
i 
 



ii 
 

DAFTAR ISI 

 
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii 

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iii 

PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1 

1. Latar Belakang ........................................................................................................................ 1 

2. Latar Belakang Berdirinya Jurusan Kehutanan ....................................................................... 1 

B. KELEMBAGAAN JURUSAN KEHUTANAN ........................................................................ 5 

1. Ketua Jurusan .......................................................................................................................... 5 

2. Sekretaris Jurusan .................................................................................................................... 6 

3. Ketua Program Studi ............................................................................................................... 6 

4. Kepala Laboratorium............................................................................................................... 7 

C. CARA MENJADI MAHASISWA KEHUTANAN ................................................................ 14 

D. INSTRUKSI KERJA TERKAIT DENGAN MAHASISWA .................................................. 16 

1. Instruksi Kerja Mahasiswa Dalam Proses Belajar Dan Mengajar ........................................ 16 

2. Instruksi Kerja Pelaksanaan Seminar .................................................................................... 18 

3. Instruksi Kerja Ujian Skripsi ................................................................................................. 19 

4. Instruksi Kerja Pengajuan Dana Dan Surat Tugas ................................................................ 20 

E. KODE ETIK YANG TERKAIT DENGAN MAHASISWA ................................................... 22 

1. Kode Etik yang Berlaku Umum untuk Sivitas Akademika................................................... 22 

2. Kode Etik Mahasiswa............................................................................................................ 23 

F. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA .............................................................................. 28 

G. KAMPUS KEHUTANAN ....................................................................................................... 30 

1. Herbarium.............................................................................................................................. 34 

2. Workshop dan penangkaran Satwa ....................................................................................... 34 

3. Asrama dan Pemondokan ...................................................................................................... 35 

4. Fasilitas Kesehatan ................................................................................................................ 35 

5. Beasiswa ................................................................................................................................ 36 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Nama dan kualifikasi dosen Jurusan Kehutananan tahun 2021 ........................................ 8 

Tabel 2. Kualifikasi Dosen pada Jurusan Kehutanan tahun 2021 ................................................ 10 

Tabel 3. Daftar Dosen Tamu pada Jurusan Kehutanan 2021 ........................................................ 11 

Tabel 4. Daftar jumlah sarana yang dimiliki perpustakaan Fakultas Kehutanan UNJA .............. 32 

Tabel 5. Daftar koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan Universitas Jambi................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Jurusan Kehutanan berdiri pada tahun 2020. Departemen ini terdiri dari dua program studi 

yaitu program studi Kehutanan dan Program Profesi Insinyur. Setiap tahun, Departemen 

Kehutanan menerima rata-rata 150 mahasiswa. Total mahasiswa Jurusan Kehutanan tahun 2021 

adalah 832 mahasiswa yang terdiri dari 826 mahasiswa Prodi Kehutanan dan 6 mahasiswa Prodi 

Insinyur Profesional. 

Calon mahasiswa yang ingin masuk ke Jurusan Kehutanan tidak hanya berasal dari 

Provinsi Jambi tetapi juga berasal dari provinsi dan daerah lain di Indonesia. Data menunjukkan 

calon mahasiswa tersebut adalah Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, 

Lampung, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Banten, Papua, Kalimantan 

Barat, Sulawesi Selatan, Aceh dan Bali. Dimana Sementara, data mahasiswa juga diperoleh bahwa 

mahasiswa Kehutanan berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Siswa terbanyak berasal dari 

Provinsi Jambi kemudian disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan  

mahasiswa dari Jawa. 

Di antara keragaman mahasiswa dan kompleksitas proses belajar selama di Perguruan 

Tinggi serta lingkungan dan suasana yang asing akan menyebabkan peningkatan stres dan 

ketegangan pada mahasiswa. Untuk membiasakan dan menjembatani kesenjangan tersebut, maka 

buku pegangan siswa telah diterbitkan. 

 

2. Latar Belakang Berdirinya Jurusan Kehutanan 

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 2019, 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. 
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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. Sedang Provinsi Jambi memiliki luas hutan 

2.179.440 ha (42.73% dari luas daratan) berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jambi Nomor 

108/1998 tanggal 7 April 1998. Bentang kawasan hutan Provinsi Jambi memiliki tipe hutan yang 

paling lengkap di pulau Sumatera karena memiliki hutan pantai/basah berupa hutan Mangrove, 

hutan rawa gambut hutan, hutan dataran rendah hingga ekosistem hutan pegunungan (montane 

forest). 

Selain luasan dan fungsi hutan yang beragam, Indonesia merupakan salah satu pusat 

biodiversitas dunia selain Brasil dan Zaire.  Keanekaragaman jenis flora dan fauna Indonesia yang 

telah tercatat antara lain berupa 1.500 jenis alga; 80.000 jenis tumbuhan berspora; 595 jenis lumut 

kerak, 2.197 jenis paku-pakuan serta 30.000–40.000 jenis flora tumbuhan berbiji (15,5% dari total 

jumlah flora di dunia). Sementara itu, terdapat 8.157 jenis fauna vertebrata (mamalia, burung, 

herpetofauna, dan ikan) dan 1.900 jenis kupu-kupu atau 10% dari jenis dunia) (Widjaja et al., 

2014). 

Kekayaan atas keanekaragaman hayati tersebut mengalami ancaman yang sangat serius 

sejalan dengan penurunan kualitas dan kuantitas habitat dan ekosistem hutan. Selama periode 2000 

hingga 2012, Indonesia dilaporkan kehilangan lebih kurang 15,79 juta ha tutupan hutan. Hasil 

penelitian Margono et al., (2014) menunjukan bahwa Indonesia kehilangan tutupan hutan primer 

rata-rata 47.600 ha per tahun. Berdasarkan tipe ekosistem hutan, 3.04 juta hektar atau 51% 

kerusakan hutan primer terjadi pada hutan dataran rendah dan 2,60 juta ha atau 43% terjadi pada 

hutan lahan basah.  Pulau Sumatera mengalami laju deforestasi sebesar 542 ribu hektar per tahun 

(Uryu et al, 2010). Pada tahun 1985, 57% dari Pulau Sumatera merupakan hutan alam atau sekitar 

25 juta hektar dan hanya tersisa 13 juta hektar pada tahun 2007 (Laumonier et al, 2010) dan 

semakin menyusut menjadi 12,8 juta hektar pada 2008/2009 (Uryu et al, 2010). 

Meningkatnya kerusakan hutan tropis selama 30 tahun terakhir ini mengakibatkan semakin 

besarnya tuntutan masyarakat global terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan produksi secara 
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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 apalagi 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 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.  
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Secara global, tuntutan pengelolaan ekosiste 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) seperti yang tercantum dalam kesepakatan COP 21 United 

Nation Framework on Climate Change (UNFCCC) di Paris tahun 2016 apalagi jika dikaitkan 

dengan kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi akhir-akhir ini. 

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. 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.  Program Studi terbaru yang dibuka adalah Program Studi Program 

Profesi Insinyur (PSPPI). Program Studi ini dibuka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ristek 

dan Pendidikan Tinggi. No. 650/KPT/I/2017 tanggal 16 November 2017 tentang izin pembukaan 

Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur (PSPPI) pada Universitas Jambi di Kota Jambi. Pada 

periode tahun 2014 sampai dengan 2020, Jurusan Kehutanan ditingkatkan statusnya menjadi 

Fakultas Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 92/UN21/OT/2014. Pada tahun 

2020, Rektor Universitas Jambi kembali menerbitkan Surat Keputusan No. SK Rektor 1734/2020 

tanggal 18 Juni 2020 yang menempatkan Program Studi Kehutanan di bawah Jurusan Kehutanan 

bersama dengan Program Profesi Insinyur. 
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B. KELEMBAGAAN JURUSAN KEHUTANAN 

1. Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan merupakan pimpinan jurusan yang bertanggung jawab terhadap Dekan. Ketua 

Jurusan dipilih melalui proses pemilihan di tingkat Jurusan dan diusulkan kepada Rektor melalui 

Dekan untuk diangkat oleh Rektor melalui Surat keputusan Rektor.  Ketua Jurusan Kehutanan 

Fakultas Pertanian yang pertama adalah Ir. Fazriyas, M.S. yang menjabat mulai tahun 2009 hingga 

tahun 2014. Tugas Ketua Jurusan adalah meliputi: 

a) Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan fakultas.  

b) Menyusun rencana kegiatan atau program kerja jurusan.  

c) Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di 

Jurusan.  

d) Melaksanakan kegiatan pengembangan   pada bidang pendidikan,penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat.  

e) Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan 

(stakeholder).  

f) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat 

jurusan.  

g) Memformulasi, mengukur, dan mengevaluasi pencapaian kompetensi lulusan. 

h) Melakukan evaluasi dan pengusulan pengembangan sumber daya manusia (SDM), tenaga 

administrasi, dosen dan laboratorium. 

i) Mengimplementasikan sistem manajemen mutu di lingkungan Program Studi. 

j) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan. 

 



6 
 

2. Sekretaris Jurusan 

Sekretaris Jurusan  bertanggung jawab kepada Ketua Departemen. Sekretaris diangkat oleh 

Dekan atas usul Ketua Jurusan. Departemen Sekretaris pertama dijabat oleh Nursanti, S.Hut. M.Si 

yang pernah menjabat pada tahun 2009 hingga 2014. Sekretaris Jurusan yang kedua dijabat oleh 

Rike Puspitasari, S.Hut., M.Si sejak tahun 2020 hingga sekarang. Sekretaris Jurusan mempunyai 

fungsi melaksanakan urusan administrasi Jurusan yang meliputi:  

a) Menyusun konsep program kerja  sebagai pedoman pelaksanaan tugas  

b) Menyusun rencana anggaran dan kegiatan Jurusan 

c) Melaksanakan kegiatan adminsitrasi jurusan  

d) Melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubunngan dengan akademik bersama 

dengan Ketua Program Studi 

e) Mewakili Ketua Jurusan  

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

3. Ketua Program Studi 

Ketua Program Studi memimpin Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan 

melalui Ketua Jurusan. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor. Program 

Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta pengelolaan sumberdaya.  Adapun tugas pokok ketua Program Studi adalah 

menyusun rencana, memberi petunjuk, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran yang dilaksanakan dosen di lingkungan program studi berdasarkan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.  Jabatan Ketua program studi Kehutanan yang 

pertama dijabat oleh Ir. Fazriyas, MSi. dari tahun 2009 sampai dengan 2014 dan dilanjutkan oleh 

NUrsanti, S.Hut. M.Si tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Ketua Program studi kehutanan 

selanjutnya adalah Riana Anggraini, S,Hut. M.Si. dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Ketua 

Program Studi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana strategis di bidang akademik Program Studi. 

b. Mengoperasionalkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Program Studi. 

c. Mengkoordinasikan kegiatan akademik yang mencakup proses belajar mengajar, 

pembuatan modul kuliah, kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa meliputi seminar 

proposal, penetapan judul, dan bimbingan tugas akhir serta ujian skripsi. 
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d. Melakukan evaluasi diri dan tindak lanjut evaluasi diri secara periodic. 

e. Melakukan akreditasi Program studi 

f. Melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum, silabus, dan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) 

g. Menetapkan mekanisme peringatan dini terhadap mahasiswa yang bermasalah. 

h. Mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan softskill mahasiswa. 

i. Menyusun dan mengusulkan anggaran di bidang akademik.  

j. Membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar secara periodik dan capaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) 

k. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada dekan melalui Ketua Jurusa 

4. Kepala Laboratorium 

Jurusan Kehutanan juga dilengkapi dengan lima laboratorium untuk mendukung kegiatan belajar-

mengajar mahasiswa dan dosen. Laboratorium tersebut adalah (1) laboratorium Pengelolaan 

Sumber Daya Hutan; (2) Laboratorium Silvikultur; (3) Laboratorium Konservasi Sumber Daya 

Hutan; (4) Laboratorium Teknologi Hasil Hutan dan (5) Laboratorium Pendidikan dan Pembibitan 

Kehutanan. Laboratorium tersebut didedikasikan sebagai laboratorium Pengajaran. Laboratorium 

lain yang juga mendukung proses pengajaran adalah Laboratorium Produksi Tanaman; 

Laboratorium Ilmu Tanah; Laboratorium Hama dan Penyakit yang dikelola oleh Fakultas 

Pertanian. Laboratorium IPA dasar yang juga mendukung metode pengajaran adalah Laboratorium 

Fisika, Laboratorium Kimia Dasar; dan Laboratorium Biologi. Laboratorium Dasar dikelola oleh 

Fakultas Sains dan Teknologi. Setiap laboratorium dipimpin oleh seorang kepala laboratorium. 

Kepala laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Hutan adalah Dr. Marwoto; Kepala Laboratorium 

Silvikultur adalah Nursanti, S.Hut. M.Si.,; Kepala Laboratorium Konservasi Sumber Daya Hutan 

adalah Drs. Asrizal Paiman, M.Si ; Kepala Laboratorium Teknologi Hasil Hutan adalah Jauhar 

Khabibi, S.Hut., M.Si, dan Kepala Laboratorium Pendidikan dan Pembibitan Kehutanan adalah 

Dr. Ir. Hamzah, M.Si. Kepala laboratorium mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana strategis pengembangan laboratorium 

b) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pengadaan peralatan laboratorium, bahan 

praktikum dan software. 
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c) Mengevaluasi dan memberi masukan untuk update dan perbaikan materi-materi praktikum 

mata kuliah. 

d) Merencanakan dan menyelenggarakan layanan praktikum mata kuliah. 

e) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan laboratorium 

f) Melaksanakan koordinasi untuk pengembangan kelompok bidang minat dan kelompok 

bidang ilmu dosen 

g) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan teknisi teknisi dan laboran 

h) Melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan pendapatan laboratorium. 

i) Melakukan inventarisasi dan perawatan peralatan dan inventaris laboratorium secara 

berkala. 

j) Berkoordinasi dengan ketua Program Studi dan ketua laboratorium lain. 

k) Melaporkan capaian kinerja kepada Ketua Program Studi. 

5. Dosen 

Dosen Jurusan Kehutanan memiliki kualifikasi sebagai dosen yang diakui oleh 

Departemen Pendidikan Nasional. Para dosen juga dilatih sebagai dosen profesional dan memiliki 

sertifikasi dosen profesional. Semua dosen tersebut setidaknya telah mengikuti dua pelatihan yang 

berkaitan dengan metode pengajaran. Pelatihan tersebut bernama PEKERTI atau Pelatihan Teknik 

Instruksional bagi Dosen Muda. Setelah menyelesaikan Pelatihan Pekerti, para dosen harus 

mengikuti dan lulus Pelatihan Applied Approach (AA). Jumlah dosen pada Jurusan Kehutanan 

adalah 58 orang. Jumlah dan bidang keahlian dosen disajikan pada Tabel 1 sedangkan kualifikasi 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 1. Nama dan kualifikasi dosen Jurusan Kehutananan tahun 2021 

No. Nama Bidang Keahlian 

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

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

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

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

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

6. Drs. Ir. Asrizal Paiman, M.Si, IPM Ekologi Hutan 
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No. Nama Bidang Keahlian 

7. Ir. Albayudi, S.Hut, IPM Teknologi dan Hasil Hutan 

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

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

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

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

12. Prof. Dr. Ir. Zulkifli Alamsyah Sosial Ekonomi 

13. Prof. Dr. Ir. Suandi Sosial Ekonomi 

14. Prof. Dr. Ir.Anis T Maryati Agroforestry 

15. Prof. Dr. Ir Mapegau Budidaya 

16. Prof. Dr. Ir. Zulkarnain Bioteknologi 

17. Prof. Dr. Dompak Napitupulu Sosial Ekonomi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Dr. Ir. Aswandi Idris, M.Si Pengelolaan DAS 

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

29. Ir. Refliati, M.S Konservasi Tanah 

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

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

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

33. Ir. Arsyad Lubis, MS Sosial Ekonomi Kehutanan 

34 Richard R.P. Napitupulu, S.Hut, M.Sc Silvikultur/Budidaya Hutan 
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No. Nama Bidang Keahlian 

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

36 Dr. Ir. Heri Junedi, M.Sc. Klimatologi 

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

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

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

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

41 Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si Ilmu tanah Hutan 

42 Ir. Neliyati, M.Si Bioteknologi hutan 

43 Dr. Supian, S.Ag Agama Islam 

44 Dr. Ahyauddin Manajemen Hutan 

45 Dr. Mursalin, STP. M.Si. Teknologi Pangan 

46 Rahmad Nurmansyah, S.Hut. M.Si Manajemen hutan 

47 Agus Kurniawan, SP., M.Si Penginderaan Jauh 

 

Data seperti disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa semua dosen Jurusan Kehutanan 

telah memenuhi standar persyaratan sebagai dosen di perguruan tinggi Indonesia. Standar mutu 

dosen juga memenuhi persyaratan standar mutu dosen sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Akademik Universitas Jambi 2020 pasal 31 sampai dengan pasal 35. 

 

Tabel 2. Kualifikasi Dosen pada Jurusan Kehutanan tahun 2021 

No Kualifikasi Jumlah Persentase 

1 Guru Besar 6 10.34 

2 Doktor dengan gelar Profesi 5 5.17 

3 Doktor tanpa gelar Profesi 13 24.14 

4 Kandidat Doktor dengan gelar Profesi 1 1.72 

5 Kandidat Doktor tanpa gelar Profesi 1 1.72 

6 Master dengan gelar Profesi 6 8.62 

7 Master tanpa gelar Profesi 27 48.28 

8 Total 59 100.00 
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Hal yang sama juga dilakukan berdasarkan kualifikasi keilmuan bahwa kualifikasi keilmuan dosen 

memenuhi syarat pencapaian hasil belajar dan kompetensi profil lulusan. Bidang keahlian 

disajikan pada Tabel 2. Namun, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga sebagai bagian 

dari implementasi Kampus Merdeka dan Mandiri, Program Kehutanan mengundang para ahli dari 

institusi lain untuk mengajar di Program Kehutanan. Program ini resmi dimulai pada tahun 2020 

namun beberapa pakar dari LSM dan beberapa Instansi Pemerintah di Jambi seperti Bappeda 

Provinsi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam telah menjadi dosen tamu di Program 

Kehutanan. Adapun dosen tamu disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Daftar Dosen Tamu pada Jurusan Kehutanan 2021 

No. Nama Lembaga Bidang Keahlian 

1 Prof. Dr. Ir. Wahyu Dwianto, 

M.Agr. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Modifikasi kayu 

2 Dr. Muhammad Adly 

Rahandi Lubis, S.Hut., M.Sc. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Perekatan kayu 

3 Dr. Widya Fatriasari, S.Hut., 

M.M. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Kimia kayu 

4 Prof. Dr. Sulaeman Yusuf, 

M.Agr. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Pengawetan kayu  

5 Dr. Khoirul Himmi 

Setiawan, M.Agr.  

Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Pengawetan kayu  

6 Dr. Didi Tarmadi, S.Hut., 

M.Si. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Pengawetan kayu  

7 Maya Ismayati, Ph.D. Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Pulp dan kertas 

8 Kurnia Wiji Prasetiyo, 

S.Hut., M.Si 

Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

Wood Biocomposite 

9 Ir. Rudi Syaf, M.Si. KKI Warsi (NGO) Pemberdayaan 

masyarakat lokal 
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No. Nama Lembaga Bidang Keahlian 

10 Dr. Mahendra Siregar Vice Ministry of Foreign 

Affair 

Ekonomi manajemen 

11 Dr. Ir. Bambang Supriyanto, 

M.Sc. 

General Director of Social 

Forestry, Ministry of 

Forestry and Environment 

Perhutanan sosial 

 

Jurusan Kehutanan banyak melakukan kuliah tamu dengan mengundang peneliti dari 

berbagai negara untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta meningkatkan kapabilitas staf. 

Jurusan kehutanan dilakukan rata-rata 44 kali atau 7,3 kali kuliah tamu per tahun dari 2012 hingga 

2020. Para dosen ahli dari 13 negara yaitu Jerman, Indonesia, Prancis, India, China, Kanada, Rusia, 

Amerika Serikat, Belanda, Meksiko, Filipina dan Austria. Tamu dosen tersebut terkait dengan 

kerjasama penelitian CRC 990. 

 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Peran, tugas dan wewenang dosen Jurusan Kehutanan sangat penting guna mencerdaskan serta 

meningkatkan kualitas mahasiswa Jurusan Kehutanan untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas, professional, dan berintegritas. Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, dosen 

Jurusan kehutanan mempunyai tugas dalam bidang pendidikan dan melaksanakan perencanaan 

pembelajaran, yang meliputi: 

a. Merumuskan tujuan instruksional. 

b. Menyusun bahan kajian.  

c. Menyusun dan merevisi Rencana Pembelajaran Semester secara periodik 

d. Menyusun kontrak perkuliahan. 

e. Menyusun buku ajar. 

Dosen juga melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, 

dan praktikum, Dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, 

praktikum lapangan, latihan, tugas, dan pembimbingan. Adapun tugas dosen dalam pelaksanaan 

pembelajaran antara lain: 
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a. Dalam pelaksanakan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran, 

antara lain papan tulis, infocus, laptop, dan alat peraga lainnya yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Melaksanakan pembelajaran dalam 16 kali pertemuan. 

c. Melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang antara lain meliputi: 

• Penilaian hasil belajar mahasiswa, 

• Pengevaluasian efektifitas proses belajar-mengajar. 

d. Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, meliputi: 

• Mengatur alokasi waktu pembelajaran, 

• Menegakkan disiplin pembelajaran, dan 

• Menginformasikan nilai ujian dan tugas pada mahasiswa. 

Selain itu, Dosen juga melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian 

tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya. Melaksanakan segala proses pembelajaran secara 

bertanggungjawab dengan mendasarkan pada etika akademik yang berlaku umum. Memberikan 

keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, baik yang terekspresi pada ungkapan 

lisan maupun yang terekspresi pada tulisan dalam segala aktifitas pembelajaran.  

Dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat ditetapkan sebagai penanggungjawab 

mata kuliah atau sebagai anggota kelompok pengajar. Penanggung jawab mata kuliah ialah dosen 

yang ditetapkan oleh ketua program studi untuk mengkoordinasikan sebuah kelompok pengajar 

dalam perancangan, pembelajaran dan evaluasi sebuah mata kuliah, revisi capaian pembelajan 

mata kuliah dan RPS. Penanggung jawab mata kuliah bertanggung jawab dan berada di bawah 

koordinasi ketua program studi. Dalam mengelola mata kuliah dibawah koordinasinya, 

penanggung jawab mata kuliah bertugas: 

a. Mengkoordinasikan jadwal, pembelajaran, tugas dan ujian. 

b. Mengkoodinasikan tugas mengajar dosen dalam kelompok. 

c. Menetapkan model pembelajaran yang digunakan. 

d. Menyampaikan hasil belajar mahasiswa kepada fakultas. 
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C. CARA MENJADI MAHASISWA KEHUTANAN 

Untuk menjadi mahasiswa pada Program Studi dalam lingkup  Jurusan Kehutanan harus 

melalui test penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa Program Studi Kehutanan 

dilakukan melalui 3 (tiga) lajur Seleksi yaitu: (1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SMPTN); (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Masuk 

Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Sedangkan untuk masuk menjadi mahasisiwa 

Program Profesi Insinyur melalui seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi. 

Informasi terkait penerimaan mahasiswa baru dapat diakses melalui website: 

https://www.unja.ac.id/ atau https://pmb.unja.ac.id/.  

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru diumumkan melalui website 

https://www.unja.ac.id/  atau surat kabar nasional dan lokal untuk seleksi SBMPTN dan 

SMMPTN. Setelah dinyatakan lulus maka calon mahasiswa harus mendaftar ulang secara online 

melalui https://regis.unja.ac.id/. Setelah mendaftar ulang calon mahasiswa akan mendapatkan ID 

tagihan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pembayaran UKT dapat dilakukan secara 

online melalui berbagai Bank Nasional dan Bank Daerah Jambi. Setelah membayar UKT, calon 

mahasiswa berubah statusnya menjadi mahasiswa pada salah satu Program Studi di Jurusan 

Kehutanan. Mahasiswa akan mendapat nomor mahasiswa dan kartu mahasiswa. 

Proses selanjutnya, masing-masing mahasiswa akan memperoleh dosen pembimbing akademik 

yang bertugas membantu mahasiswa bimbingannya menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan  

kualitas yang baik. Dosen pembimbing ini  ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Nama dosen  

pembimbing akademik masing-masing mahasiswa akan ditampilkan dalam akun Sistem Informasi 

Akademik Universitas Jambi (SIAKAD Unja) yang dapat diakses melalui 

https://pmb.unja.ac.id/
https://www.unja.ac.id/
https://regis.unja.ac.id/
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https://siakad.unja.ac.id/. Masing-masing mahasiswa dapat mengakses SIAKAD menggunakan 

Nomor mahasiswa dan password masing-masing. 

Seluruh mahasiswa baru Program Studi Kehutanan wajib mengikuti kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus (PKK) yang diselenggarakan di tingkat Universitas dan Fakultas. Kegiatan ini 

dilakukan untuk memberikan pengenalan dan orientasi mahasiswa baru terhadap kampus terutama 

memperkenalkan dunia akademis dalam lingkup Universitas Jambi, Fakultas dan Jurusan 

Kehutanan. Kegiatan PKK ini dilaksanakan masing-masing 2  (dua) hari.  

Sebelum perkuliahan, mahasiswa wajib melakukan kontrak mata kuliah melalui aplikasi 

SIAKAD. Pembagian mata kuliah semester pertama dan kedua berupa paket matakuliah dengan 

jumlah kredit 22 yang terdiri dari 9 mata kuliah pada  masing-masing semester. Sehingga 

mahasiswa baru dan bisa mengontrak seluruh mata kuliah pada semester pertama dan kedua. Pada 

semester ketiga dan seterusnya, mahasiswa diperbolehkan mengontrak mata kuliah sesuai dengan 

Indeks Prestasi mahasiswa pada semester sebelumnya. Sebelum melakukan kontrak, mahasiswa 

diwajibkan untuk menghubungi dosen pembimbing akademik masing-masing.  

Perkuliahan di Jurusan Kehutanan dilakukan mengunakan aplikasi E-Learning iLMS 

Universitas Jambi. Aplikasi ini memungkinan untuk menyelenggarakan pembelajara secara 

blended learning yaitu campuran antara metode belajar daring dan luring. Adapun akses E-

Learning dapat diakses pada https://elearning.unja.ac.id/. Setiap mahasiswa Jurusan Kehutanan 

khususnya Program Studi Kehutanan wajib mendaftar diri pada masing-masing mata kuliah yang 

dikontrak pada aplikasi E-Learning iLMS Universitas Jambi. Panduan penggunaan E-Learning 

iLMS Universitas Jambi  dapat diakses pada https://lptik.unja.ac.id/panduan-aplikasi-e-learning/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siakad.unja.ac.id/
https://elearning.unja.ac.id/
https://lptik.unja.ac.id/panduan-aplikasi-e-learning/
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D. INSTRUKSI KERJA TERKAIT DENGAN MAHASISWA 

1. 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. 
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13. Mahasiswa keluar dari ruang kuliah secara tertib dan tenang setelah mendapat ijin dari 

dosen yang bersangkutan. 

 



18 
 

2. 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 
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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. 

3. 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. 
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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. 

4. 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

E. KODE ETIK YANG TERKAIT DENGAN MAHASISWA 

1. Kode Etik yang Berlaku Umum untuk Sivitas Akademika 

a. Etika Pergaulan 

Etika pergaulan di dalam lingkungan kampus Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas 

Jambi didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan 

keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. 

 

b. Tanggung Jawab 

Sivitas Akademika Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi mempunyai tanggung 

jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar 

- benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika 

untuk menjaga dan menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi terselenggaranya proses 

belajar mengajar. 

c. Etika Berpakaian 

1. Pakaian formal di ruang kuliah dan/atau kantor bagi anggota sivitas pria adalah celana 

panjang dengan kemeja dan/atau hem dan atau kaos berkerah dengan sepatu. Pakaian bagi 

anggota sivitas wanita adalah rok panjang/celana panjang dengan kemeja atau blouse atau 

kaos berkerah atau busana muslimah dengan sepatu. 

2. Pakaian kerja lapangan bagi anggota sivitas baik pria maupun wanita adalah 

mengutamakan kesopanan dan keselamatan kerja yaitu celana panjang diutamakan 

berbahan kuat dan tebal dan kaos/kemeja diutamakan berlengan panjang yang dilengkapi 

dengan topi/helm sesuai dengan aturan keselamatan dan kesehatan kerja dengan sepatu 

lapangan/sepatu safety jika diperlukan. 

3. Pakaian anggota sivitas harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama yang 

bersangkutan menjalankan tugas atau melakukan aktivitas di kampus maupun di lapangan.  

4. Anggota sivitas harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu 

suasana kerja di kantor maupun lapangan. 

d. Etika menggunakan fasilitas dan aplikasi Teknologi informasi 
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1. Anggota sivitas dilarang menggunakan fasilitas dan jaringan internet dalam kampus untuk 

kegiatan non akademis seperti menonton streaming, dan main game. 

2. Anggota sivitas dilarang melakukan perekaman kegiatan akademis dan non akademis 

dalam lingkungan kampus tanpa seizin pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. 

3. Anggota sivitas dilarang mengupload kegiatan dan/atau kejadian dalam kampus yang 

berdampak merugikan nama baik lembaga tanpa konfirmasi kepada pihak yang berwenang 

pada platform online apapun. 

 

2. Kode Etik Mahasiswa 

a. Persyaratan 

Seseorang untuk dapat menjadi mahasiswa di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas 

Jambi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Memiliki kualifikasi yang dibuktikan dengan kelulusan pada seleksi penerimaan 

mahasiswa, 

2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

3. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 

4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi, dan 

5. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. 

 

b. Hak Dan Kewajiban 

b.1. Hak  

1. Mendapatkan pelayanan akademik yang memadai; 

2. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab; 

3. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan; 

4. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab; dan 

5. Dapat memperoleh beasiswa atau tunjangan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

b.2. Kewajiban 

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum 

berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Menjunjung tinggi tata susila dan kesopanan dengan penuh tanggung jawab; 
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3. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, 

kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. 

4. Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan 

memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan 

atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai bidang keilmuannya dengan 

dilandasi kaidah keilmuan, yaitu: (1) jujur, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara 

berpikir ilmiah; (2) menghargai penemuan dan pendapat orang lain; (3) tidak semata-mata 

untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

5. Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, 

secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

c. Kode Hubungan Mahasiswa  dan Lembaga 

Setiap Mahasiswa Wajib: 

1. Menjunjung tinggi nama baik Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi;  

2. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Fakultas, Jurusan dan Program Studi baik 

yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya 

kegiatan berorganisasi; 

3. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta 

kerukunan antar sivitas akademika;  

4. Terlibat dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan Fakultas dan atau 

Jurusan/Program Studi dan atau lembaga lain melalui Fakultas. 

5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan 

Universitas, Fakultas, atau Jurusan harus dengan persetujuan Ketua Jurusan 

Kehutanan.  

d.  Kode Etik  Hubungan Mahasiswa  dan Dosen 

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan 

yang diwujudkan dalam bentuk antara lain: 

1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;  

menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan 

martabat dosen sebagai pengajar. 
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2. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses 

belajar mengajar secara santun. 

3. Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen 

dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan 

bertanggung jawab. 

 

d. Hubungan Mahasiswa  dan Karyawan 

1. Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk 

antara lain: 

2. meminta pelayanan dengan sopan santun;  

e.  Hubungan Antar Mahasiswa 

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa 

dengan cara : 

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik; 

2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk 

tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan 

mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan; 

3. Menerapkan prinsip  kekeluargaan dan korsa rimbawan dalam pergaulan sehari-hari 

di kampus maupun tempat lain. 

4. Mematuhi dan menjalankan Organisasi Mahasiswa sesuai dengan Pedoman 

Organisasi Mahasiswa. 

5. Mematuhi Peraturan Disiplin Mahasiswa dalam menjalankan kehidupan kampus 

sebagai seorang mahasiswa. 

f. Kode etik kuliah, seminar, ujian dan konsultasi online mengguna aplikasi video/kamera 

1. Login pada link aplikasi yang telah disiapkan paling lambat 5 menit dari jadwal yang 

telah ditetapkan. 

2. Login menggunakan nama lengkap 

3. Pada saat login mikrophone dimatikan dan video hidup/aktif. 

4. Video aktif selama kegiatan berlangsung kecuali terdapat kendala yang tidak dapat 

diatasi. Jika akan mematikan video, dapat meminta izin kepada dosen atau moderator 

melalui menu chat 
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5. Wajah bersih, berpakaian rapi dan tidak memakai kaos oblong 

6. Duduk rapi dan sopan 

7. Latar belakang dinding atau sesuatu yang bersih atau menggunakan latar belakang 

virtual yang patut. 

8. Jika akan memberi tanggapan atau pertanyaan gunakan menu chat atau rise hand; 

bicara dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dosen atau moderator 

g.  Sanksi 

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa.  

2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan 

sanksi akademik.  

3. Sanksi yang diberikan berupa peringatan, penundaan proses akademik maupun non 

akademik hingga pemberhentian. 

3. Kode Etik Alumni 

1. Berhak dan wajib menjadi anggota himpunan alumni Jurusan Kehutanan. 

2. Menjaga hubungan baik dan silaturahmi baik secara professional maupun pribadi dengan 

sesama alumni. 

3. Berkewajiban menjaga nama baik almamater Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian 

dimanapun dan sampai kapanpun. 

4. Turut serta secara aktif dan terus menerus dalam upaya pengembangan dan peningkatan 

kapasitas serta kemajuan Jurusan/Program Studi.  

5. Bekerja secara professional.  

6. Selalu berupaya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri sesuai dengan bidang 

keahlian dan/atau bidang pekerjaan.  

4.  Komisi Etika 

1. Komisi Etika dibentuk oleh Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas 

Jambi. 

2. Anggota Komisi Etika terdiri atas tiga orang anggota sivitas akademik Jurusan Kehutanan 

Fakultas Pertanian yang dipilih oleh Dosen dan Pegawai melalui rapat. 

3. Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

dosen, staf kependidikan, mahasiswa dan alumni Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi. 



27 
 

4. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Wakil Dekan Bidang 

Administrasi Umum dan Keuangan untuk diteruskan kepada Dekan untuk diambil 

keputusan. 

5. Ketentuan Peralihan 

1. Dalam hal Komisi etik belum terbentuk maka Ketua Jurusan bersama dengan Sekretaris 

Jurusan dan Ketua Program Studi bertugas melaksanakan tugas sebagai Komisi Etik 

Jurusan Kehutanan.  

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dalam Peraturan lain yang 

relevan. 
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F. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

1. Hak-hak Mahasiswa : 

a) setiap mahasiswa berhak mendapat pendidikan menurut bidang ilmu dan minatnya sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditentukan.  

b) Setiap mahasiswa berhak berorganisasi menurut ketentuan yang berlaku. 

c) Setiap mahasiswa berhak mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan 

oleh Jurusan Kehutanan, Fakultas dan Universitas Jambi. 

d) Setiap mahasiswa berhak menggunakan semua fasilitas yang tersedia menurut ketentuan 

yang berlaku. 

e) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan saran, pendapat dan keinginannya menurut cara 

yang telah ditentukan. 

f) Setiap mahasiswa berhak mendapat perlindungan atas dirinya terhadap tindakan yang tidak 

pada tempatnya. 

g) Setiap mahasiswa berhak membela, mempertahankan kehormatan dan mendapat 

pembelaan terhadap tindakan yang dilakukan unsur-unsur di luar Universitas Jambi. 

 

2. Kewajiban-kewajiban Mahasiswa: 

a) Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga integritas sivitas akademika, menjaga 

kehormatan almamater, bangsa dan negara. 

b) Setiap mahasiswa berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku untuk 

terlaksananya tugas pokok  Jurusan Kehutanan, Fakultas dan Universitas Jambi. 

c) Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga dan memelihara semua prasarana, sarana dan 

fasilitas Jurusan Kehutanan, Fakultas dan Universitas Jambi. 

d) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang 

diprogramkan maupun kegiatan-kegiatan lain yang diatur oleh Jurusan Kehutanan, 

Fakultas dan  

e) Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga dan memelihara ketenangan, ketertiban dan 

mencegah kemungkinan gangguan terhadap ketenangan dan ketertiban lingkungan kampus 

Universitas Jambi. 

f) Setiap mahasiswa harus bersikap sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. 
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3. Larangan-larangan Bagi Mahasiswa : 

a. Setiap mahasiswa dilarang : 

1. berbuat curang 

2. berbuat keonaran di dalam kampus 

3. berbuat kebisingan di dalam kampus 

4. melanggar ketentuan lalu lintas dan perparkiran kendaraan di dalam kampus 

5. melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, baik 

dalam bentuk sikap, perbuatan, lukisan dan gambar atau video 

b. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan Jurusan 

Kehutanan, Fakultas dan Universitas Jambi. 

c. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik 

almamater 

d. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan 

yang berlaku 

e. Setiap mahasiswa dilarang menghambat kegiatan akademis dan non akademis 

f. Setiap mahasiswa dilarang menghambat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh petugas 

Jurusan Kehutanan, Fakultas dan Universitas Jambi maupun petugas pemerintah untuk 

melaksanakan tugasnya di dalam kampus. 

g. Setiap mahasiswa dilarang berbuat tidak jujur dalam ujian praktikum, penelitian dan 

kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan prestasi akademik mahasiswa 

h. Setiap mahasiswa dilarang membantu organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

i. Setiap mahasiswa dilarang merusak, menghilangkan seluruh atau sebagiandari 

perlengkapan 
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G. KAMPUS KEHUTANAN 

Kampus Kehutanan berlokasi di Gedung  Jurusan Kehutanan lantai 2 dan 3 di Kampus Universitas 

Jambi, Mendalo Indah, Jambi. Kampus Mendalo Universitas Jambi berjarak sekitar 15 Km dari 

pusat Kota Jambi; 20 km dari Bandara Sultha Thaha Syaifuddin Jambi. Jarak ini dapat ditempuh 

sekitar 50 menit menggunakan mobil. Kampus Mendalo memiliki luas sekitar 100 ha.  

Selain bangunan fisik, Jurusan Kehutanan juga dilengkapi dengan sarana pembelajaran di 

luar kampus. Penyelenggaraan pendidikan dan penelitian PS Kehutanan yang berupa kegiatan 

lapangan di luar kampus merupakan keunggulan dan niche utama dari Program Studi Kehutanan. 

Praktik pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk belajar secara langsung dari ekosistem 

hutan sehingga mahasiswa tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga pengalaman dan 

ketrampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka PS Kehutanan memiliki 3 hutan pendidikan 

sebagai laboratorium lapangan yang terdiri dari: (1) hutan kampus UNJA Mendalo, (2) kebun 

pembibitan, (3) hutan pendidikan di dalam konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI).  

Hutan Kampus berada pada sisi kanan pintu masuk UNJA Mendalo dengan luasan ± 20,77 

ha. Hutan kampus ini merupakan satu-satunya hutan sekunder tua tersisa di landskap 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).  

Kebun pembibitan merupakan salah satu lokasi praktikum mahasiswa Fakultas Kehutanan 

dengan luas areal ± 2 ha. Areal selain untuk aktivitas pembelajaran seperti persemaian dan 

pembibitan tanaman kehutanan juga digunakan untuk praktikum mata kuliah antara lain silvika, 

silvikultur hutan tanaman, teknik perbanyakan tanaman hutan, fisiologi pohon. Lahan kebun 

pembibitan ini juga digunakan sebagai lokasi penelitian mahasiswa terutama mahasiswa 

peminatan budidaya hutan.  Adapun koleksi bibit yang dimilki oleh kebun pembibitan ini antara 

lain bulian (Eusideroxylon zwageri), tembesu (Fagraea fragrans), pulai (Alstonia scholaris), 
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sungkai (Peronema canescens), cempedak (Artocarpus champeden), jengkol (Pithecellobium 

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

merah (Shorea leprosula), kepayang (Pangium edule), jernang (Daemonorop draco), kacang-

kacang (Strombosia javanica), dan jelutung (Dyera lowii).  Saat ini pemibibitan Prodi Kehutanan 

memiliki sekitar bibit dari berbagai jenis tanaman hutan. Pembibitan ini dalam praktik sehari-hari 

selain digunakan untuk perbanyakan tanaman kehutanan juga digunakan sebagai lokasi praktik 

mata kuliah silvikultur hutan alam, silvikultur hutan tanaman; perbanyakan tanaman dan teknologi 

benih. Kegiatan lain yang dilakukan meliputi penelitian untuk dosen dan mahasiswa. 

Selain hutan kampus dan kebun bibit di UNJA Mendalo, laboratorium lapangan PS 

Kehutanan lainnya adalah bagian dari Harapan Rain Forest yang berada di dalam konsesi PT 

Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Kawasan hutan pendidikan Hutan Harapan ini digunan 

oleh PS Kehutanan sebagai laboratorium lapangan pengelolaan hutan alam. 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. 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. 

Perpustakaan 

Perpustakaan di Jurusan Kehutanan merupakan perpustakaan yang mengoleksi buku dan 

publikasi yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan bidang ilmu kehutanan. Koleksi 

utama dari perpusatakaan ini adalah skripsi karya mahasiswa kehutanan, buku textbook, dan 

jurnal. Koleksi tidak hanya berupa hardcopy tetapi juga soft copy yang tersimpan dalam komputer 

perpustakaan. Selain perpustakaan jurusan, mahasiswa dan dosen dapat menggunakan dan 

mengakses  perpustakaan lain di Universitas Jambi yaitu Fakultas Pertanian dan perpustakaan 

Universitas Jambi. Daftar jumlah buku, jurnal, prosiding, skripsi, tesis, dan disertasi yang dimiliki 

perpustakaan Jurusan Kehutanan disajikan dalam Tabel 4. Sedangkan koleksi yang dimiliki oleh  

perpustakaan Universitas Jambi disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Daftar jumlah sarana yang dimiliki perpustakaan Fakultas Kehutanan UNJA 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 Buku 

a. Tex Book 

b. Indonesia 

311 buku 

113 buku 

198 buku 

2 Jurnal 

a. Internasional 

b. Nasional 

c. Lokal 

85 Jurnal 

27 Jurnal 

43 Jurnal 

15 Jurnal 

3 Prosiding 60 Prosiding 

4 Skripsi 

a. Skripsi Peminatan Manajemen Hutan 

b. Skripsi Peminatan Silvikultur 

c. Skripsi Peminatan Konservasi 

d. Skripsi Peminatan Teknologi Hasil Hutan 

99 Skripsi 

36 Skripsi 

38 Skripsi 

25 Skripsi 

- 

5 Proposal Skripsi 

a. Proposal Skripsi Peminatan Manajemen 

Hutan 

b. Proposal Skripsi Peminatan Silvikultur 

c. Proposal Skripsi Peminatan Konservasi 

d. Proposal Skripsi Peminatan Teknologi Hasil 

Hutan 

180 Proposal Skripsi 

 

56 Proposal Skripsi 

 

65 Proposal Skripsi 

 

59 Proposal Skripsi 

- 

6 Laporan Magang  

 

Sedangkan koleksi buku, jurnal dan karya tulis lain yang dapat diakses oleh mahasiswa 

dan dosen yang berada di Perpustakaan Universitas Jambi sebagaimana disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Daftar koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan Universitas Jambi 

No Jenis Koleksi Judul Eksemplar 

1 Buku Teks 23.047 40.025 

2 Jurnal/Majalah 2.008 38.950 

3 Skripsi/Tesis/Disertasi 35.817 35.817 

4 Penelitian/KI/Diktat 7.499 9.232 

 

Perpustakaan tidak hanya semata memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan buku dan 

koleksi lain tetapi memiliki fungsi yang lebih luas antara lain: 

1. Edukatif: perpustakaan menunjang pelaksanaan proses pembelajaran. 

2. Informatif: perpustakaan memberikan pasokan informasi terhadap kebutuhan pemakai, 

baik informasi di perpustakaan maupun yang ada di luar perpustakaan. 

3. Dokumentatif: perpustakaan menjadi tempat/sarana penyimpanan dan mengoleksi bahan 

pustaka cetak maupun non-cetak dari peristiwa masa lampau. 

4. Rekreatif: perpustakaan selain sebagai gudang informasi ilmiah, juga menyediakan 

informasi yang bersifat hiburan. 

Sebagai salah satu pendukung proses belajar mengajar di lingkungan kampus, 

Perpustakaan Jurusan Kehutanan dan Perpustakaan lain memiliki koleksi buku, majalah, dan 

jurnal. Juga tersedia koleksi skripsi, makalah laporan, magang mahasiswa, dan laporan penelitian. 

Jumlah koleksi akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang terus meningkat. 

Semua koleksi dapat dipinjam, kecuali koleksi khusus (skripsi, laporan magang, laporan 

penelitian) dan referensi yang hanya bisa dibaca di tempat. Sistem yang dipakai dalam pengelolaan 

perpustakaan adalah sistem terbuka. Mahasiswa dapat memilih dan mengambil buku sendiri di rak 

buku yang tersedia untuk dibaca di dalam ruang baca. Buku yang akan dipinjam harus dicatatkan 

terlebih dahulu pada bagian sirkulasi. Setiap mahasiswa wajib memiliki kartu perpustakaan yang 

dapat diperoleh dibagian sirkulasi perpustakaan. Tas, jaket, dan barang lain tidak diperkenankan 

dibawa masuk ke dalam ruang baca. Mahasiswa dapat menitipkan sementara barang–barang 

tersebut pada bagian sirkulasi buku. Khusus untuk perpustkaan Universitas Jambi telah dikelola 

dengan menggunakan sistem elektronik berbasis IT.  
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1. Herbarium 

Prodi Kehutanan Universitas Jambi memiliki Herbarium yang merupakan salah satu hasil 

kerjasama antara Universitas Jambi dan Universitas Goettingen, Jerman dalam skema kerjasama 

penelitian CRC 990/EFForTS Project. Selain memiliki ruang koleksi yang memadai dan 

dilengkapi dengan sarana pendukung yang baik, herbarium Prodi Kehutanan saat ini telah 

memiliki sebanyak 1.081 koleksi yang terdiri dari 110 marga.  Herbarium PS Kehutanan telah 

terdaftar dalam sistem pengelolaan herbarium oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

Pengelolaan herbarium saat ini masih bersifat konvensional dengan memanfaatkan koleksi yang 

disimpan secara manual dalam jumlah yang masih terbatas.  Selain herbarium Jurusan Kehutanan 

juga memiliki koleksi awetan satwa. Koleksi awetan satwa di PS kehutanan digunakan untuk 

kegiatan praktikum dan penelitian bagi mahasiswa. Awetan ini merupakan koleksi lama dari 

Universitas Jambi yang telah direvitalisasi dan koleksi baru berasal dari sumbangan Balai 

Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jambi.  Jumlah koleksi awetan satwa adalah sebanyak 

75 buah yang terdirid dari  26 Famili.   

Herbarium adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan, yang disusun berdasarkan 

sistem klasifikasi.  Herbarium Jurusan kehutanan merupakan hasil kerjasama antara Universitas 

Jambi, Institut Pertanian Bogor, Universitas Tadulako dan Universitas Goettingen, Jerman (CRC 

990/EFForTS project). Adapun fungsi herbarium secara umum antara lain: 

1. Sebagai pusat referensi; merupakan sumber utama identifikasi tumbuhan bagi para ahli 

taksonomi, ekologi, petugas yang menangani jenis tumbuhan langka, pecinta alam, para 

petugas yang bergerak dalam konservasi alam. 

2. Sebagai lembaga dokumentasi, untuk koleksi yang mempunyai nilai sejarah, seperti tipe 

taksa baru, contoh penemuan baru, tumbuhan yang mempunai nilai ekonomi dan lain-lain. 

3. Sebagai pusat penyimpanan data. 

 

2. Workshop dan penangkaran Satwa 

Selain fasilitas tersebut diatas, Jurusan Kehutanan juga memiliki ruang workshop untuk 

pengerjaan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan penangkaran satwa. Kedua fasilitas ini 

merupakan fasilitas baru yanag dibangun tahun 2021. Ruang dan fasilititas workshop dikelolah 

oleh Laboratorium Teknologi Hasil Hutan sementaran penangkaran satwa dikelola oleh 

Laboratorium Konservasi Sumberdaya Hutan. 
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3. Asrama dan Pemondokan 

Universitas Jambi memiliki asrama mahasiswa yang dapat digunakan untuk mahasiswa penerima 

bidik misi sedangkan mahasiswa lain belum dapat menggunakan fasilitas asrama yang tersedia. 

Mahasiswa yang berasal dari luar Kota Jambi dapat mencari rumah pemondokan atau kos di sekitar 

kampus Mendalo. Setidanknya terdapat 5 sampai 6 perumahan yang menyediakan rumah 

pemondokan untuk mahasiswa di sekitar kampus Mendalo. Jarak kampus ke perumahan dapat 

diakses dengan berjalan kaki dengan rata-rata waktu 15 sampai dengan 30 menit. Biaya sewa rata-

rata satu kamar berkisar Rp. 2.500.000 sampai dengan Rp. 3.500.000 per kamar per tahun. 

Makan dan Minuman dan Kebutuhan Lain 

Kantin yang menjual makanan dan minuman dapat ditemukan dengan mudah di dalam kampus 

Mendalo dan sekitar kampus kehutanan. Selain itu,kehidupan di sekitar kampus Mendalo sudah 

sangat ramai sehingga semua kebutuhan dasar mahasiswa dapat dipenuhi oleh jasa yang 

disediakan oleh pelaku usaha. Kebutuhan makanan, minuman, alat tulis, percetakan dan kebutuhan 

sehari-hari dapat dipenuhi dari rumah makan dan toko yang tersedia di sekitar kampsu baik yang 

disediakan oleh minimarket maupun usaha perorangan lain. Informasi tambahan terkait kebutuhan 

sehari-hari terlampir dalam lampiran 1. 

 

4. Fasilitas Kesehatan 

Universitas Jambi memiliki klinik pelayanan mahasiswa di Kampus Mendalo. Sehingga 

mahasiswa dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan ini secara cuma-Cuma. Selain itu, Pusat 

Kesehatan Masyarakat juga tersedia pada jarak sekitar 3,0 km dari Kampus Mendalo. Untuk 

layanan Rumah Sakit terdekat dapat mengakses Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi 

Jambi yang berjarak sekitar   12 km dari kampus Mendalo. Rumah Sakit ini dapat dijangkau 

dengan kendaraan mobil selama 25 menit dari Kampus Mendalo. Praktik Dokter dan apotik serta 

optic juga tersedia di sekitar kampus dengan jarak tempuh kurang dari 5 km. Informasi tambahan 

terkait fasilitas tambahan terlampir dalam lampiran 1. 
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5. Beasiswa 

Mahasiswa Jurusan Kehutanan dapat mengakses dan memiliki peluang untuk mendapatkan 

beasiswa yang dikelola oleh Universitas Jambi baik untuk mahasiswa yang berprestasi dan orang 

tuanya secara ekonomi kurang mampu. Adapun beasiswa tersebut antara lain 

A. Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Bantuan ini diberikan dengan tujuan: 

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang 

tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik 

2. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria 

untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu 

3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun 

ekstrakulikuler 

4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu 

meningkatkan prestasi dan kompetif 

5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga 

mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat 

 

Mahasiswa Jurusan Kehutanan dapat memperoleh pendanaan ini selama 8 (delapan 

semester). Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, pada bulan September dan Desember untuk 

semester ganjil dan pada bulan Maret dan Juni untuk semester genap dan Mahasiswa baru 

diberikan 1 (satu) semester pencairan dilakukan pada semester ganjil. Bantuan akan dihentikan 

ketika mahasiswa cuti kuliah, drop out, status tidak aktif kuliah, nilai kuliah tidak memenuhi 

standar minimal yang ditetapkan atau meninggal dunia. Selama menerima bantuan biaya 

Bidikmisi, mahasiswa diwajibkan untuk:  

a) penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal; 

b) penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi 

kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada 

masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan 

negara; 

tata cara pendaftaran Bantuan Biaya Bidikmisi dapat diakses pada http://bidikmisi 

belmawa.ristekdikti.go.id/. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara luring melalui sekolah.  
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B. Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) 

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi. Apabila calon penerima melebihi 

kuota yang telah ditetapkan, maka seleksi dilakukan untuk menentukan mahasiswa penerima 

sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi; 

2. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan; 

3. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler 

4. (penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan atau internasional; 

5. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. 

 

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan PPA akan dihentikan apabila mahasiswa: 

1. Telah lulus; 

2. Mengundurkan diri/cuti; 

3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi; 

4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; 

5. Memberikan data yang tidak benar; 

6. Meninggal dunia 

 

C. Beasiswa Yayasan Salim 

Mahasiswa Jurusan Kehutanan juga memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa Yayasan 

Salim. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut: 

1. Sekurang – kurangnya telah menyelesaikan 4 (empat) semester dan atau telah menempuh 60 

(enam puluh) satuan kredit semester (SKS) 

2. Umur tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima beasiswa 

3. Tidak sedang menerima beasiswa dan/atau dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi 

lain 

4. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak bermanfaat bagi 

masyarakat 

5. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan dan/atau pejabat perguruan tinggi 
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6. Bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas mahasiswa 

penerima beasiswa Bank Indonesia serta berpartiipasi pada semua kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Bank Indonesia 

7. IPK minimal 3,0 (skala 4) 

8. Prioritas berasal dari ekonomi kurang mampu (keluarga pra-sejahtera) 

 

D. Beasiswa Tanoto National Champion 

Selain itu, mahasiswa Jurusan Kehutanan juga memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa 

Tanoto National Champion. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut: 

1. Dua buah buku bacaan (cerita/dogeng rakyat) baik baru atau bekas yang masih layak untuk 

dibaca, untuk disumbangkan ke sekolah – sekolah dasar binaan Tanato Foundation 

2. Wajib mengunduh tidak mengetik melalu www.tonatofoundation.org & mengisi lengkap surat 

pernyataan beasiswa dan formulir transfer dana 

3. Tiga 3 lembar materai terbaru (warna kuning) Rp. 6.000,- (1 lembar materai sudah ditempel 

di surat pernyataan beasiswa). 

selain itu terdapat syarat khusus yaitu: 

1. Wajib mengunduh tidak mengetik melalu www.tonatofoundation.org (tidak mengetik 

ulang) dan menandatangani surat pernyataan dari orang tua/wali bermaterai terbaru Rp. 

6.000,- 

2. Surat keterangan dari kemahasiswaan menerangkan sudah atau tidak sedang menerima dari 

institusi lain  

 

 

 

 


