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A.  TUJUAN 

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan 

tentang pelaksanaan dan implementasi Standar Operasional SOP pada Program Studi 

dalam lingkup Jurusan Kehutanan Universitas Jambi. 

 

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.   KETENTUAN DAN PROSEDUR 

I. Usulan Pembuatan dan Revisi SOP 

1. Setiap anggota sivitas akademika Jurusan Kehutanan yaitu mahasiswa, pegawai. 

Alumni dan dosen berhak mengajukan usulan suatu SOP baru maupun revisi SOP 

yang sedang berlaku baik secara perorangan maupun lembaga yang sah di 

Universitas Jambi dan atau Jurusan Kehutanan Universitas Jambi. 

2. Usulan ini minimal berisi judul, tujuan, dasar hukum, dan prosedur untuk usulan 

SOP baru dan berisi perubahan SOP serta alasan perubahan yang diusulkan untuk 

usulan revisi SOP. 

3. Usulan disampaikan kepada Ketua Jurusan melalui surat yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Ketua Jurusan menyosialisasikan usulan SOP tersebut melalui media WA Group 

dan mailing list kepada dosen, pegawai, dan alumni serta memasang usulan 

tersebut pada papan pengumuman paling lambat 3 hari kerja. 
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5. Saran dan tanggapan dari anggota sivitas akademika dapat dilakukan dalam periode 

7 hari setelah pengumuman/sosialisasi dilakukan. Jika dalam periode tersebut tidak 

terdapat keberatan maka dianggap sivitas akademika telah menyetujui usulan SOP 

tersebut. 

6. Ketua Jurusan menerbitkan Surat Keputusan SOP tersebut paling lambat 5 hari 

kerja. 

7. SOP tersebut akan distribusikan kepada Civitas akademika melalui website, WA 

Group, mailing list, dan pengumuman paling lambat 2 hari setelah Surat Keputusan 

diterbitkan. 

 

II. Pelaksanaan SOP 

1. SOP yang sah dan berlaku adalah SOP yang telah ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Jurusan Kehutanan. 

2. Aturan dalam SOP tidak berlaku surut. 

3. Seluruh anggota civitas akademika wajib tunduk dan mengikuti SOP yang berlaku 

4. Ketua berhak memberi teguran secara lisan maupun tertulis jika ada penyelenggara 

Jurusan dan Program Studi dan/atau anggota civitas akademika lain yang tidak 

mematuhi aturan dalam SOP yang berlaku. 

5. Jika terdapat kegiatan atau sesuatu hal yang tidak sesuai dan/atau bertentangan 

dengan SOP maka kegiatan atau sesuatu hal tersebut dinyatakan tidak sah. 

6. Dalam keadaan dan alasan tertentu, Ketua Jurusan Kehutanan dapat menerbitkan 

rekomendasi atau surat yang memberikan pengecualian terhadap suatu aturan 

dalam SOP berdasarkan usulan dan atau permintaan dari Ketua Program Studi atau 

pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan. 

7. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam SOP dalam lingkup, maka Ketua 

Jurusan dapat membuat surat atau rekomendasi untuk pelaksanaan atau 

penyelesaian hal-hal tersebut.  

8. Kegiatan atau sesuatu hal dalam lingkup kegiatan akademis dan administrasi serta 

keuangan di Jurusan Kehutanan yang belum diatur dalam SOP maka 

pelaksanaannya mengacu pada aturan akademik Universitas dan atau Fakultas dan 

atau norma umum yang berlaku di masyarakat akademik Universitas Jambi. 
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9. Ketua Jurusan wajib menyampaikan usulan SOP baru atau revisi SOP terhadap hal 

pada poin 8 paling lambat 5 hari kerja sehingga tidak terjadi kekosongan aturan 

pada kegiatan atau sesuatu hal tersebut yang sama di kemudian hari. 

 

 

Jambi, Agustus 2021 

Ketua Jurusan, 

 

 

 

 

Dr. Forst. Bambang Irawan, SP., M.Sc. 

NIP. 196906111994031003 

 

 

 

 


