
Instruksi Kerja 

Jurusan Kehutanan 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi 

 

A. INSTRUKSI KERJA DOSEN DALAM PROSES BELAJAR DAN MENGAJAR 

1. Dosen wajib menggunakan aplikasi E-Learning I-LMS Universitas Jambi 

yang disiapkan oleh Universitas Jambi. 

2. Dosen sudah berada dalam ruangan paling lambat 5 menit dari jadwal 

yang telah ditentukan;  

3. jika dosen terlambat maka diharuskan menyampaikan keterlambatan 

tersebut kepada mahasiswa kelas yang bersangkutan melalui 

penanggung jawab pelaksanaan perkuliahan atau staf Administrasi yang 

bertugas untuk menyampaikan kepada mahasiswa 

4. Dosen yang tidak dapat mengajar pada hari yang telah ditetapkan dapat 

menyampaikan penundaan perkuliahan  kepada mahasiswa melalui 

penanggung jawab pelaksanaan perkuliahan; 

5. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan  yang tertunda pada waktu lain 

berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa  

6. Dosen berpakaian dan berprilaku sesuai dengan kode etik yang telah 

ditetapkan. 

7. Dosen menyampaikan materi kuliah dengan metode interaktif berbasis 

Student Centered Learning (SCL) 

8. Pada kuliah pertama di awal semester, dosen menyampaikan kontrak 

kuliah dan dan penyampaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

serta memilih satu orang penanggung jawab pelaksanaan perkuliahan 

dari mahasiswa. 

9. Dosen melakukan penguatan materi perkuliahan minggu sebelumnya 

selama 5 – 15 menit dengan melakukan Tanya jawab dengan mahasiswa. 

10. Dosen menyiapkan materi perkuliahan dan menyajikannya 

menggunakan projector dan alat bantu lain 

11. Dosen melakukan pengayaan dan updating dan/atau revisi materi 

perkuliahan pada setiap awal semester yang dipimpin oleh Dosen 

Penanggung Jawab Mata Kuliah. 



12. Dosen memberikan dan membimbing pelaksanaan perkuliahan dan 

praktikum sesuai dengan beban yang ditetapkan dalam Rencana 

Pembelajaran Semester. Beban 1 SKS setara dengan kuliah tatap muka 

selama 50 menit; dan Praktikum 170 menit.   

13. Dosen wajib memberikan materi kuliah kepada mahasiswa 

14. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan 

pertanyaan dan sanggahan 

15. Dosen melakukan penguatan pada penutupan proses belajar mengajar 

dengan menyampaikan pokok-pokok materi perkuliahan dan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa selama 5 – 10 

menit. 

16. Dosen melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa 

 
B. INSTRUKSI KERJA MAHASISWA DALAM PROSES BELAJAR DAN 

MENGAJAR 

1. Mahasiswa login ke aplikasi E-Learning I-LMS Universitas Jambi 

2. Mahasiswa sudah berada dalam ruang  kelas atau ruang zoom atau 

aplikasi lain paling lambat 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan;  

3. Jika Mahasiswa terlambat maka harus menyampaikan alasan 

keterlambatan kepada Dosen yang sedang mengajar. Keikutsertaan 

mahasiswa yang terlambat tersebut pada perkuliahan diserahkan 

sepenuhnya kepada dosen yang bersangkutan. 

4. Mahasiswa yang terpilih sebagai penangung jawab perkuliahan (PJK) 

memiliki kewajiban untuk: (a) menyiapkan kebutuhan pelaksanaan 

perkuliahan di ruang kelas antara lain Projector, spidol, penghapus dan 

absensi; (b) menjadi penghubung antara dosen dan mahasiswa pada 

kelas matakuliah yang bersangkutan; (c) menyampaikan absensi 

perkuliahan kepada staf Administrasi yang ditunjuk jika perkuliahan 

dilaksanakan secara luring/offline. 

5. Mahasiswa berpakaian dan berprilaku sesuai dengan kode etik yang 

telah ditetapkan.  

6. Mahasiswa wajib mematuhi kode etik perkuliahan menggunakan 

aplikasi video seperti yang diatur pada kode etik Jurusan Kehutanan. 



7. Mahasiswa menghadiri kuliah tatap muka dan praktikum dengan Beban 

1 SKS setara dengan kuliah tatap muka selama 50 menit; dan Praktikum 

170 menit.   

8. Mahasiswa mengunduh semua informasi terkait perkuliahan, materi 

kuliah dan tugas. 

9. Mahasiswa mempelajari kembali dan memperkaya materi perkuliahan 

pada minggu sebelumnya sebelum memasuki perkuliahan selanjutnya 

melalui kegiatan terstruktur maupun mandiri. Alokasi waktu untuk 

kegiatan terstruktur dan mandiri adalah masing- masing selama 50 

menit per SKS yang dikontrak. 

10. Mahasiswa mengerjakan semua tugas dan ujian yang diberikan oleh 

dosen. 

11. Mahasiswa mengisi dan menanda tangani daftar hadir yang disediakan 

atau mengisi link daftar hadir di E-Learning I-LMS Universitas Jambi 

dan SIAKAD Universitas Jambi 

12. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan, sanggahan dan/atau 

pendapat  serta menjawab pertanyaan selama proses belajar mengajar. 

13. Mahasiswa keluar dari ruang kuliah secara tertib dan tenang setelah 

mendapat ijin dari dosen yang bersangkutan. 

 

C. INSTRUKSI KERJA STAF ADMINISTRASI PADA PROSES BELAJAR 

MENGAJAR 

1. Staf Administrasi yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan belajar 

mengajar yaitu Staf Administrasi yang mengurus kelengkapan 

perkuliahan 

2. Untuk kuliah tatap muka, Staf Administrasi tersebut telah berada di 

masing-masing ruang kerja paling lambat 10 menit sebelum pelaksanaan 

kuliah dilakukan. 

3. Jika berhalangan hadir maka staf Administrasi tersebut wajib mencari 

pelaksana pengganti 

4. Staf Administrasi penanggung jawab kelengkapan kuliah menyiapkan 

peralatan perkuliahan dalam kondisi baik antara lain Projector, spidol, 

penghapus dan peralatan penunjang lain. 



5. Staf Administrasi menyiapkan daftar hadir perkuliahan dan mengentri kehadiran dosen dan mhs di 

siakad dihari yang sama saat kuliah dilakukan 

6. Jika terdapat peralatan yang rusak maka menyampaikan usul perbaikan 

kepada Sekretaris Jurusan.  

7. Staf Administrasi pelaksana perkuliahan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Jurusan Kehutanan. 

 

D. INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN SEMINAR  

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pelaksanaan seminar dan ujian 

kepada Ketua Jurusan melalui aplikasi ELISTA 

2. Staf administrasi yang ditunjuk melanjutkan proses di ELISTA hingga 

terlaksana seminar 

3. Jika pelaksanaan seminar atau Ujian dilaksanakan secara tatap 

muka/offline, Staff administrasi jurusan menyiapkan ruangan 

peralatan seminar serta blanko berita acara, penilaian dan lembar 

saran. 

4. Jika pelaksaan seminar atau ujian dilaksanakan secara online/daring 

maka staf administrasi menyiapkan link zoom dan mengupload semua 

blanko dalam bentuk google form pada link zoom yang dimaksud. 

5. Mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen pembahas seminar 

berpakaian bebas dan rapi. 

6. Seminar akan dimulai jika sudah memenuhi persyaratan seperti diatur 

pada SOP 

7. Peserta seminar mengisi absensi kehadiran dengan menyerahkan 

lembar isian menghadiri seminar atau melalui google forms yang 

disiapkan oleh Jurusan 

8. Dosen pembimbing sebagai moderator membuka seminar. 

9. Moderator dan dosen pembahas mengisi absensi kehadiran dan berita 

acara seminar, blanko penilaian dan lembar saran baik dalam bentuk 

lembaran dokumen atau melalui google form. 

10. Mahasiswa mempresentasikan materi proposal selama paling lama 15 

menit. 

11. Moderator memberi kesempatan kepada pembahas utama untuk 

menyampaikan pertanyaan dan saran. 



12. Pemrasaran menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan, 

koreksi dan saran dari pembahas utama 

13. Moderator memberikan kesempatan satu kali kepada pembahas 

utama untuk memberi tanggapan balik atas tanggapan pemrasaran  

14. Pemrasaran diberi kesempatan satu kali untuk memberi tanggapan 

balik atas tanggapan pembahas utama  

15. Moderator dan/atau dosen undangan dapat memberikan tanggapan 

dan/atau masukan atas topik yang menjadi pokok bahasan dari 

pembahas utama 

16. Moderator memberikan kesempatan Mahasiswa lainnya yang hadir 

untuk memberikan koreksi, kritik, maupun saran setelah pembahas 

utama selesai. 

17. Moderator memberikan kesempatan kepada dosen pembahas untuk 

menyampaikan bahasannya. 

18. Saran perbaikan cara penulisan baik dari pembahas utama, pembahas 

spontan dan dosen penguji disampaikan secara tertulis kepada 

mahasiswa pemrasaran 

19. Dosen pembahas mencatat saran perbaikan, kritik, sanggahan yang 

relevan pada lembar yang sudah disediakan. 

20. Moderator memberikan penilaian secara umum pelaksanaan seminar  

21. Moderator menutup acara seminar. 

22. Moderator atau pembimbing kedua menyerahkan berita acara seminar 

dan kelengkapan lain kepada staf Administrasi Jurusan yang ditunjuk. 

 

E. INSTRUKSI KERJA UJIAN SKRIPSI 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pelaksanaan ujian kepada 

Ketua Jurusan melalui aplikasi ELISTA 

2. Staf administrasi yang ditunjuk melanjutkan proses di ELISTA hingga 

terlaksana ujian 

3. Jika pelaksanaan Ujian dilaksanakan secara tatap muka/offline, 

Staff administrasi jurusan menyiapkan ruangan peralatan seminar 

serta blanko berita acara, penilaian dan lembar saran. 



4. Jika pelaksaan ujian dilaksanakan secara online/daring maka staf 

administrasi menyiapkan link zoom dan mengupload semua blanko 

dalam bentuk google form pada link zoom yang dimaksud. 

5. Mahasiswa berpakaian sopan dan rapi. Warna pakaian bagian 

bawah hitam, bagian atas putih dan berjas almamater 

6. Tim penguji berpakaian bebas, sopan, dan rapi  

7. Ujian dimulai jika semua dosen penguji dan mahasiswa yang diuji 

sudah hadir. 

8. Mahasiwa menunggu di ruang tunggu atau di luar ruangan ujian. 

9. Dosen Pembimbing bertindak sebagai Ketua tim penguji. 

10. Ketua tim penguji membuka ujian skripsi. 

11. Sekretaris tim penguji memanggil mahasiswa untuk memasuki 

ruangan 

12. Mahasiswa mempresentasikan skripsinya paling lama 15 menit. 

13. Tim penguji mengajukan pertanyaan-pertanyaan dimulai dari ketua 

tim penguji dan dilanjutkan dengan penguji utama dan penguji 

anggota 

14. Mahasiswa menjawab masing-masing pertanyaan dari masing-

masing penguji secara lisan 

15. Pelaksanaan ujian skripsi berlansung dua putaran jika diperlukan 

yang dimulai kembali dari pertanyaan dari penguji utama. 

16. Tim penguji menilai dengan lembar penilaian yang sudah disediakan 

oleh Jurusan baik melalui dokumen atau melalui google form. 

17. Sekretaris tim penguji merekap penilaian dari tim penguji 

menggunakan blanko yang telah disiapkan oleh Jurusan/Program 

Studi 

18. Ketua tim penguji bersama dengan penguji utama dan anggota 

menetapkan hasil ujian dan mengumumkan langsung kepada 

mahasiswa dengan status: 

a. Lulus tanpa revisi 

b. Lulus dengan revisi 

c. Tidak lulus ujian skripsi 



19. Sekretaris tim penguji menyerahkan berkas berita acara dan lembar 

penilaian kepada staf administrasi jurusan pada hari yang sama 

dengan pelaksanaan ujian. 

 

F. INSTRUKSI KERJA PENGAJUAN DANA DAN SURAT TUGAS 

1. Dosen, Staf Administrasi dan mahasiswa yang memerlukan dana, baik 

untuk pelaksanaan kegiatan atau perjalanan dinas  mengajukan 

permohonan kepada Ketua Jurusan dengan menyampaikan tujuan 

penggunaan dana dan rincian kebutuhan. 

2. Ketua Jurusan memberikan diposisi pada hari yang sama atau paling 

lambat 1 hari dari tanggal penerimaan surat kepada Sekretaris Jurusan. 

3. Sekretaris Jurusan mendiposisiskan kepada staf Administrasi untuk 

menyusun draft surat pengajuan kebutuhan anggaran kepada Dekan. 

4. Disposisi dan perintah pembuatan surat pengajuan dana dan/atau surat 

tugas dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat 1 hari  dari 

tanggal  disposisi Ketua Jurusan. 

5. Staf administrasi yang ditunjuk untuk membuat surat pengajuan dana 

dan/atau surat tugas melaksanakan pembuatan draft surat pada hari 

yang sama dengan disposisi dari Sekretaris Jurusan. 

6. Ketua Jurusan menandatangani surat pengajuan setelah mendapatkan 

paraf dari Sekretaris Jurusan. 

7. Surat persetujuan pengajuan dana dan/atau surat tugas diarsipkan oleh 

staf administrasi yang ditunjuk. 

  



G. INSTRUKSI KERJA PENUGASAN DAN KEGIATAN  DOSEN DI LUAR 

KAMPUS 

1. Dosen dan/atau Staf Administrasi yang melaksanakan kegiatan 

dan/atau tugas baik yang mendapat penugasan dari internal Universitas 

Jambi maupun penugasan dari pihak lain harus menyampaikan 

penugasan tersebut kepada Ketua Jurusan. 

2. Untuk penugasan yang berasal dari usulan Fakultas, Jurusan dan/atau 

Program Studi maka Dosen dan/atau Staf Administrasi mengikuti 

“Instruksi Kerja Pengajuan dana dan keuangan lain” 

3. Untuk Dosen dan/atau Staf Administrasi yang mendapat penugasan 

dari Universitas Jambi atau Lembaga Lain maka Dosen dan/atau Staf 

Administrasi yang bersangkutan wajib menyampaikan surat tugasnya 

kepada Ketua Jurusan serta mengisi blanko tugas luar yang disiapkan 

oleh Sekretaris Jurusan. 

4. Blanko dikembalikan oleh Dosen dan/atau Staf Administrasi  yang 

bersangkutan kepada Staf Administrasi Jurusan/Program Studi paling 

lambat 2 hari sebelum keberangkatan. 

5. Jika penugasannya mendadak atau kurang dari satu hari dari 

keberangkatan maka Dosen dan/atau Staf Administrasi yang 

bersangkutan dapat menyampaikan kepada oleh Sekretaris Jurusan 

melalui pesan WA, SMS atau email. 

6. Dosen dan/atau Staf Administrasi yang bersangkutan tetap 

melaksanakan kewajiban setelah kembali ke Kampus.  

7. Dosen dan/atau Staf Administrasi melaporkan hasil penugasan secara 

tertulis yang dibuat dua rangkap kepada Ketua Jurusan paling lambat 3 

hari setelah penugasan selesai. 

8. Dosen dan/atau Staf Administrasi yang akan berpergian ke luar Kampus 

atau tidak hadir di Kampus karena kepentingan pribadi harus 

mengajukan izin kepada Dekan melalui Ketua Jurusan. 

9. Jurusan menyampaikan surat permohonan izin ke Dekan paling lambat 

2 hari dari tanggal pengajuan dari Dosen/Staf administrasi melalui 

aplikasi Paperless Office (PLO). 

 

 



H. INSTRUKSI KERJA STAF ADMINISTRAI JURUSAN/PROGRAM STUDI 

H.1. Instruksi Kerja pada Penunjukan Dosen Pembimbing 

1. Staf administrasi yang ditunjuk melakukan pengecekan kelengkapan 

mahasiswa yang telah entri pada ELISTA paling lambat 1 hari setelah 

batas akhir waktu entri ELISTA bagi mahasiswa PS Kehutanan, 

2. Staf administrasi yang ditunjuk menyampaikan kepada Ketua Jurusan 

paling lambat 1 hari setelah batas akhir pengajuan pada aplikasi ELISTA 

tentang nama dan jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat untuk 

ditetapkan dosen pembimbing skripsinya. 

3. Staf administrasi yang ditunjuk menyampaikan surat Ketua Jurusan 

tentang permintaan pertimbangan penunjukan pembimbing Skripsi 

kepada Ketua Program Studi.  

4. Staf administrasi yang ditunjuk mendfrating surat pengajuan nama-nama 

dosen pembimbing untuk ditanda tangani oleh Ketua Jurusan.  

5. Menyampaikan surat usulan penunjukan pembimbing Skripsi untuk 

dibuatkan Surat Keputusan Rektor melalui Dekan pada akhir semester 

berjalan  

6. Meminta konfirmasi dari kepada tata usaha Fakultas jika dalam 15 hari 

kerja Surat Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Skripsi belum 

diterbitkan. 

7. Membagi Surat Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi 

kepada masing-masing dosen paling lambat 2 hari setelah SK diterima. 

 

H.2. Instruksi Kerja pada Pelaksanaan Ujian dan Seminar 

1. Melakukan pengecekan  persyaratan ujian dan seminar yang belum 

masuk dalam system ELISTA seperti kartu kuning untuk seminar dan bukti 

melakukan kegiatan penanaman untuk ujian skripsi.  

2. Menyiapkan link zoom untuk pelaksanan ujian dan seminar via online 

3. Mendistribusikan google form untuk presensi, blanko penilaian dan 

berita acara pada link zoom. 

4. Menyiapkan blanko berita acara, penilaian dan presensi yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan ujian baik ujian skripsi maupun ujian 



komprehensif dan seminar jika pelaksanaan dilakukan secara 

offline/luring. 

5. Menyampaikan blanko yang telah lengkap kepada mahasiswa, dosen 

pembimbing dan penguji melalui email atau WA. 

6. Melakukan proses pelaksanan seminar atau ujian melalui aplikasi 

ELISTA 

7. Mengingatkan dosen dan pimpinan Jurusan/Program Studi jika ada 

keterlambatan respon dan konfirmasi di ELISTA 

8. Menyerahkan satu kopi berita acara pelaksanaan  seminar dan ujian 

kepada mahasiswa  

9. Mengarsipkan berita acara pelaksanaan seminar dan ujian. 

10. Memberikan arsip berita acara dan nilai hasil ujian kepada Ketua 

Jurusan/Program Studi jika diperlukan. 

 

H.3. Instruksi Kerja pada kegiatan administrasi harian 

1. Menerima dan mengagendakan surat masuk ke Jurusan/Program 

Studi 

2. Menyampaikan surat masuk tersebut kepada Ketua Jurusan/Program 

Studi dengan melampirkan lembar disposisi pada tanggal yang sama 

dengan  waktu surat diterima 

3. Menyusun dan membuat surat sesuai dengan disposisi dan 

permintaan Ketua Jurusan/Program Studi baik melalui aplikasi 

Paperless Office (PLO) maupun disposisi konvensional 

4. Memperbaiki surat sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi  Ketua 

Jurusan/Program Studi 

5. Menyampaikan draft final surat kepada Ketua Jurusan/Program Studi 

untuk ditanda tangani 

6. Menyampaikan surat sesuai dengan alamat surat masing-masing 

paling lambat 1 hari setelah surat ditanda tangani oleh Ketua 

Jurusan/Program Studi 

7. Membuat absensi pelaksanaan rapat Jurusan/Program Studi sesuai 

dengan kebutuhan 



8. Mengarsipkan absen dan notulen pelaksanaan rapat 

Jurusan/Program Studi 

 


