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A.  TUJUAN 

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 

tata cara kegiatan Gerakan Menanam Pohon bagi Mahasiswa Fakultas Jurusan Kehutanan  

 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi No. 09 tahun 2020 tentang Peraturan 

Akademik Universitas Jambi. 

 

C. PROSEDUR 

1. Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban melakukan pemantauan kegiatan gerakan 

menanam pohon untuk masing-masing mahasiswa bimbingannya mulai dari pemilihan 

species, pemilihan lokasi, penanaman, pemeliharaan hingga penyerahan logbook. 

2. Seluruh mahasiswa baru mulai dari angkatan tahun 2015 wajib untuk menanam dan 

memelihara minimal 10 batang tumbuhan dengan minimal dari 3 species yang berbeda. 

3. Species yang ditanam adalah pohon dan/atau tumbuhan habitus lain yang memiliki 

potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) potensial yang secara alami tumbuh di hutan 

Sumatera. 

4. Pemilihan species yang ditanam harus mendapat persetujuan berupa tanda tangan 

dalam logbook dari dosen pembimbing akademik. 

5. Penanaman paling lambat dilakukan pada minggu ke tiga setelah kegiatan perkuliahan 

di mulai. 

6. Penanaman dapat dilakukan di mana saja tetapi terbatas di wilayah administrasi Kota 

Jambi dan/atau di Kabupaten Muaro Jambi tetapi dalam radius 5  km dari Kampus 
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Universitas Jambi Mendalo Indah dan/atau lokasi lain yang telah mendapat persetujuan 

dari Ketua Jurusan 

7. Masing-masing mahasiswa wajib membuat logbook yang minimal berisi keterangan 

tentang nama lokal dan nama latin; kegunaan; habitat asli;  alamat lokasi penanaman; 

keterangan tempat tumbuh tanggal tanam, keterangan kegiatan silvikultur yang 

dilakukan antara lain ukuran lubang tanam, pemberian bahan organik (dosis dan 

frekuensi), dosis dan frekuensi pemupukan (pemupukan dasar dan lanjutan); cara dan 

frekuensi pengendalian gulma, serangan hama dan penyakit serta cara pengendaliannya 

serta catatan pertumbuhan pohon (diameter dan tinggi) yang diukur tiga bulan sekali 

hingga paling cepat dua minggu menjelang penyampaian persyaratan ujian skripsi  

8. Logbook dilengkapi dengan photo pertumbuhan tanaman per tiga bulan mulai dari pada 

saat tanam hingga pengukuran akhir kecuali untuk mahasiswa angkatan 2015 dengan 

frekuensi pengamatan 1 bulan satu kali. 

9. Logbook diserahkan ke Jurusan sebagai salah satu syarat ujian skripsi setelah mendapat 

persetujuan dari dosen pembimbing akademik. 
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