hutan sekunder rendah, jenis kayu yang paling 

mendominasi adalah jenis kayu terap (Artocarpus elasticus). Di lokasi yang lebih 

terbuka, jenis kayu yang paling mendominasi adalah jenis kayu terap (Artocarpus 

elasticus) sementara pada lokasi semak belukar jenis kayu yang paling 

mendominasi adalah jenis kayu sepa.  

  



 

 

22 

 

3.2.2.3. Sarana Informasi Program Pendidikan 

Semua kegiatan yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan adminitrasi 

lain di Universitas Jambi dan Fakultas Kehutanan dilaksanakan dengan 

menggunakan system berbasis teknologi informasi. Adminitrasi kemahasiswaan 

mulai dari pendaftaran ujian masuk Perguruan Tinggi hingga pendaftaran wisuda 

sudah dilaksanakan dalam satu sistem terpadu demikian juga dengan kegiatan 

pembelajaran, mahasiswa dan dosen disediakan fasilitas administrasi perkuliahan 

online dalam bentuk Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). Sistem ini dapat 

diakses melalui situs http://siakad.unja.ac.id. 

Dalam penyelenggaraan perkuliahan SIAKAD digunakan oleh Fakultas 

Kehutanan untuk  kontrak mata kuliah, monitoring perkuliahan secara online 

untuk memantau frekuensi dan intensitas penyelenggaraan perkuliahan per 

semester yang hasilnya dapat digunakan untuk menentukan persentase kehadiran 

mahasiswa dan dosen pada perkuliahan; entri nilai hasil ujian dan evaluasi dosen 

oleh mahasiswa (EDOM) dalam setiap mata kuliah yang diampu oleh masing-

masing dosen. Sistem telah mengatur bahwa hanya mahasiswa yang telah mengisi 

EDOM yang dapat melakukan entri mata kuliah untuk diambil semester 

berikutnya. EDOM juga digunakan oleh Jurusan dan Fakultas Kehutanan untuk 

mengevaluasi dosen dalam mengampu mata kuliah tertentu.  

Selain sistem SIAKAD yang telah dikembangkan dan digunakan secara 

regular, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa juga dapat 

dilakukan melalui jaringan ATM dari Bank partner Universitas Jambi yang 

terintegrasi dengan sistem dalam SIAKAD. Absensi staf kependidikan dan staf 

pendidik (dosen) juga telah terintegrasi dalam SIAKAD sehingga seorang staf 

dapat melakukan absen secara online melalui Ponsel masing-masing yang 

menggunakan jaringan WIFI di kampus Mendalo Universitas Jambi. 

Selain itu, Fakultas Kehutanan juga memiliki website yang dapat diakses 

melaluihttp://kehutanan.unja.ac.id. Website ini digunakan untuk menyebarluaskan 

informasi dari dalam ke luar jaringan Fakultas Kehutanan. Media komunikasi 

online lainnya yang dapat menghubungkan dunia luar dengan Fakultas Kehutanan 

adalah surat elektronik (surel) di alamat fahutan@unja.ac.id. 

http://siakad.unja.ac.id/
http://kehutanan.unja.ac.id/
mailto:fahutan@unja.ac.id
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Untuk menunjang akses internet di Fakultas Kehutanan tersedia jaringan 

WIFI yang disediakan oleh Universitas Jambi, Jaringan ini dapat digunakan secara 

gratis oleh civitas akademika Universitas Jambi. Selain itu layanan WIFI ID juga 

disediakan oleh Fakultas Kehutanan bekerja sama dengan TELKOMSEL. 

 

3.3. Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Penyusunannya kurikulum merupakan proses terstruktur dan sistematis 

yang juga merupakan proses refleksi, koreksi, dan auto koreksi bagi lembaga 

penyelenggara pendidikan serta terkadang prosesnya memakan waktu. Kurikulum 

merupakan inti dari suatu program pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum 

dikembangkan dengan memperhatikan berbagai dasar pengembangan kurikulum 

dan mengikuti langkah-langkah yang sistematis.  

Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum mencakup prinsip dan 

prosedur yang berkenaan dengan perencanaan, penyajian (delivery), manajemen, 

dan evaluasi dari segenap proses belajar-mengajar (Richards, 2001). 

Permendiknas No. 323/U/2000 Bab I, Pasal 1 butir (6) kurikulum pendidikan 

tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di 

perguruan tinggi. Oleh karena itu, dari sisi komponen, secara umum kurikulum 

merujuk kepada program pendidikan yang mencakup (a) tujuan suatu program 

pendidikan, (b) isi program, (c) pengalaman belajar yang diperlukan guna 

mencapai tujuan tersebut, dan (d) sarana  atau alat untuk menilai apakah tujuan 

yang dicanangkan tersebut tercapai atau tidak. 

3.3.1. Dasar Hukum 

Kurikulum Fakultas Kehutanan UNJA dikembangkan dengan mengacu 

pada dasar hukum sebagai berikut: 

a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan 
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keimanan, ketaqwaan, ahlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, 

keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan 

nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan Ipteks, agama, dinamika 

perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan 

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian 

Hasil Belajar Mahasiswa. 

c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa kurikulum inti setiap program studi 

ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan 

pengguna lulusan (Pasal 4 butir 2). 

d. Peraturan Pemerintah No.04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

e. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi No. 1223/UN21/DT/2013 tentang 

Peraturan Akademik Universitas Jambi. 

f. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi No. 

23/UN21.29/DT/2014 tentang Peraturan Akademik Fakutas Kehutanan 

Universitas Jambi. 

3.3.2. Kurikulum Fakultas Kehutanan Universitas Jambi 

3.3.2.1. Kurikulum 2009 

Kurikulum Jurusan/Program Studi Fakultas Kehutanan UNJA yang 

diberlakukan adalah kurikulum tahun 2009 dan 2014. Kurikulum 2009 

diberlakukan untuk angkatan mahasiswa tahun 2009 sampai dengan angkatan 

mahasiswa 2013. Kurikulum Jurusan/Program Studi Fakultas Kehutanan UNJA 

tahun 2009 mempunyai 3 peminatan program studi yaitu peminatan program studi 

manajemen hutan, budidaya hutan (silvikultur), dan konservasi hutan. Area 

peminatan dapat dipilih mahasiswa yang telah memenuhi 100 sks. Mata kuliah 

peminatan akan dikontrak mahasiswa pada semester VII dengan harus mengambil 

pilihan wajib matakuliah metode penelitian peminatan dan minimal 2 matakuliah 

pilihan untuk masing-masing peminatan.  
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3.3.2.2. Kurikulum 2014 

Kurikulum 2014 diberlakukan untuk angkatan mahasiswa tahun 2014 

sampai angkatan mahasiswa saat ini tahun 2016. Perbedaan kurikulum 

Jurusan/Program Studi Fakultas Kehutanan UNJA tahun 2014 dengan tahun 2009 

ada penambahan 1 peminatan program studi, sehingga Fakultas Kehutanan UNJA 

mempunyai 4 peminatan program studi yaitu peminatan program studi manajemen 

hutan, budidaya hutan (silvikultur), konservasi hutan, dan teknologi hasil hutan. 

Matakuliah bahasa inggris dan aplikasi komputer tidak terdapat lagi di kurikulum 

2014, tetapi tetap dilaksanakan yaitu untuk matakuliah bahasa inggris, mahasiswa 

Fakultas Kehutanan UNJA harus mempunyai sertifikat TOEFL dengan nilai 450 

sebagai persyaratan melaksanakan ujian akhir (skripsi). Matakuliah aplikasi 

komputer digantikan dengan mahasiswa mengikuti tes kemampuan komputer 

microsoft word, excel, dan power point yang dilaksanakan oleh tim panitia 

Fakultas Kehutanan UNJA sekali untuk setiap tahunnya. Mahasiswa akan 

dinyatakan lulus dengan nilai minimal 70 (B) dan akan diberikan sertifikat 

kelulusan sebagai berkas persyaratan melaksanakan ujian akhir (skripsi). Apabila 

mahasiswa tidak lulus, mahasiswa akan mengulang kembali pada tahun 

selanjutnya.  

Kurikulum 2014 mempunyai matakuliah pengenalan ekosistem hutan 

(PEH) di semester IV. Matakuliah PEH ini merupakan praktek pengenalan tipe-

tipe ekosistem hutan beserta komponen-komponen penyusunnya. PEH merupakan 

program intrakurikuler wajib bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan UNJA dengan 

bobot 2 sks praktek (0-2). Mahasiswa yang dapat mengikuti PEH adalah yang 

telah mengikuti perkuliahan selama 4 semester. Kegiatan PEH berlangsung 

selama 2 minggu pada libur peralihan semester IV dan V. Kegiatan PEH berlokasi 

di Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Tanjabbar, Kabupaten Batanghari, 

Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Kerinci yang mewakili tipe ekosistem 

hutan mangrove, hutan gambut, hutan dataran rendah, dan ekosistem hutan 

pengunungan. Kurikulum Jurusan/Program Studi Fakultas Kehutanan UNJA pada 

tahun 2016 direncanakan akan direview untuk pengambilan mata kuliah 

peminatan akan dikontrak lebih awal yaitu pada semester V untuk masing-masing 

peminatan program studi.  
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Mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam 

rangka mewujudkan profil lulusan yang diinginkan dari Program Studi Kehutanan 

UNJA dengan total sks yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah 147 kredit sks. Jumlah matakuliah wajib dari semester I sampai dengan 

semester VI adalah 47 matakuliah (128 sks) ditambah dengan 4 sks untuk 

komponen praktek kerja lapang (PKL)/magang dan 6 sks untuk skripsi pada 

semester VII.  

Kurikulum Jurusan/Program Studi Fakultas Kehutanan UNJA 

mengharuskan mahasiswa mengambil 1 matakuliah (3 sks) pilihan wajib untuk 

masing-masing program peminatan dan minimal 2 matakuliah pilihan (6 sks). 

Kurikulum Jurusan/Program Studi Fakultas Kehutanan UNJA juga mempunyai 

matakuliah prasyarat yaitu matakuliah yang harus lulus untuk bisa mengambil 

matakuliah lain.  

Praktek kerja lapang/magang pada Kurikulum Jurusan/Program Studi 

Fakultas Kehutanan UNJA yaitu kegiatan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa kehutanan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan 

pengembangannya melalui pengalaman kerja di lapangan. Prasyarat untuk 

mengikuti magang yaitu mahasiswa telah menyelesaikan beban studi minimal 110 

sks dan tidak ada mata kuliah tatap muka maupun praktikum pada saat magang 

dilaksanakan. Praktek kerja lapang/magang pada Kurikulum Jurusan/Program 

Studi Fakultas Kehutanan UNJA dilaksanakan selama 2 bulan (10 minggu) di 

lokasi magang untuk per semester. Fakultas Kehutanan UNJA sudah 

melaksanakan 5 angkatan magang yaitu angkatan tahun 2009 sampai dengan 

2013. Kurikulum Jurusan/Program Studi Fakultas Kehutanan UNJA terpetakan 

pada mata kuliah serta terjabarkan dalam Garis-Garis Besar Rencana 

Pembelajaran (GBRP). 
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BAB IV 

RENCANA PENGEMBANGAN FAKULTAS 
 

Pengembangan Fakultas Kehutanan sampai dengan 10 tahun ke depan 

(2016-2026) diarahkan untuk mampu menjadi Pusat Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan Ekosistem Sumberdaya Hutan Tropis 

Secara Berkelanjutan seperti yang telah dicantumkan dalam visi pembangunan 

fakultas kehutanan. Dari aspek kelembagaanmaka pada tahun 2026, fakultas 

kehutanan telah menjadi salah satu fakultas dengan yang dipimpin oleh satu orang 

dekan dengan minimal dibantu oleh dua orang wakil dekan dan dua orang kepala 

bagian.  

4.1. Tahapan Pengembangan 

Pengembangan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi (FAHUTAN 

UNJA) bertujuan untuk mewujudkan Visi FAHUTAN UNJA 2025.  

Pengembangan fakultas dikelompokkan dalam 3 (tiga) program, yaitu (1) 

Program Bidang Pendidikan;  (2) Program Bidang Penelitian dan  (3) Program 

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan Visi FAHUTAN 

UNJA pada tahun 2030, masing-masing program dibagi dalam 3 (tiga) tahap 

pengembangan (Tabel 4.1.), yaitu: 

1. Tahap Ekspansi Internal (2015-2019) 

2. Tahap Ekspansi Nasional (2020-2024) 

3. Tahap Ekspansi Global (2025-2029) 

Tabel 4.1. Tahapan pengembangan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi 2015-

2030 

Bidang Tahapan 

Internalisasi  

(2015-2019) 

Nasionalisasi  

(2020-2024) 

Internasionalisasi  

(2024-2029) 

Pendidikan Program S1 Program S1 dan D3 Program D3, S1, 

S2, Profesi 

Penelitian Publikasi paten 

Nasional 

Publikasi /Paten 

Nasional+Internasional 

Publikasi/paten  

Internasional  

Pengabdian Produk dan Pasar 

lokal 

Produk dan Pasar 

Nasional 

Produk dan Pasar 

Internasional 
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4.2.  Tahap Ekspansi Internal 

Tahap Ekspansi Internal (2015-2020) dilaksanakan sebagai upaya 

penguatan program melalui kegiatan konsolidasi internal (2015-2030) dan 

ekspansi internal (2015-2020). Diakhir tahap konsilidasi pada akhir tahun 2020, 

FAHUTAN UNJA diharapkan sudah memiliki struktur kelembagaan dan 

sumberdaya yang mampu untuk melakukan ekspansi internal pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga diakhir program pada 

akhir tahun 2020, FAHUTAN UNJA sudah memiliki cikal bakal program 

pendidikan unggulan, memiliki publikasi terakreditasi nasional, dan memiliki 

produk unggulan lokal. 

4.3.  Tahap Ekspansi Nasional 

Tahap Ekspansi Nasional (2021-2025) dilaksanakan dengan sasaran untuk 

menjadi unggulan nasional melalui pengembangan program pendidikan 

multistrata dan multijalur (akademik, vokasi, dan profesi), program penelitian 

dengan hasil paten nasional dan publikasi internasional, dan program pengadian 

kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovatif dan kompetitif dalam 

lingkup nasional. 

4.4.  Tahap Ekspansi Global 

Tahap Ekspansi Global (2026-2030) dilaksanakan dengan sasaran untuk 

masuk dalam peringkat internasional melalui pengembangan program 

internasional, program penelitian dengan hasil paten dan publikasi internasional, 

dan program pengadian kepada masayarakat yang menghasilkan produk inovatif 

dan kompetitif dalam skala global. Dalam kerangka ekspansi global ini fakultas 

kehutanan telah memulai dengan kegiatan kerjasama penelitian internasional yang 

melibatkan Universitas Jambi, Institut Pertanian Bogor, Universitas Tadulako dan 

Universitas Goettingen Jerman dengan tema “Ecological and Socioeconomic 

functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems (Sumatera 

Indonesia)”  yang dikenal dengan CRC 990 atau EFForTS Project. 
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4.5.  Program Pengembangan 

4.5.1. Program Bidang Pendidikan 

Program Bidang Pendidikan dirancang untuk menghasilkan program studi 

yang kompetitif pada tataran nasional (Tahap Ekspansi Nasional 2015-2019) dan 

tataran global (Tahap Ekspansi Global 2020-2024 Tahap Ekspansi Internal (2015-

2019) bertujuan untuk penguatan bidang ilmu dan teknologi sebagai landasan 

untuk pengembangan ilmu dan produk kehutanan yang inovatif dan berdaya saing 

global. Pada tahap ekspansi internal ini akan dikembangkan Jurusan kehutanan. 

Untuk jurusan/program studi kehutanan akan dikembangkan  program studi 

kehutanan minat konservasi, program studi kehutanan minat  manajemen hutan, 

program studi kehutanan minat  budidaya hutan, program studi kehutanan minat 

teknologi kehutanan. 

Agar dapat kompetitif pada tataran nasional, pada tahap Ekspansi Nasional 

(2020-4) dibentuk  program vokasi Diploma Kehutanan (D3) bidang manajemen 

hutan, konservasi, budidaya hutan, teknologi hutan. Pada Tahap Ekspansi Global 

(2026-2030) dibuka Program Pascaarjana S2 dan rintisan program Internasional, 

baik secara mandiri ataupun kerjasama dalam bentuk Program Double Degree, 

sehingga sebelum akhir tahun 2030, FAHUTAN UNJA sudah masuk dalam 

peringkat internasional.  

 

4.5.2. Program Bidang Penelitian 

Program Bidang Penelitian dirancang untuk menghasilkan ilmu dan 

produk kehutanan yang diakui pada skala global melalui tahapan pengembangan 

teknologi proses dan produk lokal (2015-2020), pengembangan teknologi proses 

dan produk nasional (2020-2024), dan pengembangan teknologi proses dan 

produk global (2025-2029). 

Agar pelaksanaan Program Pengembangan Bidang Penelitian fokus dan 

terarah pada penciptaan ilmu teknologi  dan produk yang inovatif dan kompetitif 

pada tataran global dirumuskan payung penelitian FAHUTAN UNJA sebagai 

berikut: PENGEMBANGAN ILMU, TEKNOLOGI DAN PRODUK 

KEHUTANAN BERBASIS EKOSISTEM DAN MASYARAKAT PROVINSI 

JAMBI. 
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 Dalam upaya pengembangan kegiatan penelitian dan internasionalisasi di 

FAHUTAN maka kerangka kerjasama internasional CRC 990/EFForTS project 

menjadi salah satu program kerjasama penelitian unggulan. Keterlibatan staf 

pengajar dan mahasiswa Fakultas Kehutanan menjadi bagian yang penting dalam 

implementasi kerjasama penelitian ini. Penelitian ini dibagi kedalam tiga 

kelompok besar yaitu kelompok A: proses lingkungan; kelompok B: Biota dan 

fungsi lingkungan serta C: Sosial dan Ekonomi masyarakat. Secara total terdapat 

25 sub projek penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama  

12 tahun yang terbagi dalam tiga (3) fase yaitu fase pertama tahun 2012–2015; 

fase kedua 2016–2019 dan fase terakhir 2020–2023 di Provinsi Jambi dengan dua 

lokus utama penelitian yaitu di wilayah Taman Nasional Bukit Dua Belas 

(TNBD) di Sarolangun dan kawasan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. 

REKI) di Batanghari. 

4.5.3. Program Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

Program Pengabdian kepada Masyarakat dirancang untuk menghasilkan 

produk yang diakui pada skala global melalui tahapan pengembangan produk dan 

pasar lokal dan regional (2015-2019), pengembangan produk dan pasar nasional 

(2020-2024), dan pengembangan produk dan pasar global (2025-2029).   

 

4.6.  Proyeksi Pengembangan  

Adapun proyeksi dari masing-masing unsur pembentuk fakultas adalah 

sebagai berikut: 

4.6.1. Proyeksi Mahasiswa Fakultas Kehutanan 

Pencapaian target pendaftar melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

(SPMB) selama kurun waktu lima tahun (2009/2010 s/d 2013/2014) pada level 

universitas terus mengalami kenaikan meskipun sempat mengalami penurunan 

pada tahun 2010/2011 (Tabel 3.2.). Pada tahun akademik 2009/2010 jumlah calon 

mahasiswa (peminat) yang memilih UNJA sebagai melalui jalur Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) secara keseluruhan mencapai 11.502 

pendaftar dari target sebesar 2.850 pendaftar (403,58%), pada tahun 2010/2011 



 

 

31 

 

pencapaian realisasi jumlah pendaftar turun menjadi 8.802 orang (293,37%). 

Namun mulai tahun 2011/2012 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2011/2012 jumlah pendaftar sebanyak 41.808 orang dari 

target sebanyak 3.2250 orang, dan pada tahun 2012/2013 sebanyak 41.404 dari 

target 3.500 orang pendaftar. Sementara itu pada tahun akademik 2013/2014 

jumlah pendaftar mencapai 54.346 orang dari target sebanyak 10.000 orang.   

Fakultas Kehutanan UNJA (Program Studi Kehutanan), peminat untuk 

mendaftar SBMPTN selalu diatas 500 orang per tahunnya (tiga tahun terakhir) 

dan tersebar dari berbagai provinsi di Indonesia.Tersebarnya peminat calon 

mahasiswa memilih Program Studi Kehutanan Universitas Jambi di berbagai 

provinsi di Indonesia dan berdasarkan uraian pada bab –bab sebelumnya 

menjadikan Fakultas Kehutanan UNJA sangat dibutuhkan untuk disahkan 

pendiriannya kedalam Organisasi dan Tata Kelola Universitas Jambi (OTK 

UNJA) melalui Peraturan Menteri Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia. 

Adapun proyeksi penambahan mahasiswa Fakultas Kehutanan UNJA sampai 

tahun 2026 disajikan pada Gambar 4.1. 

Gambar 4.1. Proyeksi penerimaan dan jumlah mahasiswa Fakultas Kehutanan 

UNJA hingga tahun 2026 

 

 Proyeksi jumlah mahasiswa sampai dengan tahun 2026 adalah sebanyak 

1947 orang. Selain mahasiswa program strata satu juga direncanakan akan mulai 

dibuka Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur (PSPPI) tahun 2017 dan 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

M
ah

as
is

w
a

 

Tahun 
Total Mahasiswa Mahasiswa Baru S1 Mahasiswa D3 PSPPI 



 

 

32 

 

program diploma tiga pada tahun 2018 dengan jumlah mahasiwa yang diterima 

sebanyak 40 orang. 

 

 

4.6.2. Proyeksi Penambahan Tenaga Pendidik (Dosen) 

Upaya penambahan tenaga pendidik terutama yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) terus dilakukan melalui upaya penambahan dosen melalui 

penerimaan dosen baru di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 

dan pemindahan status PNS dari lembaga lain yang memenuhi syarat untuk 

menjadi tenaga pendidik. Saat ini, satu orang staf PNS Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu atas nama Muhammad Edward, SH, S.Hut. M.Si. dan satu orang Dosen 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas nama Dr. Ir. Abdul Gafur, M.Sc. 

sedang dalam proses pindah menjadi Dosen di Fakultas Kehutanan Universitas 

Jambi.  

Adapun proyeksi penambahan tenaga pendidik di Fakultas Kehutanan 10 

tahun kedepan seperti Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.2. Proyeksi penerimaan mahasiswa baru dan lulusan pertahun 

Fakultas Kehutanan hingga tahun 2026 
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Gambar 4.3. Proyeksi jumlah dosen dan rasio mahasiswa dan Dosen Fakultas 

Kehutanan UNJA sampai tahun 2026 

 

4.6.3. Proyeksi Tenaga Kependidikan  

Untuk menunjang operasional Fakultas maka, penambahan jumlah tenaga 

kependidikan juga menjadi prioritas pembangunan. Adapun proyeksi penambahan 

yang akan dilakukan adalah disajikan pada Gambar 4.4. 

 

4.6.4. Proyeksi Anggaran 

Proyeksi penerimaan Fakultas Kehutanan UNJA telah memperhitungkan 

jika UNJA telah menerapkan skema pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum (PK-BLU) (Tabel 3.3). Sumber penerimaan tidak hanya dari uang kuliah 
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tunggal dan SPP, tapi juga dari beberpa unit usaha (income generating unit) 

fakultas. Unit-unit usaha tersebut akan terus dikembangkan agar dapat 

memberikan kontribusi tidak hanya bagi dunia ilmu pengetahuan kehutanan tetapi 

juga bagi peningkatan penerimaan fakultas. Sarana dan prasarana yang dimiliki di 

tingkat Fakultas Kehutanan Universitas Jambi akan diberdayakan secara efisien 

untuk meningkatkan kinerja baik dari sisi pelaksanaan PBM, penelitian dan 

pengabdian pada masyarkat serta kemandirian fakultas dengan skema BLU. 

Pembukaan program diploma kehutanan direncanakan padatahun 2020 mengingat 

kesiapan SDM serta sarana dan prasarana pendukung.  

Tabel 4.2. Proyeksi penerimaan Fakultas Kehutanan UNJA tahun anggaran tahun 

2015-2024 

Jenis 

Penerimaan       

Penerimaan      (x Rp. 1.000.000)  

2015 2106 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SPP dan UKT 

(S1) 

1.534 2.288 2.422 2.840 3.190 3.770 4.018 4.638 4.893 6.006 

Pendidikan D3         150 150 200 200 240 

PSPPI    50 50 50 75 75 100 125 

Usaha Lainnya    125 225 322 322 354 390 468 

Kerjasama     50 75 100 150 150 175 200 

Rupiah Murni 

(RM) 

2.100 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.500 2.500 3.000 3.000 

Jumlah  3.634 4388 4.522 5.165 5.755 6.642 7.190 7.992 8.833 10.114 

 

4.7.  Prospek Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi  

Dunia kerja bidang kehutanan sangat membutuhkan sumberdaya manusia 

yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan. Sarjana kehutanan lulusan dari 

Fakultas Kehutanan Universitas Jambi harus mampu bersaing dalam dunia kerja 

yang selaras dengan kebutuhan mendesak akan isu-isu kehutanan dan lingkungan. 

Isu-isukehutanan kini makin variatif, seperti keanekaragaman hayati 

(biodiversity), perubahan iklim global, hingga isu seputar aspek sosial ekonomi 

kemasyarakatan.  Hal pendukung lainnya adalah penyebaran informasi tentang 

kehutanan juga semakin baik, dan menyumbang animo lulusan SLTA mendalami 

bidang tersebut.  Selain itu, tingginya minat dalam bidang kehutanan juga terlihat 

dari kian variatifnya riset dalam bidang kehutanan. Variasi topik dalam penelitian 

kehutanan seperti identifikasi genetik, manajemen kehutanan, dan dampak sosial 
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ekonomi keberadaan hutan bagi masyarakat termasuk isu biofarmaka dan 

manajemen ekowisata juga mulai berkembang. Hal ini memperlihatkan 

masyarakat mulai menyadari fungsi hutan tidak sebatas lingkup ekologi, tapi juga 

sosial ekonomi.  

Berikut diuraikan kebutuhan stakeholder akan SDM sekaligus menjadi 

peluang kerja bagi lulusan Fakultas Kehutanan UNJA:  

a. Institusi Pemerintah/ Birokrat 

1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 

2) Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota 

3) Instansi pemerintah lainnya 

b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): 

1) KPH Produksi (KPHP) 

2) KPH Konservasi (KPHK) 

3) KPH Lindung (KPHL) 

c. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik 

Swasta) 

1) Perum Perhutani 

2) PT. Inhutani 

3) BUMN lainnya 

4) BUMS Kehutanan, BUMS bidang non Kehutanan lainnya 

d. Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga asing lainnya 

e. Wirausahawan: industri hasil hutan, usaha jsa lingkungan dan wisata alam 

f. Akademisi dan peneliti: Dosen, Guru SMK Kehutanan, dan Peneliti pada 

lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. 

g. UPHHK (Usaha Pemanfaataan Hasil Hutan Kayu): Hutan Alam dan Hutan 

Tanaman Industri. 

h. UPHHBK (Usaha Pemanfaataan Hasil Hutan Bukan Kayu) dan Restorasi 

Ekosistem 

i. Konsultan Kehutanan 

Tantangan bagi pendidikan kehutanan dan lulusan saat ini adalah 

tantangan memasuki Masyarakat Ekonomi Asia sehingga kompetensi yang harus 

dikuasai serta daya saing yang baik menjadi kunci untuk memasuki era baru ini. 
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Fakultas Kehutanan Universitas Jambi menjadi bagian penting dari proses ini 

mengingat lokasi Provinsi Jambi yang terletak di kawasan strategis antara 

Malaysia, Singapore, dan Indonesia dan sumberdaya hutan yang potensial yang 

memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan.  

Kebutuhan tenaga kerja ini akan semakin bertambah dengan pembangunan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan kawasan hutan di 

tingkat tapak. Di Provinsi Jambi telah ditetapkan 17 KPH dimana 16 Unit 

merupakan KPH produksi dan 1 unit merupakan KPH Lindung sedangkan secara 

nasional terdapat 530 KPH. Seluruh KPH-KPH tersebut memerlukan sumberdaya 

manusia kehutanan yang berkualitas. Selain itu, adanya isu pemanasan global 

(global warming), perubahan iklim (Climate change), kebakaran hutan dan lahan 

dan resorasi kawasan bekas terbakar juga menambah penting penyediaan 

sumberdaya manusia kehutanan yang berkualitas. 
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BAB V 

TUJUAN, PROGRAM, SASARAN DAN 

STRATEGI 

 

 

Mengacu pada Rencana Pengembangan Universitas Jambi 2025, kebijakan 

implementasi dalam bentuk tujuan, sasaran, dan program yang direncanakan 

untuk dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan UNJA dalam kurun waktu 2015–

2019 dapat dilihat pada Tabel 1. Program kerja yang akan dilaksanakan dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

Tujuan 1. Menghasilkan Sumberdaya Manusia Berilmu dan Berkarakter  

Program 1.1 Pengembangan Budaya Mutu 

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas pembelajaran 

Srategi 1.1.1.1 Membangun budaya mutu proses akademik dan non akademik 

Kegiatan: 

1. Perbaikan sistem monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa di kelas secara 

elektronik 

2. Pengembangan sistem umpan balik hasil pengajaran melalui EDOM 

3. Revisi  kurikulum Pendidikan Kehutanan berbasis KKNI 

4. Penyusunan dan Penerbitan Panduan Penulisan Skripsi S1 

5. Kuliah umum dan seminar rutin secara berkala 

6. Penyusunan dan revisi SOP, Standar Pembalajaran dan Kode Etik 

7. Penyelenggaraan pendidikan berbahasa Inggris 

Strategi 1.1.1.2 Mengembangkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan 

Kegiatan: 

1. Pelatihan dosen dan tenaga kependidikan secara berkala 

2. Mendorong dosen untuk mengikuti Pendidikan Profesi Keinsinyuran 

3. Penyediaan dana untuk penerbitan buku dan bahan ajar 

4. Pengayaan metode pembelajaran bagi tenaga pendidik. 

5. Pelatihan peningkatan kapasitas dosen dalam pengajaran, riset dan publikasi 

ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional 

6. Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan administrasi 

pendidikan 
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Strategi 1.1.1.3 Mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis riset kehutanan 

Kegiatan: 

1. Pengembangan bahan ajar berbasis riset 

2. Perbaikan sistem pelaksanaan praktek lapang mata kuliah  Pengendali Ekosistem 

Hutan (PEH)  dan mata kuliah lain  

3. Penyusunan dan penerbitan buku panduan pelaksanaan PEH 

4. Pembiayaan praktek lapang masing-masing peminatan 

5. Perbaikan penyelenggaraan magang termasuk ke luar negeri 

6. Pembangunan dan pengembangan pembibitan dan hutan pendidikan 

Strategi 1.1.1.4 Mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa 

Kegiatan 

1. Perbaikan dan revisi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat 

materi kewirausahaaan 

2. Pelatihan kewirausahaan mahasiswa 

3. Penyelenggaraan pembelajaran berbasiskan kewirausahaan 

Sasaran 1.1.2 Meningkatkan kualitas Penelitian 

Strategi 1.1.2.1 Membangun budaya penelitian sebagai basis pengembangan 

pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat 

Kegiatan: 

1. Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah untuk publikasi nasional dan 

internasional 

2. Penyusunan payung penelitian Program Studi Kehutanan 

3. Penyediaan anggaran penelitian dari PNBP Fakultas 

Sasaran1.1.3 Meningkatkan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat 

Strategi 1.1.3.1 Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis kehutanan 

Kegiatan:  

1. Pembangunan desa binaan Fakulas Kehutanan 

2. Penyediaan anggaran pengabdian kepada masyarakat dari PNBP Fakultas 

Sasaran 1.1.4  Meningkatkan status terakreditasi Program Studi 

Strategi 1.1.4.1 Meningkatkan akreditasi Program Studi Kehutanan 
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Kegiatan: 

1. Perbaikan tata kelola Prodi S1 menuju akreditasi unggul (A) 

2. Penyusunan dokumen SOP, Renstra, Rencana Operasional  dan regulasi lain 

secara partisipatif 

Program 1.2 Peningkatan Daya Tarik Institusi bagi Calon Mahasiswa 

Sasaran 1.2.1 Meningkatnya daya tarik peminat kehutanan secara nasional 

Srategi 1.2.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas media promosi untuk 

meningkatkan peminat calon mahasiswa kehutanan 

Kegiatan: 

1. Promosi institusi terjadwal dan berkala baik melalui website, kunjungan langsung 

dan ketersediaan brosur, yang meliputi: (i) perbaikan konten dan layout website 

fakultas, (ii) roadshow ke sekolah-sekolah dan institusi kehutanan, (iii) publikasi 

media cetak dan elektronik seperti talkshow di TV Lokal Jambi 

Program 1.3 Peningkatan Kualitas dan Relevansi Lulusan 

Sasaran 1.3.1 Meningkatnya kualitas dan relevansi lulusan 

Srategi 1.3.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemahasiswaan 

untuk mengembangkan softskill mahasiswa 

Kegiatan: 

1. Pembinaan dan penguatan  keterampilan, minat, bakat serta manajerial 

mahasiswa melalui pendirian dan pembinaan organisasi kemahasiswaan 

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan kelembagaan 

kemahasiswaan 

3. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan 

4. Peningkatan prestasi di bidang penalaran, bakat dan minat pada berbagai 

level, yang mencakup: (a) Penyediaan database mahasiswa kehutanan 

(terkait minat bakat; tingkat kesejahteraan mahasiswa; (b) Pendataan 

Calon Mahasiswa Potensial untuk Pemilihan Mahasiswa Berprestasi); (c) 

peningkatan kemampuan mahasiswa berbahasa Inggris 

5. Menyelenggarakan event kemahasiswaan bagi mahasiswa baru: (a) 

Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) dan (b) Kegiatan 

Pengenalan Program Studi Kehutanan  
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6. Peningkatan mutu pelayanan kegiatan kemahasiswaan: (a) Penyusunan Kode 

Etikdan (b) Pembuatan SOP dan pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

Sasaran 1.3.2 Meningkatnya efektivitas penelusuran alumni 

Srategi 1.3.2.1 Penyelenggaraan tracer study 

Kegiatan: 

1. Kegiatan Tracer Study(Database wisudawandan SOP Tracer Study) 

2. Penyediaan database alumni kehutanan 

Program 1.4 Peningkatan Prestasi Mahasiswa dalam Kegiatan Penalaran, 

Minat dan Bakat 

Sasaran 1.4.1 Meningkatnya jumlah mahasiswa berwirausaha 

Srategi 1.4.1.1 Meningkatkan kemampuan kegiatan mahasiswa berwirausaha 

Kegiatan 

1. Kegiatan pelatihan penulisan proposal kewirausahaan bagi mahasiswa 

2. Kegiatan upgrading bagi dosen pendamping kewirausahaan 

3. Pendampingan penulisan proposal Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 

Sasaran 1.4.2 Meningkatnya jumlah mahasiswa peraih medali tingkat nasional dan 

internasional 

Srategi 1.4.2.1 Meningkatkan ragam dan kuantitas mahasiswa yang terlibat 

kegiatan kompetisi minat dan bakat 

Kegiatan: 

1. Fasilitasi dan pedampingan bagi mahasiwa yang akan mengikuti lomba tingkat 

nasional dan internasional 

Sasaran 1.4.3 Meningkatnya jumlah mahasiswa yang melaksanakan Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

Srategi 1.4.3.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa dalam mengikuti 

program PKM 

Kegiatan: 

1. Kegiatan pelatihan penulisan proposal PKM bagi mahasiswa 

2. Kegiatan upgrading  bagi dosen pendamping PKM 

3. Kegiatan pendamping penulisan proposal PKM 
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Tujuan 2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasiskan 

Sumberdaya Ekosistem Hutan Jambi dan Sumatera 

Program 2.1 Peningkatan Kualitas dan Relevansi Penelitian 

Sasaran 2.1.1 Meningkatnya partisipasi dosen dalam penelitian atau pengabdian 

kepada masyarakat 

Srategi 2.1.1.1 Membangun dan mengembangkan kemitraan penelitian (reasearch 

collaboration) 

Kegiatan: 

1. Peningkatan kerjasama penelitian dengan mitra lokal, nasional, 

daninternasional 

2. Peningkatan partisipasi dosen pada skim penelitian dan pengabdian 

masyarakat dana universitas, nasional dan sumberdana lain 

3. Peningkatan partisipasi dosen yang tergabung dalam organisasi profesi 

nasional 

4. Kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan proposal dan metodologi 

penelitian bagi dosen 

5. Pembangunan desa binaan Fakultas Kehutanan 

Sasaran 2.1.2 Meningkatnya partisipasi Fakultas Kehutanan dalam seminar 

internasional 

Srategi 2.1.2.1 Meningkatkan keterlibatan dosen dalam seminar nasional dan  

internasional serta kegiatan ilmiah lainnyaI 

Kegiatan: 

1. Penyelenggaraan workshop/seminar nasional dan internasional 

2. Peningkatan layanan administrasi, sistem informasi dan pendanaan dalam 

rangka diseminasi hasil penelitian bagi dosen penyaji pada seminar 

nasional dan internasional. 

Strategi 2.1.2.2 Meningkatkan ragam media diseminasi hasil penelitiandan 

pengabdian kepada masyarakat 

Kegiatan: 

1. Penataan sistem dokumentasi hasil penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, publikasi dan pertemuan ilmiah dosen/mahasiswa. 

2. Penyelenggaraanseminar nasional dan internasional tahunan  
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3. Penyelenggaraan seminar rutinForum Forestry 

4. Penyediaan dana untuk penerbitan buku 

Sasaran 2.1.3 Meningkatnya jumlah publikasi nasional terakreditasi dan 

internasional terindex scopus 

Srategi 2.1.3.1 Peningkatan keterlibatan dosen dalam publikasi internasional 

terindex 

Kegiatan: 

1. Pendampingan penulisan dan publikasi artikel melalui fasilitasi PMC 

(Publication Management Centre) atau BOPTN 

Sasaran 2.1.4 Menyediakan Jurnal Terakreditasi Nasionaldi Program Studi 

Kehutanan 

Strategi 2.1.4.1 Peningkatan status akreditasi jurnal ilmiah Fakultas Kehutanan 

Kegiatan: 

1. Kegiatan upgrading pengelolaan jurnal 

2. Pendampingan dan fasilitasi perubahan status Jurnal Silva Tropika 

3. Pendampingan dan fasilitasi perubahan status Jurnal Silva Tropika dari jurnal 

nasional tidak terakreditasi menjadi jurnal nasional terakreditasi DIKTI 

Program 2.2 Pengembangan Penelitian Unggulan 

Sasaran 2.2.1Meningkatkan jumlah penelitian menuju HAKI 

Strategi 2.2.1.1Meningkatkan kapasitas dosen dalam memperoleh HAKI 

Kegiatan: 

1. Kegiatan pelatihan drafting HAKI 

2. Pendataan aktivitas penelitian berpotensi HAKI dari dosen yang ada di Fakultas 

Kehutanan 

Sasaran 2.2.2Meningkatkan jumlah Paten 

Strategi 2.2.2.1 Meningkatkan kapasitas dosen dalam memperoleh paten 

Kegiatan: 

1. Pendampingan dan fasilitasi bagi dosen untuk memperoleh merk atau paten 

Sasaran 2.3.1Meningkatkan jumlah mitra nasional dan internasional  

Strategi 2.3.1.1 Peningkatan kegiatan pendidikan kemitraan internasional 
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Kegiatan: 

1. Penyelenggaraan kelas berbahasa Inggris 

2. Pelaksanaan magang mahasiswa ke Luar Negeri 

3. Penyediaan dana dan regulasi penunjang pendidikan kemitraan intrenasional baik 

untuk dosen dan mahasiswa 

Strategi 2.3.1.2 Mengembangkan kerjasama, jejaring dan kemitraan nasional dan 

internasional 

Kegiatan: 

1. Membangun kemitraan  nasional adan internasional (Instansi Pemerintah, Dunia 

Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat) 

2. Menfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah  nasional dan international 

(Seminar, Short course, Forestry Camp dan IFSA dan lain-lain) 

3. Meningkatkan partisipasi dosen Fakultas Kehutanan menjadi visiting research ke 

luar negeri 

4. Meningkatkan partisipasi dosen menjadi reviewer internasional 

5. Meningkatkan partisipasi dosen menjadi international examiner 

6. Menfasilitasi mahasiswa dalam pogram Student Exchange 

7. Mengembangkan jejaring organisasi profesi/keilmuan staf pendidik. 

Tujuan 3. Penerapan dan Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

dan Budaya Bagi Pengguna dan Masyarakat 

Program 3.1 Penerapan dan Penyebarluasan Ipteks 

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya penerapan hasil riset unggulan untuk peningkatan 

kualitas hidup, kesejahteraandan daya saing bangsa 

Strategi 3.1.1.1 Pengembangan hilirisasi produk hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

Kegiatan: 

1. Pengembangan hilirisasi produk riset (produk hasil litbang dan jasa lingkungan) 

Strategi 3.1.1.2 Mendirikan inkubator bisnis unggulan berbasis produk kehutanan 

Kegiatan: 

1. Pembangunan kelembagaan bisnis 

2. Pengelolaan unit bisnis unggulan Fahutan (bibit unggul, Virgin Coconut Oil, 

arang sekam, kompos suvenir, ekowisata dan pendidikan lingkungan) 
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3. Optimalisasi pencarian sumber dana alternatif (melalui kerjasama dengan 

mitraalumni, pemerintah dan swasta) 

Strategi 3.1.1.3 Memperluas dan meningkatkan kualitas penelitian aplikatif 

berbasis produk kehutanan 

Kegiatan: 

1. Peningkatan utilitas fasilitas ruangan dan pengadaan peralatan penelitian 

2. Peningkatan kerjasama penelitian unggulan skala nasional dan internasional 

3. Peningkatan peran dan fungsi hutan pendidikan untuk kegiatan tridharma 

berskala lokal, nasional dan internasional 

Sasaran 3.1.2Meningkatkan mutu dan aktivitas pengabdian kepada masyarakat  

Strategi 3.1.2.1 Peningkatan kualitas dan ragam kegiatan PkM 

Kegiatan: 

1. Penyusunan Roadmap Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis 

Laboratorium 

2. Penataan sistem dokumentasi kegiatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

3. Membangun desa binaan dan/atau lokasi ujicoba dan percontohan (experimental 

station) hasil penelitian untuk hilirisasi 

Strategi 3.1.2.2Peningkatan ragam kegiatan terkait social resposibility university 

Kegiatan: 

1. Pengembangan sistem layanan konsultasi dan advokasi di bidang kehutanan 

2. Pembangunan klinik (a) Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu; (b) Jasa 

Lingkungan dan ekowisata, (c) Pengelolaan Ekosistem Gambut, (d) Restorasi dan 

Rehabilitasi hutan dan lahan; (e) Pengelolaan Hutan Tanaman; (f) Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) dan Perhutanan Sosial  serta (g) hutan kota  

3. Program pembinaan desa hutan 

4. Program one student ten trees 

Strategi 3.1.2.3 Perluasan akses dan ragam pembelajaran bagi masyarakat 

Kegiatan: 

1. Program pelatihan  antara lain resolusi konflik; GIS dan Pemetaan, teknologi 

HHBKdan lain-lain 

2. Pengembangan Hutan Pendidikan sebagai Pusat Pendidikan Konservasi dan 

Lingkungan 

3. Rekruitmen masyarakat desa-desa hutan dan SAD sebagai mahasiswa melalui 

jalur affirmasi 
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Tujuan 4. Meningkatkan Reputasi Nasional dan International Program Studi 

Kehutanan 

Program4.1 Peningkatan Reputasi Nasional dan Internasional 

Sasaran 4.1.1Meningkatnya jumlah kelas dan program pendidikan berbahasa 

Inggris 

Strategi 4.1.1.1 Memfasilitasi kegiatan pendidikan internasional 

Kegiatan: 

1. Menfasilitasi dosen Fakultas Kehutanan menjadi visiting lecturer ke luar negeri 

2. Menghadirkan dosen tamu yang memberikan kuliah pada Fakultas Kehutanan 

(visitinglecturer) secara rutin 

3. Menyelenggarakan kelas berbahasa Inggris 

4. Magang mahasiswa ke luar negeri 

Tujuan 5. TataKelola Kampus yang Baik dan Ramah Lingkungan 

Program 5.1 Peningkatan mutu tata kelola, kampus modern dan ramah lingkungan 

Sasaran 5.1.1 Terlaksananya tata kelola yang efektif dan efisien 

Strategi 5.1.1.1Peningkatan kualitas layanan administrasi 

Kegiatan: 

1. Peningkatan layanan administrasi bagi user (dosen, tendik, mahasiswa) 

berbasis online 

2. Penyusunan SOP Layanan  

Strategi 5.1.1.2 Peningkatan sarana prasarana pendukung  

Kegiatan: 

1. Penataan ruang kelas, ruang seminar dan ujian yang efisien dan nyaman 

2. Penyediaan ruang terbuka bagi mahasiswa 

3. Penyediaan akses internet bagi mahasiswa dan dosen 

4. Penyediaan sarana dan prasarana praktikum dan praktek mata kuliah 

5. Pembangunan hutan pendidikan 

6. Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan 

Strategi 5.1.1.3 Peningkatan layanan administrasi pendukung pembelajaran 

Kegiatan: 

1. Penyusunan naskah akademik pengembangan departemen dan program 

studi di Fakultas Kehutanan 
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2. Peningkatan layanan informasi secara online 

Sasaran5.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pendidikan secara 

layak  

Strategi 5.1.2.1 Pengembangan sarana prasarana Laboratorium dan Hutan 

Pendidikan 

Kegiatan: 

1. Penyediaan peralatan laboratorium 

2. Peningkatan sarana prasarana laboratorium, yang meliputi: (a) Lab. 

Silvikultur (b) Lab. Manajemen Hutan (c) Lab. Konservasi Sumberdaya 

Hutan (d) Lab. Teknologi Hasil Hutan 

3. Pembuatan persemaian dan pembibitan terpadu 

4. Pembangunan hutan pendidikan 

5. Pengembangan kelembagaan dan organisasi Hutan Pendidikan  

Sasaran 5.1.3 Terciptanya kampus ramah lingkungan, asri, dan produktif  

Strategi 5.1.3.1 Penataan kampus lingkungan, asri dan produktif 

Kegiatan: 

1. Penataan Lingkungan Fakultas Kehutanan, yang meliputi perbaikan 

penataan dan perbaikan sistem perparkiran, dan peningkatan layanan 

kebersihan umum (ruangan, toilet, halaman dan taman). 

2. Penyediaan dan penaataan ruang kemahasiswaan 

3. Pembangunan kantin sehat 
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Tabel 5.1. Renstra dan Program Kerja Fakultas Kehutanan Tahun 2019-2020 

 

Program 

 

Key Performance 

Indicators 

Baseline 2015 2016 2017 2018 2019  

  (KPIs)        

Tujuan 1. Menghasilkan Sumberdaya Manusia Berilmu dan Berkarakter 

Program 1.1. Pengembangan Budaya Mutu 

Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan 

Strategi 1.1.1.1.  Membangun budaya mutu proses akademik dan non akademik 

1. 

Perbaikan sistem monitoring 

kehadiran dosen dan   mahasiswa 

di kelas secara elektronik  

Persentase ketersediaan 

system monitoring 

kehadiran secara online 

       

2. 

Pengembangan  Sistem Umpan 

Balik Melalui EDOM  dan 

tindaklanjutnya  

Peningkatan  nilai EDOM 

Dosen 

       

3. 

Revisi kurikulum Pendidikan 

Kehutanan berbasis KKNI  

Revisi Kurikulum berbasis 

KKNI  

   100    

4. 

Penyusunan dan penerbitan 

panduan penulisan skripsi S1  

Persentase penyusunan 

panduan dan  terdistribusi 

0    50 100  

5. Pelaksanaan kuliah umum berkala  

Jumlah minimal kuliah 

umum pertahun 

       

6. 

Penyusunan dan Revisi SOP, 

Standar Pembelajaran dan kode 

Etik  

100 % SOP dan standar lain 

terevisi 

50 50 50  100 100  

7. 

Penyelenggaraan Pendidikan 

berbahasa Inggris  

Jumlah kelas berbahasa 

Inggris 

0 0 0 0 1 2  

Strategi 1.1.1.2.  Mengembangkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan 

1. 

Pelatihan dosen dan tenaga 

kependidikan secara berkala 

 

Jumlah dosen dan tenaga 

kependidikan yang 

mengikuti pelatihan 

NA       

2. 

Mendorong dosen untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi 

Keinsinyuran  

Dosen dengan pendidikan 

Profesi (%) 

0 0 0 32 32 32  

3. 

Penyediaan dana untuk 

penerbitan buku dan bahan ajar  

Jumlah buku dan bahan ajar 

yang diterbitkan 

0 0 0 0 0 5  

4. 

Pengayaan metode pembelajaran 

bagi tenaga pendidik.  

Pelatihan metode 

pembelajaran (%) 

0       

5. 

Pelatihan peningkatan kapasitas 

dosen dalam pengajaran, riset dan 

publikasi ilmiah pada jurnal 

terakreditasi nasional dan 

internasional  

Persentase dosen mengikuti 

pelatihan 

       

6. 

Peningkatan kapasitas tenaga 

kependidikan dalam 

penyelenggaraan administrasi 

pendidikan  

Persentase pelatihan tenaga 

kependidikan 

50 50 100 100 100 100  

Strategi 1.1.1.3.  Mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis riset kehutanan 

1. 

Pengembangan bahan ajar 

berbasis riset  

Penerbitan buku dan bahan 

ajar 

0 0 0 0 0 3  

2. 

Perbaikan sistem pelaksanaan 

praktek lapang mata kuliah  PEH  

dan mata kuliah lain    

       

3. 

Penyusunan dan penerbitan buku 

panduan pelaksanaan Pengenalan  

Jumlah peminatan 

Penerbitan modul praktek 

0 0 0 0 0 1  
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Ekosistem Hutan 

4. 

Pembiayaan praktek lapang 

masing-masing peminatan 

 

Mahasiswa yang 

melaksanakan praktek 

lapang 

0 0 0 0 3 4  

5. 

Perbaikan penyelenggaraan 

Magang termasuk ke Luar Negeri  

Jumlah mahasiswa magang 

ke Luar Negeri 

0 0 0 0 0 4  

6. 

Pembangunan dan pengembangan 

pembibitan dan hutan pendidikan  

Jumlah bibit yang 

diproduksi 

0 0 1000 3000 4000 10.000  

Strategi 1.1.1.4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa 

1. 

Perbaikan dan revisi Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) 

yang memuat materi 

kewirausahaaan  

Persentase RPS yang 

direvisi 

NA     100  

2. 

Pelatihan kewirausahaan 

mahasiswa  

Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti pelatihan 

30 30 30 30 30 30  

3. 

Penyelenggaraan pembelajaran 

berbasiskan kewirausahaan  Jumlah SKS Kewirausahaan 

2 2 2 2 2 12  

Sasaran 1.1.2. Meningkatkan kualitas penelitian 

Strategi 1.1.2.1. Membangun budaya penelitian sebagai basis pengembangan pembelajaran dan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

1. 

Pelatihan penulisan karya tulis 

ilmiah untuk publikasi nasional 

dan internasional  Jumlah Publikasi 

NA 16 25 15 19 30  

2. 

Penyusunan payung penelitian PS 

Kehutanan 

 

Tersedianya payung 

penelitian yang 

terdokumentasi 

0 1 1 1 1 1  

3. 

Penyediaan anggaran penelitian 

dari PNBP Fakultas  

Persentase dana PNBP 

untuk Penelitian 

0 0 0 10 15 15  

Sasaran 1.1.3. Meningkatkan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat 

Strategi 1.1.3.1. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kehutanan 

1. 

Pembangunan desa binaan 

Fakulas Kehutanan  Jumlah desa Binaan 

1 1 1 1 1 1  

2. 

Penyediaan anggaran pengabdian 

kepada masyarakat dari PNBP 

Fakultas  

Jumlah dana untuk 

pengabdian Masyarakat 

(Rp.000.000) 

40 40 40 40 35 40  

Sasaran 1.1.4.  Meningkatkan status terakreditasi Program Studi 

Strategi 1.1.4.1. Meningkatkan akreditasi Program Studi Kehutanan 

1. 

Perbaikan tata kelola Prodi S1 

menuju akreditasi unggul (A)  

Prodi dengan Akreditasi 

Unggul 

C C C C C A  

2. 

Penyusunan dokumen SOP, 

Renstra, Rencana Operasional  

dan regulasi lain secara 

partisipatif  Jumlah SOP 

10 12 12 12 18 18  

Program 1.2. Peningkatan Daya Tarik Institusi bagi Calon Mahasiswa 

Sasaran 1.2.2. Meningkatnya daya tarik peminat kehutanan secara nasional 

Strategi 1.2.2.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas media  promosi untuk meningkatkan peminat calon 

mahasiswa kehutanan 

1. 

Promosi institusi terjadwal dan 

berkala baik melalui website, 

kunjungan langsung dan 

ketersediaan brosur, yang 

meliputi: (i) perbaikan konten dan 

layout website fakultas, (ii) 

roadshow kesekolah-sekolah dan  Paket Publikasi 

1 1 1 1 1 1  
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institusi kehutanan, (iii) publikasi 

media cetak dan elektronik seperti 

talkshow di TV Lokal Jambi 

 

Program 1.3. Peningkatan Kualitas dan Relevansi Lulusan 

Sasaran 1.3.1. Meningkatnya kualitas dan relevansi lulusan 

Strategi 1.3.1.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemahasiswaan untuk mengembangkan softskill 

mahasiswa 

1. 

Pembinaan dan penguatan 

ketrampilan, minat, bakat serta 

manajerial mahasiswa melalui 

pendirian dan pembinaan 

organisasi kemahasiswaan  

Jumlah organisasi 

mahasiswa yang aktif 

2 2 2 6 6 7  

2. 

Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan pendukung 

kegiatan kelembagaan 

kemahasiswaan  

OKA memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai 

0 0 1 1 1 2  

3. 

Penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan  

Jumlah kegiatan 

Kemahasiswaan 

6 7 7 7 7 7  

4. 

Peningkatan prestasi di bidang 

penalaran, bakat dan minat pada 

berbagai level, yang mencakup: 

(a) Penyediaan database 

mahasiswa kehutanan (terkait 

minat bakat; tingkat kesejahteraan 

mahasiswa; (b) Pendataan Calon 

Mahasiswa Potensial untuk 

Pemilihan Mahasiswa 

Berprestasi); (c) Peningkatan 

kemampuan mahasiswa 

berbahasa Inggris  

Prestasi mahasiswa tingkat 

nasional dan internasional 

0 0 1 1 1 2  

5. 

Menyelenggarakan event 

kemahasiswaan bagi mahasiswa 

baru: (a) Kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus (PKK) dan 

(b) Kegiatan Pengenalan Program 

Studi Kehutanan,   Jumlah kegiatan 

2 2 2 2 2 2  

6. 

Peningkatan mutu pelayanan 

kegiatan kemahasiswaan: (a) 

Penyusunan Kode Etik, dan (b) 

Pembuatan SOP dan pedoman 

pelaksanaan kegiatan 

kemahasiswaan,  SOP kemahasiswaan 

0 0 0 1 1 4  

Sasaran 1.3.2. Meningkatnya efektivitas penelusuran alumni 

Strategi 1.3.2.1. Menyelenggarakan tracer study 

1. 

Tracer Study (Database 

wisudawan dan SOP Tracer 

Study)  

Frekuensi Tracer Study per 

tahun 

1 1 1 1 1 1  

2. 

Penyediaan database alumni 

kehutanan  Database alumni 

1 1 1 1 1 1  

Program 1.4. Peningkatan Prestasi Mahasiswa dalam Kegiatan Penalaran, Minat dan Bakat 

Sasaran 1.4.1. Meningkatnya jumlah mahasiswa berwirausaha 

Strategi 1.4.1.1. Meningkatkan kemampuan kegiatan mahasiswa berwirausaha 

1. 

Kegiatan pelatihan penulisan 

proposal kewirausahaan bagi  Pelatihan kewirausahaan 

1 1 1 1 1 1  



 

 

50 

 

mahasiswa 

2. 

Kegiatan upgrading bagi dosen 

pendamping kewirausahaan  

Pelatihan bagi dosen 

pendamping kewirausaan 

0 0 0 0 1 1  

3. 

Pendampingan penulisan 

proposal Program Mahasiswa 

Wirausaha (PMW)  

Proposal PMW yang 

didanai 

0 2 2 2 4 4  

Sasaran 1.4.2. Meningkatnya jumlah mahasiswa peraih medali tingkat nasional dan Internasional 

Strategi 1.4.2.1. Meningkatkan ragam dan kuantitas mahasiswa yang terlibat kegiatan kompetisi minat dan bakat 

1. 

Fasilitasi dan pendampingan bagi 

mahasiswa yang akan mengikuti 

lomba tingkat nasional dan 

internasional 

  

Jumlah lomba atau even 

yang diiikuti 

0 1 1 2 2 2  

Sasaran 1.4.3. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

Strategi 1.4.3.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa dalam mengikuti program PKM 

1. 

Kegiatan pelatihan penulisan 

proposal PKM bagi mahasiswa  

Jumlah Proposal yang di 

danai 

       

2. 

Kegiatan upgrading bagi dosen 

pendamping PKM   

       

3. 

Kegiatan pendamping penulisan 

proposal PKM 

  

Jumlah proposal yang 

dikirimkan 

       

Tujuan 2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuann dan Teknologi Berbasiskan Sumberdaya Ekosistem Hutan 

Jambi dan Sumatera 

Program 2.1.  Peningkatan Kualitas dan Relevansi Penelitian 

Sasaran 2.1.1. Meningkatnya partisipasi Fakultas Kehutanan pada seminar internasional 

Strategi 2.1.1.1. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam seminar nasional dan  internasional serta kegiatan ilmiah 

lainnya 

1. 

Peningkatan kerjasama penelitian 

dengan mitra lokal, nasional, dan 

internasional  Jumlah kerjasama penelitian 

5 5 5 5 5 8  

2. 

Peningkatan partisipasi dosen 

pada skim penelitian dan 

pengabdian masyarakat  dana 

Universitas, Nasional dan 

sumberdana lain  

Jumlah proposal yang 

didanai 

       

3. 

Peningkatan partisipasi dosen 

yang tergabung dalam organisasi 

profesi nasional  Persentase dosen (%) 

50 50 50 80 100 100  

4. 

Kegiatan peningkatan kapasitas 

penyusunan proposal 

&metodologi penelitian bagi 

dosen.  

Jumlah dosen yang ikut 

pelatihan 

       

5. 

Pembangunan desa binaan 

Fakultas 

  Jumlah desa binaan 

1 1 1 1 1 1  

Sasaran 2.1.2. Meningkatnya partisipasi Fakultas Kehutanan pada seminar internasional 

Strategi 2.1.2.1. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam seminar nasional dan  internasional serta kegiatan ilmiah 

lainnya 

1. 

Penyelenggaraan 

workshop/seminar nasional dan 

internasional  

Jumlah seminar dan 

workshop nasional dan 

internasional 

1 1 1 2 2 2  

2. 

Peningkatan layanan administrasi, 

sistem informasi, dan pendanaan 

dalam rangka diseminasi hasil  

Jumlah dosen yang didanai 

untuk diseminiasi 

1 1 1 5 5 5  
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penelitian bagi dosen penyaji 

pada seminar nasional dan 

internasional 

Strategi 2.1.2.2. Meningkatkan ragam media diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

1. 

Penataan sistem dokumentasi 

hasil penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, publikasi dan 

pertemuan ilmiah 

dosen/mahasiswa.  

 

       

2. 

Penyelenggaraan seminar 

nasional dan internasional 

tahunan   

1 1 1 2 2 2  

3. 

Penyelenggaraan seminar rutin 

Forum Forestry  Jumlah seminar rutin 

8 8 8 8 8 8  

4. 

Penyediaan dana untuk 

penerbitan buku  

Jumlah buku yang 

diterbitkan 

0 0 0 0 0 5  

Sasaran 2.1.3. Meningkatnya jumlah publikasi nasional terakreditasi dan internasional terindex scopus 

Strategi 2.1.3.1. Peningkatan keterlibatan dosen dalam publikasi internasional terindex 

1. 

Pendampingan penulisan dan 

publikasi artikel  

Jumlah dosen yang 

mengikuti pelatihan 

0 0 2 2 2 4  

Sasaran 2.1.4. Menyediakan jurnal terakred itasinasional di PS Kehutanan 

Strategi 2.1.4.1. Peningkatan status akreditasi jurnal ilmiah Fakultas Kehutanan 

1. 

Kegiatan upgrading pengelolaan 

jurnal  Pelatihan dan penampingan 

0 1 1 1 1 2  

2. 

Pendampingan dan fasilitasi 

perubahan status Jurnal Silva 

Tropika dari jurnal nasional tidak 

terakreditasi menjadi jurnal 

nasional terakreditasi DIKTI  

Jurnal Silva Tropika 

terakreditasi 

0 0 0 0 0 0  

Program 2.2.  Pengembangan  Penelitian  Unggulan 

Sasaran 2.2.1. Meningkatkan  jumlah penelitian menuju HAKI 

Strategi 2.2.1.1. Meningkatkan  kapasitas dosen dalam  memperoleh  HAKI 

1. Kegiatan pelatihan drafting HAKI  Jumlah pelatihan 0 0 0 0 0 1  

2. 

Pendataan aktivitas penelitian 

berpotensi HAKI dari dosen yang 

ada di Fakultas Kehutanan  Database 

0 0 0 0 0 1  

Sasaran 2.2.2.Meningkatkan jumlah Paten 

Strategi 2.2.2.1. Meningkatkan kapasitas dosen dalam memperoleh paten 

1. 

Pendampingan dan fasilitasi bagi 

dosen untuk memperoleh merk 

atau paten  

Pendampingan dan 

pelatihan 

0 0 0 0 0 1  

Sasaran 2.3.1. Meningkatkan jumlah mitra nasional dan internasional 

Strategi 2.3.1.1. Peningkatan  kegiatan pendidikan kemitraan internasional 

1. 

Penyelenggaraan kelas berbahasa 

Inggris  

Jumlah kelas berbahasa 

Inggris 

0 0 0 0 1 2  

2. 

Pelaksanaan magang mahasiswa 

ke Luar Negeri  

Jumlah mahasiswa magang 

ke luar negeri 

0 0 0 0 0 4  

3. 

Penyediaan dana dan regulasi 

penunjang pendidikan kemitraan 

intrenasional baik untuk dosen 

dan mahasiswa  

Jumlah dosen yang 

mengikuti kegiatan di luar 

negeri 

0 0 0 0 0 1  

Strategi 2.3.1.2. Mengembangkan kerjasama, jejaring dan kemitraan nasional dan internasional 

1. 

Membangun kemitraan nasional 

dan internasional (Instansi 

Pemerintah, Dunia usaha dan  

Jumlah kerjasama dengan 

para pihak 

30 45 48 58 66 70  
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Lembaga Swadaya Masyarakat) 

2. 

Menfasilitasi mahasiswa dalam 

kegiatan ilmiah nasional dan 

international (Seminar, Short 

course, Forestry Camp dan IFSA, 

dan lain-lain)  Jumlahmahasiswa 

0 0 2 0 1 1  

3. 

Meningkatkan partisipasi dosen 

Fahutan menjadi visiting research 

ke luar negeri  

Jumlah dosen yang 

mengikuti Visiting Lectures 

di luar negeri 

0 0 0 1 2 2  

4. 

Meningkatkan partisipasi dosen 

menjadi reviewer internasional  Jumlah dosen 

0 0 0 0 1 2  

5. 

Menfasilitasi mahasiswa dalam 

pogram Student Exchange  Jumlah mahasiswa 

0 0 0 0 0 4  

6. 

Mengembangkan jejaring 

organisasi profesi/keilmuan staf 

pendidik.  Persentase dosen (%) 

50 50 50 80 100 100  

Tujuan 3. Penerapan dan PenyebarluasanIlmuPengetahuan dan teknologi dan Budayabagipengguna dan 

Masyarakat 

Program 3.1. Penerapan dan Penyebarluasan Ipteks 

Sasaran 3.1.1. Meningkatnya penerapan hasil riset unggulan untuk peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan 

daya saing bangsa 

Strategi 3.1.1.1. Pengembangan hilirisasi produk hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

1. 

Pengembangan hilirisasi produk 

riset (produk hasil litbang dan 

jasa lingkungan).  Jumlah jenis produk 

1 1 1 1 2 2  

Strategi 3.1.1.2. Mendirikan inkubator bisnis unggulan berbasis produk kehutanan 

1. 

Pembangunan kelembagaan 

bisnis  Jumlah Lembaga Bisnis 

0 0 0 0 0 2  

2. 

Pengelolaan unit bisnis unggulan 

Fahutan (bibit unggul, Virgin 

Coconut Oil, Arang Sekam, 

Kompos suvenir, Ekowisata dan 

pendidikan lingkungan)  Unit Bisnis yang beroperasi 

0 0 0 0 0 2  

3. 

Optimalisasi pencarian sumber 

dana alternatif 

(melaluikerjasamadenganmitra: 

alumni, pemerintah dan swasta)  

Persentase dana 

daripenjualanproduk pada 

PNBP (%) 

0 0 0 0 0 0,55  

Strategi 3.1.1.3. Memperluas dan meningkatkan kualitas penelitian aplikatif berbasis produk kehutanan 

1 

Peningkatan utilitas fasilitas 

ruangan dan pengadaan peralatan 

penelitian.  

Persentase peralatan Lab 

untuk praktikum milik 

sendiri 

50 50 50 60 70 80  

2 

Peningkatan kerjasama penelitian 

unggulan skala nasional dan 

internasional.  

Jumlah kerjasama 

Internasional 

6 10 10 10 10 12  

3 

Peningkatan peran dan fungsi 

hutan pendidikan untuk kegiatan 

tridharma berskala lokal, nasional 

dan internasional.  

Hutan Pendidikan berfungsi 

baik 

0 0 0 1 1 1  

Sasaran 3.1.2. Meningkatkan mutu dan aktivitas pengabdian kepada masyarakat 

Strategi 3.1.2.1. Peningkatan kualitas dan ragam kegiatan PkM 

1. 

Penyusunan Roadmap 

KegiatanPengabdiankepada 

Masyarakat (PkM) berbasis 

Laboratorium  

Satu dokumen Road map 

PkM 

0 0 0 0 0 1  

2. Penataan sistem dokumentasi  Database PkM 0 0 0 0 0 1  
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kegiatan dan hasil Pengabdian 

kepada Masyarakat 

3. 

Membangun desa Binaan 

dan/atau lokasi uji coba dan 

percontohan (experimental 

station) hasil penelitian untuk 

hilirisasi  Lahan percontohan 

0 0 0 0 0 1  

Strategi 3.1.2.3. Peningkatan ragam kegiatan terkait social resposibility university 

1. 

Pengembangansistemlayanankons

ultasi dan advokasi di 

bidangkehutanan  Sistem layanan 

0 0 0 0 0 1  

2. 

Pembangunan klinik (a) 

Teknologi Hasil Hutan Bukan 

Kayu; (b) Jasa Lingkungan dan 

ekowisata, (c) Pengelolaan 

Ekosistem Gambut, (d) Restorasi 

dan Rehabilitasi hutan dan lahan; 

(e) Pengelolaan HutanTanaman; 

(f) Kesatuan PengelolaanHutan 

(KPH) dan Perhutanan Sosial 

serta (g) Hutan kota  Klinik layanan 

0 0 0 0 0 1  

3. Program pembinaandesahutan  

 

1 1 1 1 1 1  

4. 

Program one student ten trees 

 

Persentase mahasiswa yang 

menanam 

0 0 0 0 70 90  

Strategi 3.1.2.4. Perluasanakses dan ragampembelajaranbagimasyarakat 

1. 

Program pelatihan antara lain 

resolusi konflik; GIS dan 

Pemetaan, teknologi HHBK dan 

lain-lain  

Jumlahpelatihanuntuk para 

pihak 

0 0 0 0 1 2  

2. 

Pengembangan Hutan Pendidikan 

sebagai Pusat Pendidikan 

Konservasi dan Lingkungan  Hutan pendidikan 

1 1 1 1 1 1  

3. 

Rekruitmen masyarakat desa-desa 

hutan dan SAD sebagai 

mahasiswa melalui jalur affirmasi  

Jumlah mahasiswa dari 

mayarakat desa hutan dan 

SAD 

0 0 0 0 0 2  

Tujuan 4. Meningkatkan Reputasi Nasional dan International PS Kehutanan 

Program 4. 1. Peningkatan Reputasi Nasional dan Internasional 

Sasaran 4.1.1. Meningkatnya jumlah kelas dan program pendidikan berbahasa Inggris 

Strategi 4.1.1.1. Memfasilitasi kegiatan pendidikan internasional 

1. 

Menfasilitasi dosen Fahutan 

menjadi visiting lecturer keluar 

negeri  

Jumlah dosen visiting 

Lecturer keluar negeri 

0 0 0 1 2 2  

2. 

Menghadirkan dosen tamu yang 

memberikan kuliah pada Fahutan 

(visiting lecturer) secara rutin   

       

3. 

Menyelenggarakan kelas 

berbahasa Inggris  0 

0 0 0 0 1 2  

4. 

Magang mahasiswa keLuar 

Negeri  0 

0 0 0 0 0 4  

Tujuan 5. Tata Kelola Kampus yang baik dan Ramah Lingkungan 

Program 5. 1. Peningkatan mutu tata kelola, kampus modern dan ramah lingkungan 

Sasaran 5.1.1. Terlaksananya tata kelola yang efektif dan efisien 

Strategi 5.1.1.1. Peningkatan kualitas layanan administrasi 
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1. 

Peningkatan layanan administrasi 

bagi user (dosen, tendik, 

mahasiswa) berbasis online  

Layanan administrasi 

berbasis online 

0 1 1 1 1 1  

2. Penyusunan SOP Layanan  Jumlah SOP Layanan 1 1 1 1 2 3  

Strategi 5.1.1.2. Peningkatan sarana prasarana pendukung 

1. 

Penataan ruang kelas, ruang 

seminar dan ujian yang efisien 

dan nyaman  Jumlah ruang kelas tertata 

12 12 12 12 12 12  

2. 

Penyediaan ruang terbuka bagi 

mahasiswa  Ruang terbuka mahasiswa 

0 0 1 1 1 2  

3 

Penyediaan akses internet bagi 

mahasiswa dan dosen  

Akses internet tanpa batas 

untuk mahasiswa 

1 1 1 1 1 1  

4. 

Penyediaan sarana dan prasarana 

praktikum dan praktek mata 

kuliah  

Persentase peralatan lab 

untuk praktikum milik 

sendiri 

50 50 50 60 70 80  

5. 

Penyediaan sarana dan prasarana 

pembibitan   

       

Strategi 5.1.1.3. Peningkatan layanan administrasi pendukung pembelajaran 

1. 

Penyusunan naskah akademik 

pengembangan departemen dan 

program studi di Fahutan  

Jumlah naskah akademik 

penambahan PS 

0 0 0 1 0 0  

2. 

Peningkatan layanan informasi 

secara online  Jumlah aplikasi layanan 

1 1 1 2 3 4  

Sasaran 5.1.2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pendidikan secara layak 

Strategi 5.1.2.1. Pengembangan sarana prasarana laboratorium dan hutan pendidikan 

1. 

Penyediaan peralatan laboratrium 

 

Peralatan untuk pratikum 

terpenuhi (milik sendiri) 

50 50 50 60 70 80  

2. 

Peningkatan sarana prasarana 

laboratorium, yang meliputi: (a) 

Lab. Silvikultur (b) Lab. 

Manajemen Hutan (c) Lab. 

Konservasi Sumberdaya Hutan 

(d) Lab. Teknologi Hasil Hutan  

Peralatan untuk pratikum 

terpenuhi (milik sendiri) 

50 50 50 60 70 80  

3. 

Pembuatan persemaian dan 

pembibitan terpadu  

Jumlah Unit persemaian dan 

pembibitan 

1 1 1 1 1 2  

4. 

Pengembangan kelembagaan dan 

organisasi Hutan Pendidikan   

Lembaga pengelola Hutan 

pendidikan 

1 1 1 1 1 1  

Sasaran 5.1.3. Terciptanya kampus ramah lingkungan, asri dan produktif 

Strategi 5.1.3.1. Penataan kampus lingkungan, asri, dan produktif 

1. 

Penataan Lingkungan Fakultas 

Kehutanan, yang meliputi 

perbaikan penataan dan perbaikan 

sistem perparkiran, dan 

peningkatan layanan kebersihan 

umum (ruangan, toilet, halaman 

dan taman).  

Paket Lingkungan Kampus 

yang asri 

1 1 1 1 1 1  

2. 

Penyediaan dan penataan ruang 

kemahasiswaan  

Ruang untuk kegiatan 

kemahasiswaan 

1 1 1 1 1 2  

3. Pembangunan kantin sehat  Kantin sehat 0 0 0 0 0 0  
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BAB IV  

PENUTUP 
 
 

Kebutuhan sumberdaya manusia terdidik sektor kehutanan dan lingkungan 

semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia 

secara global akan pentingnya menjaga bumi agar mampu menopang kehidupan 

manusia yang jumlahnya semakin banyak dengan kebutuhan yang juga semakin 

kompleksdimasa-masa mendatang. Daya dukung bumi mengalami kecenderungan 

semakin menurun sejalan dengan cara pengelolaan lingkungan dan alam yang 

tidak lestari dan menimbulkan kerusakan. Indikasi ini dapat diamati dan dirasakan 

serta telah dilaporkan dalam berbagai hasil penelitian antara lain bahwasuhu bumi 

mengalami peningkatan yang cukup nyatayang disebut pemanasan global (Global 

Warming). Sejak akhir tahun 1800, temperatur rata-rata permukaan bumi telah 

meningkat sekitar 0,4 sampai 0,8 °C. Banyak ahli memperkirakan bahwa 

temperatur rata-rata akan naik bertambah dengan kisaran antara 1,4  sampai 

dengan5,8 °C di tahun 2100. Rata-rata peningkatan suhu akan lebih cepat bila 

dibandingkan dengan waktu lampau. Pemanasan global ini akan mendorong 

terjadinya perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan, mencairnya es di 

kutub yang akan meningkatkan permukaan air laut yang dapat mengakibatkan 

tenggelamnnya pulau-pulau kecil dan daerah pesisir; perubahan pola pathogen 

baik untuk manusia maupun tanaman dan hewan dan perubahan species dan 

keragaman plasma nutfah serta berbagai dampak lain. 

Isu pemanasan global dan perubahan iklim serta kehilangan plasma nutfah 

tersebut semuanya berhubungan langsung dengan sektor kehutanan.Pemanasan 

global dan perubahan iklim disebabkan oleh pelepasan karbon ke atmosfir sebagai 

akibat dari kegiatan industrialisasi dan kebakaran hutan dan lahan terutama lahan 

gambut.Hutan terutama hutan tropis memegang peranan kunci dalam menjaga 

keseimbangan karbon di bumi karena hutan menyimpan sekitar 90% dari total 

biomassa karbon di bumi (c. 500 Gt C), dan jumlah ini tidak jauh berbeda dengan 

jumlah C yang ada di atmosfir  (750 Gt C) (Koerner, 2003). Selain itu, hutan 

tropis sekunder mampu mengakumulasi karbon sebanyak 5 Mg Carbon /ha/tahun 
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selama fase awal pertumbuhan (10 to 15 th) (Brown and Lugo, 1990). Secara rata-

rata hutan tropis dapat menyimpan karbon sebanyak2–3,5 Mg C ha/tahun. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang menghadiri dan menyepakati 

hasil konferensi CPO 21 tersebut telah juga menetapkan indikator  yang harus 

dicapai oleh Indonesia dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yaitu 

bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan usaha 

sendiri dan 41% dengan bantuan masyarakat internasional  di tahun 2020. Upaya 

adaptasi dan mitigasi tersebut tidak akan dapat dicapai jika tata kelola sektor 

kehutanan dan lingkungan tidak mengalami perbaikan. Upaya perbaikan menuju 

pengelolaan kawasan dan ekosistem hutan yang berkelanjutan hanya dapat 

dilakukan jika didukung oleh sumberdaya manusia kehutanan yang mencukupi 

secara kualitas dan kuantitas.  

Aspek penting yang juga perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan 

sumberdaya manusia ini adalah,sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, pemahaman dan pengalaman langsung dengan kondisi dan fakta 

berbagai tipe ekosistem hutan tropis. Fakultas Kehutanan Universitas Jambi bisa 

dan mampu mendesain dan menyelenggarakan proses pendidikan langsung dari 

jantung berbagai tipe ekosistem hutan tersebut karena lokasiFakultas Kehutanan 

Universitas Jambi berdekatan dan bersentuhan langsung dengan semua tipe 

ekosistem hutan tropis mulai dari hutan bakau (mangrove forest); hutan rawa 

gambut, hutan kerangas, hutan bulian (Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn.), 

hutan hujan tropis dataran rendah hingga hutan pegunungan (montane forest) di 

Kerinci. Jarak terjauh dari ekosistem hutan tersebut adalah hutan pegunungan 

yang masih bisa dicapai dalam waktu 6-8 jam dari Kampus Fakultas Kehutanan 

Universitas Jambi. 

Selain dari tipe ekosistem, Fakultas Kehutanan Universitas Jambi juga 

dikelilingi oleh kawasan hutan yang dikelola dengan berbagai pola pengelolaan 

antara lain hutan tanaman industri (HTI) yang merupakan salah satu HTI terbesar 

di Indonesia bahkan dunia; hutan restorasi yang dikelola oleh PT. Restorasi 

Ekosistem Indonesia dan PT. Alam Bukit Tigapuluh dimana hanya Jambi yang 

memiliki dua kawasan hutan dengan pola restorasi ini; hutan dengan pengelolaan 

Hutan alam antara lain PT. Putra Duta dan PT. Pesona Belantara; Hutan yang 
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dikelola oleh masyarakat antara lain hutan adat, hutan desa, hutan tanaman rakyat, 

hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat. Sehingga mahasiswa dan tenaga pendidik 

Fakultas Kehutanan Universitas Jambi dapat belajar dan mendapat pengalaman 

secara langsung dari pihak pertama pengelola ekosistem hutan tropis. 

Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan pendidikanFakultas Kehutanan 

Universitas Jambi juga didukung langsung oleh berbagai lembaga kehutanan baik 

lokal, nasional, dan internasional baik berupa lembaga swadaya masyarakat, 

perusahaan maupun lembaga pemerintah. Lembagainternasional yang 

melaksanakan kegiatan di Provinsi Jambi dan menjadi partner Fakultas Kehutanan 

Universitas Jambi antara lain Frankfurter Zoological Society (FZS), Zoological 

Society of London (ZSL), CRC 990/EFForTS Project, dan MCA- Indonesia. 

Lembaga pemerintah pusat  dan daerah yang juga telah menjadi partner antara lain  

Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah Jambi, Balai Konservasi 

Sumberdaya Alam (BKSDA) Jambi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(BPDAS) Batanghari, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII, Pangkal 

Pinang, Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Taman Nasional Bukit 

Tigapuluh (TNBT), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional 

Berbak dan Sembilang (TNB-S), Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas 

Kehutanan Kabupaten di dalam Provinsi Jambi. Fakultas Kehutanan juga 

bekerjasama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Jambi antara 

lain KPH Unit VII Hulu-Limau Kabupaten Sarolangun, KPH Model I Kerinci, 

KPH Lubuk Pekak Hulu Landai, Kabupaten Merangin, KPH Tebo Barat dan  

KPH Tebo  Timur serta KPH Lindung (KPHL) Bram Hitam, Tanjung Jabung 

Barat. Dalam meningkatkan kualitas lulusannya fakultas kehutanan juga 

bekerjasama dengan perusahaan swasta antara lain PT. Wirakarya Sakti, PT. 

Rimba Hutani Mas, PT. Lestari Alam Jaya, PT. Putra Duta, PT. Riau Andalan 

Pulp and Paper dan PT. Perhutani (Jawa Tengah). 

Fakta menarik lain yang perlu disampaikan terkait dengan upaya 

peningkatan kualitas lulusan dan sumberdaya manusia kehutanan dari Fakultas 

Kehutanan Universitas Jambi adalah bahwa lebih dari 30% mahasiswa tingkat 

akhir fakultas kehutanan telah aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Swadaya Masyarat di Provinsi Jambi antara lain Yayasan Gita 
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Buana, dan Warung Informasi (WARSI) serta beberapa LSM lain seperti FFI 

(Flora and Fauna International). Proses belajar lapangan mandiri ini terbukti 

meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan. 

 Pentingnya lembaga pendidikan yang berada langsung bersentuhan dengan 

kawasan hutan selain seperti yang dijelaskan sebelumnya juga berkaitan dengan 

kondisi dan fakta bahwa kawasan hutan bukan merupakan suatu ekosistem alami 

semata tetapi telah banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat baik 

masyarakat terasing seperti suku anak dalam atau orang rimba dan kelompok 

tradisional lain seperti talang mamak serta masyarakat tradisional yang lain. Oleh 

karena itu, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang berhubungan dengan 

masyarakat tersebut sangat diperlukan dalam pengelolaan lestari sumberdaya 

hutan ke depan.Apalagi jika mengacu pada data bahwa tingkat kemiskinan 

Provinsi Jambi pada tahun 2015 masih berkisar 8,7% dan data juga menunjukan 

bahwa kantong-kantong kemiskinan berada di desa-desa terutama desa-desa di 

sekitar dan di dalam kawasan hutan. Berdasarkan fakta tersebut maka hanya 

Fakultas Kehutanan Universitas Jambi yang mampu dan bisa membekali 

lulusannya dengan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan tersebut karena 

selain muatan-muatan tersebut telah masuk di dalam kurikulum juga mahasiswa 

Fakultas Kehutanan Universitas Jambi belajar dan bersentuhan langsung 

masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Untuk 

mempersiapkan diri menjadi lembaga yang berkualitas berdasarkan potensi dan 

tuntuan tersebut diatas, maka, disusunlah Rencana Strategis Fakultas Kehutanan 

Universitas Jambi ini. 

 

 


