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KATA PENGANTAR 

 
Rencana Strategis (Renstra) Departemen Manajemen Hutan (DMNH) Fakultas Kehutanan 

Institut Pertanian Bogor periode 2016-2020 merupakan rumusan serangkaian pilihan 

strategis, program yang terarah, dan upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan DMNH. 

Rencana strategis DMNH tahun 2016-2020 ini telah mengacu kepada Rencana Startegis 

IPB tahun 2014-2018 dan Rencana Strategis Fakultas Kehutanan IPB tahun 2015-2020. 

Renstra DMNH 2016-2020 difokuskan kepada 5 (lima) pilar sesuai Renstra IPB 2014-2018, 

yaitu: 

1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan; 

2. Peningkatan mutu penelitian dan inovasi IPTEKS; 

3. Peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat; 

4. Penguatan keterandalan sistem manajemen; 

5. Penguatan kapasitas dan sistem jejaring kerjasama. 

Renstra DMNH ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unsur internal DMNH 

dalam merumuskan program, kegiatan dan target kinerja yang ingin dicapai oleh DMNH, 

dan juga bagi stakeholder DMNH. 

Semoga Renstra DMNH ini dapat memenuhi tujuan pembuatannya dan bermanfaat 

bagi perkembangan program pendidikan multistrata (S1, S2, S3) di DMNH. 

 
 
 

 
Departemen Manajemen Hutan  
Ketua, 

 

 
 

Dr. Ir. Ahmad Budiaman, M.Sc.Forest Trop. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Pada tahun 1968 Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor membentuk dua 

departemen, yaitu : (1) Departemen Pengusahaan Hutan; (2) Departemen Eksploitasi dan 

Pengolahan Hasil Hutan. Pada tahun 1969 Departemen Pengusahaan Hutan berubah nama 

menjadi Jurusan Manajemen Hutan. Pada tahun 2005 istilah “Jurusan” di IPB berubah 

menjadi “Departemen”, sehingga Jurusan Manajemen Hutan berubah menjadi Departemen 

Manajemen Hutan (DMNH) dan mengelola satu program studi sarjana manajemen hutan. 

Sejak tahun 2007, DMNH juga mengelola dua program studi pascasarjana, yaitu Program 

Studi Magister Sains Ilmu Pengelolaan Hutan (PS S2 MULTI-STRATA) dan Program Studi 

Doktor Ilmu Pengelolaan Hutan (PS S3 MULTI-STRATA). 

Pada tahun 2000, Program Studi Sarjana Manajemen Hutan (PS S1 MNH) 

memperoleh akreditasi A (Sangat Baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN PT) Republik Indonesia. Pada tahun 2006, PS S1 MNH melakukan reakreditasi dan 

mendapatkan akreditasi A.   Akreditasi A kembali diperoleh PS S1 MNH FAHUTAN IPB 

untuk periode waktu 2011-2016. Untuk periode waktu 2011-2016 tersebut, PS S2 MULTI-

STRATA dan PS S3 MULTI-STRATA memperoleh akreditasi B (Baik) dari Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Republik Indonesia. 

Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dimulai pada tahun 1975 untuk 

program magister dan pada tahun 1978 untuk program doktor. Dengan perkembangan yang 

cukup cepat, saat ini telah terdapat 66 Program Studi program magister dan 43 Program 

Studi program doktor. Di lingkungan Fakutas Kehutanan IPB, sekolah pascasarjana yang 

semula dengan nama Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK), sejak tahun 2007 telah diubah 

sekaligus dikembangkan menjadi beberapa program studi di bawah naungan masing- 

masing departemen yang ada di lingkungan Fakutas Kehutanan IPB. Adapun program studi 

pascasarjana yang berada di bawah Departemen Manajemen Hutan adalah program studi 

Ilmu Pengelolaan Hutan (PS MULTI-STRATA) baik S2 maupun S3. 

DMNH sebagai bagian dari IPB, memandang integritas institusi merupakan 

komitmen yang harus dijunjung tinggi oleh pengelola program, dosen, mahasiswa, alumni 

dan pengguna lulusan. Integritas tersebut tercemin dalam kejujuran, transparansi dan 

kepedulian terhadap kepentingan seluruh pemangku tanggungjawab, tidak mementingkan 

kepentingan pribadi dan tidak membeda-bedakan atas dasar suku, agama, pangkat dan 

jabatan atau status sosial. 
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Integritas tersebut perlu ditopang pula oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan 

kehutanan sebagai dasar pengambilan keputusan yang menjadi domain DMNH. Untuk itu, 

pengembangan ilmu pengetahuan kehutanan serta peran DMNH, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, bagi pembangunan kehutanan, merupakan suatu keniscayaan. 

Pengambilan keputusan itu sendiri sangat terkait dengan pengetahuan mengenai 

perkembangan masalah-masalah di lapangan dan berbagai isu global, serta kerangka 

pemikiran yang digunakannya. Agar prinsip integritas, perkembangan ilmu dan 

pengetahuan kehutanan maupun penguasaan terhadap masalah-masalah pendidikan dan 

kehutanan dapat terakomodasikan ke dalam langkah-langkah kerja secara operasional, 

maka disusunlah Rencana Strategis pengelolaan dan pengembangan DMNH. 

 
1.2. DASAR HUKUM 

Dasar penetapan Rencana Strategis ini mengacu pada beberapa dasar hukum, 
sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah No. 154 tahun 2000 pasal 19 

b. Peraturan Pemerintah No. 154 tahun 2000 pasal 30 

c. Ketetapan MWA No 59/MWA-IPB/2007 

d. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2013 

 

 
1.3. METODE PENYUSUNAN 

Rencana strategis ini disusun berdasarkan hasil kajian dokumen dan proses 

konsultasi dengan dosen, pegawai, mahasiswa, alumni DMNH, pengguna lulusan dan mitra 

kerja DMNH.  Dengan demikian, penilaian terhadap fakta maupun penetapan rencana 

program maupun kegiatan mempertimbangkan persepsi dan harapan para pihak tersebut 

saat ini dan di masa yang akan datang. Kajian terhadap dokumen untuk keperluan 

penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan oleh suatu tim. Tim tersebut memfasilitasi 

proses konsultasi dengan dosen, pegawai, alumni dan mahasiswa DMNH dengan cara 

diskusi terfokus maupun wawancara secara terbuka. Hasil rumusan materi disusun sesuai 

pedoman penetapan metoda evaluasi diri. 

Tahapan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Draft -0, dilakukan oleh Tim berdasarkan dokumen dan referensi yang 

tersedia. Pada tahap ini dirumuskan sejumlah pertanyaan kunci untuk menggali 

informasi dan persepsi dalam penyusunan strategi berdasarkan analisis internal dan 

eksternal; 
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b. Penyusunan Strategi Pengembangan DMNH. Strategi pengembangan DMNH dilakukan 

melalui analisis internal dan eksternal dengan menggali persepsi dan informasi dari 

berbagai pihak. 

c. Penyususnan Draft-1. Draft ini disusun setelah diketahui strategi pengembangan DMNH 

dari tahap sebelumnya. Pematangan Draft-1 Rencana Strategis dilaksanakan melalui 

konsultasi dengan dosen dan mahasiswa DMNH; 

d. Penyusunan Draft Final. Penyususan Rencana Strategis final dilakukan dengan 

memperhatikan seluruh informasi dan pendapat dosen dan mahasiswa DMNH. 

e. Draft Renstra di dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan baik internal (dosen, 

tenaga kependidikan, perwakilan mahasiswa), maupun ekternal DMNH (dosen dari luar 

DMNH, pimpinan Fakultas Kehutanan IPB, alumni DMNH, pengguna lulusan, serta 

mitra Kerjasama DMNH. 

f. Hasil koumunikasi draft Renstra dengan pemangku kepentingan difinalisasi dalam rapat 

DMNH yang melibat dosen DMNH untuk ditetapkan oleh Ketua DMNH. 
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BAB II 

E V A L U A S I D I R I 

 

2.1. ISU-ISU STRATEGIS 

Pengembangan dan keberlanjutan program studi bagi pendidikan tinggi sangat 

tergantung pada beberapa isu strategis nasional dan global. Isu strategis tersebut sangat 

tergantung pada pengaruh langsung dan tidak langsung bagi masyarakat maupun isu-isu 

politik yang menyertainya. Bidang kehutanan menjadi salah satu isu global yang 

berkembang pasang-surut dan dalam sepuluh tahun terakhir isu kehutanan naik sejalan 

dengan isu perubahan iklim. Secara spesifik, isu kehutanan tersebut berada di antara 

pengembangannya sebagai bagian dari daya dukung lingkungan, keberadaannya sebagai 

sumberdaya bagi pengembangan ekonomi, serta sarana penting bagi upaya menegakkan 

keadilan sosial terkait dengan penggunaan sumberdaya lahan. 

Berdasarkan kenyataan seperti itu, kehutanan bukan hanya terfokus pada aspek bio- 

fisik dan manajemen pengelolaannya, tetapi juga terkait secara ketat dengan bidang sosial, 

ekonomi, kelembagaan dan politik untuk menempatkan kehutanan bukan hanya manfaatnya 

bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi komunitas global. Dalam jangka panjang, isu-isu 

strategis diperkirakan akan terkait dengan: 

1. Persoalan pelestarian hutan terutama dari kebijakan pemerintah yang masih menjadi 

hambatan. Disisi lain upaya pelestarian hutan belum mempunyai landasan keadilan 

distribusi manfaatnya; 

2. Persoalan kepastian kawasan hutan negara, penyelesaian konflik penggunaan kawasan 

hutan serta pengembangan unit pengelola di tingkat tapak untuk mencegah terjadinya 

konflik dalam jangka panjang; 

3. Harapan komunitas global maupun wilayah (DAS) atas jasa lingkungan untuk mencegah 

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup belum realistis terhadap kenyataan di 

lapangan yang masih memerlukan barang dari hutan (kayu) sebagai komoditas utama 

beserta dampak ganda ekonomi yang diakibatkannya; 

4. Upaya pelestarian sumberdaya alam terkait sangat kuat dengan persoalan tata 

kepemerintah yang baik (good forestry governance) yang sejauh ini belum dikaitkan 

secara substansial dengan kebijakan maupun implementasi pengelolaan sumberdaya 

hutan. 

Berbagai isu di atas menunjukkan bahwa untuk mengupas persoalan kehutanan 

lebih tepat apabila kehutanan dipandang dari “basis sumberdaya”, sehingga hutan dan 

kehutanan perlu difahami terlebih dahulu dari berbagai perspektif, dan berpotensi menjadi 
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bias apabila mengupas persoalan kehutanan hanya dari salah satu perspektif. Dengan kata 

lain, menetapkan kebenaran untuk mencari jalan keluar bagi segenap persoalan kehutanan 

tidak dapat hanya dilihat misalnya dari aspek teknis saja, sementara ada persoalan sosial, 

hukum dan ekonomi yang juga perlu mendapat pertimbangan pada saat yang sama. 

Perkembangan hal-hal di atas belum difikirkan secara mendalam terutama bagi 

penyiapan sumberdaya manusia dan lebih spesifik lagi bagi penyelenggaraan sekolah 

pascasarjana. Pengembangan kecakapan untuk mengambil keputusan dalam situasi 

permasalahan yang kompleks nampak menjadi tuntutan. Namun untuk mendapatkan 

kecakapan seperti itu, penguatan “basic science” bagi mahasiswa DMNH justru sangat 

penting dalam rangka, di satu sisi, memahami logika terjadinya perilaku masyarakat yang 

menghasilkan kinerja pembangunan kehutanan, di sisi lain memahami bekerjanya berbagai 

pengaruh terutama dalam proses pembuatan kebijakan kehutanan. 

 

2.2. ANALISIS SWOT 

 
2.2.1. IDENTIFIKASI KELEMAHAN DAN ANCAMAN 

 
Penyelenggaraan belajar-mengajar masih mempunyai kendala berupa kelemahan 

dan ancaman. Segenap faktor ini telah diidentifikasi oleh dosen maupun mahasiswa 

sebagaimana sebagai berikut:. 

1. Faktor Kelemahan: 

1) Ratio input mahasiswa masih rendah pada PS S2 dan S3 MULTI-STRATA 

2) Masih terdapat keterlambatan waktu penyelesaian studi mahasiswa 

3) Kompetensi input kurang memadai 

4) Kompetensi lulusan kurang memadai dibanding dengan tuntutan perubahan 

diluar yang sangat cepat dan pasar kerja internasional 

5) Proporsi Gurubesar masih relatif rendah 

6) Profesionalitas dan kualifikasi staf penunjang masih rendah 

7) Jumlah buku dan jurnal ilmiah internasional masih kurang 

8) Belum memiliki penelitian payung untuk jangka panjang 

9) Belum ada sinergi antara riset dengan pengabdian pada masyarakat 

10) Belum ada koordinasi dan integrasi di antara Unit-unit kerja 

11) Dana penelitian terbatas. 
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2. Faktor Ancaman: 

1) Globalisasi dapat merubah PT menjadi pencari benefit di luar pengembangan 

pengetahuan dan ilmu 

2) Globalisasi meningkatkan persaingan tenaga kerja internasional 

3) Politik pembangunan nasional tidak menempatkan sumberdaya hutan 

sebagai prioritas 

4) Kompetisi dengan berbagai perguruan tinggi lain dalam menjaring input 

mahasiswa terbaik 

5) Turunnya minat peserta didik dalam mempelajari ilmu-ilmu kehutanan 

6) Perubahan dunia kerja dan pasar tenaga kerja yang tidak jelas 

7) Peranan sektor kehutanan dan pertanian yang lemah dalam ekonomi 

nasional. 

 
2.2.2. IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN PELUANG 

Hasil identifikasi kekuatan dan peluang yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan 

dosen disajikan sebagai berikut: 

1. Faktor Kekuatan: 

1) Merupakan perguruan tinggi bidang kehutanan yang kompeten dibidangnya 

dan sudah sangat dikenal 

2) Memiliki dosen yang sangat memadai dan berpengalaman 

3) Memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan pendidikan multistrata 

4) Ratio dosen dengan mahasiswa cukup tinggi terutama untuk S1 dan S2 

5) Memiliki kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang sudah mapan di 

bidang kehutanan 

6) Mempunyai sistem seleksi mahasiswa yang transparan dan handal dalam 

menjamin input mahasiswa terbaik 

7) Memiliki kemampuan komunikasi berbasis mahasiswa yang dinamis dan 

progresif 

8) Memiliki pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat/stakeholder 

9) Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga 

internasional dan nasional, termasuk dengan LSM. 
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2. Faktor Peluang: 

1) Isu-isu global membuat peran pengelola (departemen) makin diperlukan, baik 

di tingkat lokal, nasional bahkan internasional 

2) Pengembangan kehutanan yang ditunjang oleh berlimpahnya sumberdaya 

alam membuat Indonesia memiliki prospek yang makin penting 

3) Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan ahli di pasar tenaga 

kerja domestik 

4) Perkembangan akses informasi dan teknologi yang makin mudah ditunjang 

oleh teknologi informasi yang mumpuni 

5) Makin meningkatnya kebutuhan jasa konsultasi 

6) Makin meningkatnya kebutuhan akan keahlian yang dimiliki dosen di 

departemen 

7) Status PT negeri memungkinkan meningkatkan kemampuan akademik dan 

fungsi pelayanan jasa 

8) Persepsi publik yang sangat positif terhadap posisi Departemen Manajemen 

Hutan 

9) Peranan riset dan pengabdian masyarakat yang semakin dibutuhkan 

masyarakat. 

 
2.2.3. PENENTUAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

 

Berdasarkan analisis SWOT dengan perhitungan nilai untuk semua faktor akan 

mempunyai besaran antara 0-1, diperoleh bahwa nilai kekuatan DMNH adalah sebesar 

0,885; nilai kelemahan sebesar 0,627; nilai peluang sebesar 0,725 dan nilai ancaman 

sebesar 0,624. Dari posisi nilai ini, DMNH mempunyai nilai kekuatan yang lebih besar 

dibanding nilai kelemahannya, serta nilai peluang yang juga lebih besar dari nilai 

ancamannya, sehingga pengembangan DMNH berada dalam kuadran I atau strategi 

pengembangannya adalah “EKSPANSI PRODUK JASA DMNH”. 

2.3. POLA ANALISIS SWOT  

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor kelemahan dan ancaman, ditetapkan 5 

(lima) skala prioritas kelemahan dan ancaman dimulai dari yang paling penting, 

sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 

Faktor Kelemahan: 

1. Jangka waktu penyelesaian studi mahasiswa masih lama; 

2. Jumlah buku dan jurnal ilmiah internasional masih kurang; 
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3. Kompetensi lulusan kurang memadai dibanding dengan tuntutan perubahan diluar 

yang sangat cepat dan pasar kerja internasional; 

4. Belum memiliki penelitian payung untuk jangka panjang; 

5. Profesionalitas dan kualifikasi staf penunjang masih rendah.. 
 

Faktor Ancaman: 

1. Politik pembangunan nasional belum menempatkan pengelolaan sumberdaya hutan 

sebagai prioritas; 

2. Globalisasi dapat merubah Perguruan Tinggi mencari benefit diluar pengembangan 

ilmu dan pengetahuan; 

3. Menurunnya minat peserta didik dalam mempelajari ilmu-ilmu kehutanan; 

4. Perubahan dunia kerja dan pasar tenaga kerja yang tidak jelas; 

5. Peranan sektor kehutanan dan pertanian yang lemah dalam ekonomi nasional. 

 
 

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis terhadap faktor kekuatan dan peluang, 

ditetapkan 5 (lima) skala prioritas kekuatan dan peluang dimulai dari yang paling penting, 

sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 

Faktor Kekuatan: 

1. Merupakan perguruan tinggi yang kompeten dibidangnya dan sudah sangat dikenal; 

2. Memiliki kemampuan keahlian dan pengetahuan yang sudah mapan di bidang 

kehutanan; 

3. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga internasional dan 

nasional, termasuk dengan LSM; 

4. Memiliki penelitian dan pengabdian masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat/stakeholder; 

5. Ratio dosen dengan mahasiswa cukup tinggi, terutama untuk S1 dan S2 . 
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Faktor Peluang: 

1. Isu-isu global membuat pengelola semakin diperlukan baik di tingkat nasional 

maupun internasional; 

2. Meningkatnya kebutuhan keahlian dan tenaga kerja serta jasa konsultasi dari bidang 

yang dimiliki dosen di departemen; 

3. Perkembangan akses informasi dan teknologi yang makin mudah ditunjang oleh 

teknologi informasi yang mumpuni; 

4. Peranan riset dan pengabdian masyarakat yang semakin dibutuhkan masyarakat; 

5. Persepsi publik yang sangat positif terhadap Departemen Manajemen Hutan. 

 
 

Hasil identifikasi faktor-faktor yang menentukan kelemahan, kekuatan, ancaman dan 

peluang di atas memberi gambaran umum mengenai posisi program studi saat ini seperti 

disajikan dalam Gambar 1. Dalam gambar tersebut dapat ditunjukkan hal-hal sebagai 

berikut: 

 
1. Seluruh faktor yang menentukan SWOT dapat digolongkan sebagai faktor INPUT 

(mahasiswa, sumberdaya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana), 

PROSES (tata-pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, 

suasana akademik, sistem pengabdian pada masyarakat dan kerjasama), dan 

OUTPUT (lulusan, skripsi, thesis, disertasi, model-model, naskah publikasi, hasil 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat); 

2. Dapat diketahui bahwa kekuatan terletak terutama pada input dan proses, meskipun 

dalam hal ini proses yang terkait dengan pengembangan hubungan kerja dengan 

pihak lain. Kekuatan dari sisi input dan proses tersebut tidak terkait adanya 

kelemahan pada output, yaitu lama waktu studi dan kompetensi lulusan. Dengan 

kondisi demikian itu dapat diduga bahwa kelemahan yang terjadi selama ini 

disebabkan oleh lemahnya manajemen internal dalam proses belajar-mengajar, 

sehingga belum dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki; 

3. Persepsi publik kehutanan terhadap program studi yang sangat baik menjadi 

peluang utama untuk mengurangi kelemahan maupun dampak negatif adanya 

ancaman. Ancaman yang tidak dapat dikendalikan berupa kondisi politik nasional 

yang belum memprioritaskan pembangunan sektor kehutanan turut memberi 

kontribusi semakin rendahnya minat studi di bidang kehutanan. Ancaman seperti itu 

perlu diminimumkan karena dalam jangka panjang kehutanan tetap akan menjadi 

bagian penting bagi pemulihan kondisi lingkungan hidup secara global. 
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INPUT 
• 

 

• 

 

• 

 

• 

Politik pembangunan nasional belum 
menempatkan pengelolaan 
sumberdaya hutan sebagai prioritas; 
Menurunnya minat peserta didik 
dalam mempelajari ilmu-ilmu 
kehutanan; 
Perubahan dunia kerja dan pasar 
tenaga kerja tidak jelas; 
Peranan sektor kehutanan dan 
pertanian yang lemah dalam ekonomi 
nasional. 

K E K U A T A N K E L E M A H A N 

PROSES 
• Globalisasi dapat merubah Perguruang 

Tinggi mencari benefit diluar 
pengembangan ilmu dan 
pengetahuan; 

OUTPUT 
• Isu-isu global membuat peran program 

studi dan aluninya semakin diperlukan 
baik di tingkat nasional maupun 
internasional; 

• Meningkatnya kebutuhan keahlian 
dan tenaga kerja serta jasa konsultasi 
dari bidang yang dimiliki program 
studi ini; 

PROSES 
• Perkembangan akses informasi dan 

teknologi yang makin mudah 
ditunjang oleh teknologi informasi 
yang mumpuni; 

• Peranan riset dan pengabdian 
masyarakat yang semakin dibutuhkan 
masyarakat ke depan; 

INPUT 
• Persepsi publik yang sangat positif 

terhadap Departemen Manajemen 
Hutan. 

OUTPUT 
• Memiliki penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang responsive terhadap 
kebutuhan masyarakat/stakeholder. 

OUTPUT 
• Jangka waktu penyelesaian studi 

mahasiswa masih lebih rendah dari 
yang diharapkan; 

• Kompetensi lulusan kurang memadai 
dibanding dengan tuntutan perubahan 
diluar yang sangat cepat dan pasar 
kerja internasional; 

PROSES 
• Memiliki jaringan kerjasama dengan 

lembaga pemerintah, lembaga 
internasional dan nasional, termasuk 
dengan LSM; 

• Ratio dosen: mahasiswa tinggi 

PROSES 
• Jumlah buku dan jurnal ilmiah 

internasional relatif masih kurang; 

• Profesionalisme dan kualifikasi staf 
penunjang belum memadai; 

• Belum memiliki penelitian payung 
untuk jangka panjang. 

INPUT 
• Merupakan perguruan tinggi yang 

sangat kompeten dibidangnya dan 
sudah sangat dikenal; 

• Memiliki kemampuan keahlian 
dan pengetahuan yang sudah 
mapan di bidang kehutanan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P E L U A N G A N C A M A N 

 

Gambar 1. Pola Analisis SWOT 
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BAB III 

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

 

 
3.1. VISI 

Visi DMNH adalah “Menjadi institusi pendidikan tinggi multistrata terkemuka di tingkat 

global dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni untuk pengelolaan hutan tropis 

berbasis ekosistem untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan. 

 
3.2. MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik berbasis riset pada tingkat nasional dan 

internasional dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni (IPTEKS) pengelolaan hutan tropis 

berbasis ekosistem. 

2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang ahli dan unggul, profesional, dan berkarakter 

kewirausahaan di  bidang pengelolaan hutan tropis berbasis ekosistem. 

3. Memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul di bidang 

pengelolaan hutan tropis berbasis ekosistem. 

4. Menjadikan DMNH bisa berperan sebagai penentu kecenderungan (trend setter) 

IPTEKS di bidang pengelolaan hutan berbasis ekosistem. 

 
3.3. TUJUAN 

1. Terwujudnya lulusan unggul di bidang pengelolaan hutan berbasis ekosistem yang 

mampu menerapkan,  mengembangkan dan menemukan kebaruan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni (IPTEKS), berdaya saing tinggi di tingkat global, dan berkarakter 

Indonesia. 

2. Terwujudnya inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) di bidang 

pengelolaan hutan yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Terwujudnya DMNH sebagai Lembaga Pendidikan tinggi kehutanan terkemuka di tingkat 

nasional, regional maupun global yang siap menghadapi tuntutan dan tantangan 

pembangunan kehutanan. 

 

3.4. STRATEGI  

Strategi pencaaian tujuan dirumuskan dengan memperhatikan hasil analisis struktur 

masalah dan dirumuskan dalam bentuk program/kegiatan. Strategi, Program, Tujuan, 
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Indikator Tujuan dan Target indikator tujuan jangka menengah (2020) dan Jangka 

Panjang (2025) disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Strategi Pencapaian Tujuan DMNH 2020 dan 2025. 

No. Strategi Program Tujuan Indikator Tujuan 
Target 

2020 2025 

1 

Peningkatan 

mutu 

pendidikan; 

 

(1) Peningkatan 

program dan 

mutu layanan 

pendidikan,  

(2) Peningkatan 

sumber dan 

media 

pendidikan, dan  

(3) Peningkatan 

mutu pembinaan 

kemahasiswaan 

dan alumni;  

Terwujudnya 
lulusan unggul di 
bidang 
pengelolaan 
hutan berbasis 
ekosistem yang 
mampu 
menerapkan,  
mengembangka
n dan 
menemukan 
kebaruan ilmu 
pengetahuan, 
teknologi dan 
seni (IPTEKS), 
berdaya saing 
tinggi di tingkat 
global, dan 
berkarakter 
Indonesia. 

Lulusan S1 
bekerja di bidang 
kehutanan (% 
Lulusan) 

70 80 

Lulusan S1 
mendapat 
pekerjaan < 3 
bulan.(%lulusan) 

70 80 

Kepuasan 
Pengguna lulusan 
(%pengguna-puas-
sangat puas) 

100 100 

Mhs mendapat 
apresiasi kinerja 
nasional (%mhs) 

S1-5 
S2-20 
S3-10 

S1-10 
S2-30 
S3-20 

Mhs s1 
menghasilkan 
Publikasi ilmiah 
maupun popular 
ilmiah (%mhs) 

10 20 

Mhs S3 
menghasilkan 
publikasi ilmiah di 
jurnal nasional 
berupatasi (%mhs) 

40 60 

Mhs S2 
menghasilkan 
publikasi ilmiah di 
jurnal International 
berupatasi (%mhs) 

30 50 

Mhs S3 
menghasilkan 
publikasi ilmiah di 
jurnal International 
berupatasi 

20 50 

2 

Peningkatan 

mutu 

penelitian; 

 

(1) Peningkatan 

mutu penelitian 

unggulan 

nasional,  

(2) Peningkatan 

fasilitas 

sumberdaya dan 

kelembagaan 

penelitian, dan  

(3) Peningkatan 

publikasi, 

perlindungan, 

dan dayaguna 

hasil penelitian;  

Terwujudnya 
inovasi ilmu 
pengetahuan, 
teknologi dan 
seni (IPTEKS) di 
bidang 
pengelolaan 
hutan yang 
ramah 
lingkungan untuk 
mendukung 
pembangunan 
nasional dan 
meningkatkan 
kesejahteraan 

Publikasi ilmiah 
dosen di jurnal 
International 
bereputasi (artikel) 

25 50 

Publikasi Int’l yang 
disitasi (artikel) 

600 900 

HKI (jumlah karya) 3 6 
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No. Strategi Program Tujuan Indikator Tujuan 
Target 

2020 2025 

3 

Peningkatan 

mutu 

pengabdian 

kepada 

masyarakat; 

(1) Peningkatan 

layanan 

pembinaan 

masyarakat 

produktif, dan  

(2) Peningkatan 

advokasi 

pengembangan 

pertanian;  

masyarakat. Karya yang 

diadopsi 

masyarakat - 

pemerintah 

3 6 

Teknologi Tepat 

Guna 1 5 

4 

Pewujudan 

tata kelola 

perguruan 

tinggi yang 

baik. 

(1) Peningkatan 

kapasitas 

sumberdaya 

manusia dan 

sarana fisik, dan  

(2) Peningkatan 

jejaring 

kerjasama dan 

produktivitas 

kepakaran;  

 

Terwujudnya 

DMNH sebagai 

Lembaga 

Pendidikan 

tinggi kehutanan 

terkemuka di 

tingkat nasional, 

regional 

maupun global 

yang siap 

menghadapi 

tuntutan dan 

tantangan 

pembangunan 

kehutanan. 

Jumlah 

Kerjasama 

Pendidikan 

Nasional. 

10 15 

Jumlah 

Kerjasama 

Pendidikan 

Internasional  

3 5 

Jumlah 

Kerjasama 

Penelitian 

nasional  

10 15 

Jumlah 

Kerjasama 

Penelitian 

Internasional 

5 10 

Jumlah 

Kerjasama PKM 

nasional  

5 10 

Jumlah 

Kerjasama PKM 

Internasional 

2 5 

 

3.5. PETA JALAN (Road Map) PENCAPAIAN TUJUAN 2020 

 
Berdasarkan strategi di atas, ditetapkan program kerja 2016-2020 sebagai berikut: 

1. Peningkatan Mutu Pendidikan 

(1) Peningkatan program dan mutu layanan pendidikan,  

(2) Peningkatan sumber dan media pendidikan, dan  

(3) Peningkatan mutu pembinaan kemahasiswaan dan alumni;  

2. Peningkatan mutu penelitian; 

(1) Peningkatan mutu penelitian unggulan nasional,  

(2) Peningkatan fasilitas sumberdaya dan kelembagaan penelitian, dan  

(3) Peningkatan publikasi, perlindungan, dan dayaguna hasil penelitian;  
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3. Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat; 

(1) Peningkatan layanan pembinaan masyarakat produktif, dan  

(2) Peningkatan advokasi pengembangan pertanian;  

4. Pewujudan tata kelola perguruan tinggi yang baik. 

(1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana fisik, dan  

(2) Peningkatan jejaring kerjasama dan produktivitas kepakaran;  

 

Penelitian fokus pada bidang penelitian perencanaan pengelolaan hutan, 

kebijakan dan sosial-ekonomi kehutanan, dan pemanfaatan sumberdaya hutan 

sebagai mana disajikan dalam peta jalan (road map) penelitian 2016-2020, 2025 

(Gambar 2).  

 

Gambar 2. Peta jalan (roadmap) penelitian DMNH 2016–2020. 

 
Berdasarkan pilar pengembangan IPB ke depan (Renstra IPB tahun 2014-2018), 

rencana operasional DMNH tahun 2016-2020 ini dikelompokan ke dalam 5 (lima) pilar 

sebagai berikut: 

1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan 

• Menyusun dan menetapkan jadwal serta memfasilitasi upaya mahasiswa guna 

mencapai kelulusan tepat waktu 
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• Mengembangkan kegiatan dan proses belajar mahasiswa untuk mempercepat 

pengenalan masalah dan bidang-bidang penelitian lingkup MNH 

2. Peningkatan mutu penelitian dan inovasi IPTEKS 

• Mengembangkan peran DMNH bagi pembangunan kehutanan melalui pembentukan 

atau pengembangan pusat kajian atau semacamnya 

• Mengadakan seminar bidang MNH atau semacamnya yang terkait dengan isu 

kehutanan kontemporer 

3. Peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat 

• Menggalang kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan guna 

memperkuat peran keilmuan bidang MNH bagi pembangunan kehutanan 

4. Penguatan keterandalan sistem manajemen di DMNH 

• Mengembangkan tim adhoc evaluasi kurikulum dan pengembangan program studi di 
DMNH 

• Membangun sistem informasi bagi penyediaan pustaka dan hasil-hasil penelitian 

bagi dosen dan mahasiswa MNH 

• Mengembangkan tata-pamong yang memungkinkan diperolehnya sumberdaya 

eksternal bagi pengembangan DMNH 

• Memperkuat sistem komunikasi dan publikasi DMNH guna meningkatkan jumlah dan 

kualifikasi mahasiswa MNH 

5. Peningkatan kapasitas dan jejaring kerjasama. 

• Mensinergikan program dan business plan dengan Hutan Pendidikan Gunung Walat 

guna meningkatkan pelayanan studi dan penelitian mahasiswa 

• Mengadakan jaringan kerja dan media komunikasi dengan berbagai pihak yang 

terkait dengan bidang MNH guna peningkatan pengelolaan DMNH 

• Mengkaji dan menerapkan program pascasarjana Profesi. 

 

3.6. RENCANA OPERASIONAL 

 
Rencana operasional DMNH tahun 2016-2020 ini dijabarkan berdasarkan program 

prioritas sebagaimana diuraikan di atas. Rencana operasional ini dalam pelaksanaannya 

mengikuti tata waktu selama periode 2016 – 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2. 

Perincian kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut diuraikan dalam Tabel 3. Adapun 

indikator kinerja dan target tahunan Renstra DMNH tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 

4. 
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Tabel 2. Tata waktu pelaksanaan program dan kegiatan  

Strategi Rencana Operasional 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Meningkatkan jaringan kerja dengan berbagai pihak guna peningkatan pengelolaan program studi. 

1.1.  Mengembangkan tim khusus 

evaluasi kurikulum dan 

pengembangan program studi. 

     

1.2.  Mensinergikan program dan 

business plan dengan Hutan 

Pendidikan Gunung Walat 

guna meningkatkan pelayanan 

studi dan penelitian 

mahasiswa ; 

     

1.3. Mengadakan jaringan kerja 

dan media komunikasi dengan 

berbagai pihak yang terkait 

dengan bidang  ilmu PS guna 

peningkatan pengelolaan 

program studi; 

     

1.4. Mengkaji dan menerapkan 

Program S2 Profesi 

     

2.   Memperbaiki proses belajar-mengajar dan manajemen penggunaan waktu mahasiswa dan 

pengajar untuk mencapai kelulusan tepat waktu dan meningkatkan komptensi lulusan. 

2.1. Menyusun dan menetapkan 
jadwal serta memfasilitasi 
upaya mahasiswa guna 
mencapai kelulusan tepat 
waktu;  

     

2.2. Mengembangkan kegiatan 
dan proses belajar mahasiswa 
untuk mempercepat 
pengenalan masalah dan 
bidang-bidang penelitian; 

     

2.3. Membangun sistem informasi 
bagi penyediaan pustaka dan 
hasil-hasil penelitian bagi staf 
pengajar dan mahasiswa; 

     

3.   Mendaya-gunakan potensi program studi (SDM, informasi hasil kajian, sumberdaya) bagi 

perbaikan dan peningkatan peran pembangunan dan pendidikan tinggi kehutanan. 

3.1.  Mengembangkan peran 
program studi multistrata bagi 
pembangunan kehutanan 
melalui pembentukan atau 
pengembangan pusat kajian 
atau semacamnya; 

     

3.2.  Mengadakan seminar yang      

1.2. 

1.3. 

2.2. 

3.2. 

1.1. 

2.1. 

2.3. 

3.1. 

1.4. 

1.1. 
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terkait dengan isu kehutanan 
komtemporer setiap tahun 
sekali; 

3.3.  Menggalang kerjasama 
dengan Lembaga Pendidikan 
Tinggi Kehutanan guna 
memperkuat peran keilmuan 
pengelolaan hutan bagi 
pembangunan kehutanan. 

     

4.     Mengendalikan ancaman dan kelemahan melalui pengembangan peran program studi 

dengan memanfaatkan sumberdaya eksternal 

4.1.  Memperkuat sistem 
komunikasi dan publikasi guna 
meningkatkan jumlah dan 
kualitas mahasiswa; 

     

4.2.  Mengembangkan tata-pamong 
yang memungkinkan 
diperolehnya sumberdaya 
eksternal bagi pengembangan 
program studi multi-strata; 

     

 

Tabel 3. Rincian kegiatan program prioritas 
 

Program Prioritas Rincian Kegiatan Operasional 
Kegiatan 1.1. 
Mengembangkan tim khusus evaluasi 
kurikulum dan pengembangan  program 
studi multi-strata 

 
1.1.1. Melakukan kajian pustaka dan wawancara mengenai permasalahan 

pembangunan kehutanan dan kebutuhan keahlian yang diperlukan 
1.1.2. Mengevaluasi kurikulum yang ada, menentukan gap dengan kebutuhan 

dan menentukan usulan kurikulum baru 
1.1.3. Lokakarya penetapan pembaruan kurikulum 
 

Kegiatan 1.2. 
Mensinergikan program dan business plan 
dengan Hutan Pendidikan Gunung Walat 
guna meningkatkan pelayanan studi dan 
penelitian mahasiswa multi-strata 

 
1.2.1. Melaksanakan praktikum untuk mata kuliah tertentu di Gn Walat 
1.2.2. Mengembangkan penelitian bagi pengembangan Gn Walat yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa. 

Kegiatan 1.3. 
Mengadakan jaringan kerja dan media 
komunikasi dengan berbagai pihak yang 
terkait dengan pengelolaan hutan guna 
peningkatan pengelolaan DMNH 

 
1.1.1. Menentukan strategi operasional komunikasi dengan Kementerian 

Kehutanan, Kementerian Pendidikan Nasional, swasta dan lembaga 
swadaya masyarakat. 

1.1.2. Melaksanakan peningkatan pengelolaan DMNH berdasarkan input 
maupun sharing sumberdaya dari berbagai pihak 

 

Kegiatan 1.4. 
Mengkaji dan menerapkan Program S2 
Profesi 
 

1.1.1. Kajian kebutuhan S2 Profesi di Kementrian Kehutanan, Daerah dan 
Dunia Usaha 

1.1.2. Membangun system dan menerapkan Program S2 Profesi  

Kegiatan 2.1. 
Menyusun dan menetapkan jadwal serta 
memfasilitasi upaya mahasiswa guna 
mencapai kelulusan tepat waktu 

 
2.1.1. Menetapkan prosedur langkah-langkah studi serta melakukan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan studi setiap mahasiswa 
2.1.2. Menetapkan mekanisme dan pertemuan khusus antara mahasiswa dan 

dosen untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya 
 

Kegiatan 2.2. 
Mengembangkan kegiatan dan proses 

 
2.2.1. Mengadakan pertemuan atau kuliah umum mengenai metodologi 

3.3. 3.3. 

4.1. 4.1. 

4.2. 4.2. 
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Program Prioritas Rincian Kegiatan Operasional 
belajar mahasiswa untuk mempercepat 
pengenalan masalah dan bidang-bidang 
penelitian lingkup ilmu pengelolaan hutan. 

penelitian atau pengetahuan lainnya sesuai kebutuhan penelitian 
mahasiswa 

2.2.2. Menghadirkan nara sumber untuk membahas perkembangan 
kehutanan, masalah-masalah khusus, bedah buku atau pemaparan 
disertasi/thesis untuk memberi inspirasi penelitian mahasiswa 

 

Kegiatan 2.3. 
Membangun sistem informasi bagi 
penyediaan pustaka dan hasil-hasil 
penelitian bagi staf pengajar dan 
mahasiswa. 

 
2.1.1. Mengembangkan website, blog atau sejenisnya (misal kumpulan 

hasil seminar, jurnal, dll) untuk menghimpun pustaka, bahan kuliah 
atau publikasi lain untuk kepentingan mahasiswa MULTI-STRATA 
dan dosen 

2.1.2. Melakukan review periodik dari pustaka terpilih sebagai bahan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan arah penelitian bagi dosen 
dan mahasiwa. 
 

Kegiatan 3.1. 
Mengembangkan peran program studi 
multi-strata bagi pembangunan kehutanan 
melalui pembentukan atau pengembangan 
pusat kajian atau semacamnya 

 
3.1.1. Pembentukan dan pengembangan kelompok kajian, forum, klinik 

atau semacamnya guna menghimpun potensi dan jaringan dosen 
dan mahasiswa. 

3.1.2. Memperkenalkan kelompok kajian, forum, klinik atau semacamnya 
kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bidang 
pengelolaan hutan 
 

Kegiatan 3.2. 
Mengadakan seminar yang terkait dengan 
isu kehutanan komtemporer setiap tahun 
sekali 

 
3.2.1. Menghipun hasil kajian, termasuk disertasi/thesis serta sumber ilmu 

pengetahuan lainnya sebagai pool of knowledge sebagai informasi 
bagi pembangunan kehutanan maupun penetapan pertanyaan 
penelitian lanjutan 

3.2.2. Mengadakan seminar tahunan refleksi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pembangunan kehutanan 

 

Kegiatan 3.3. 
Menggalang kerjasama dengan Lembaga 
Pendidikan Tinggi Kehutanan guna 
memperkuat peran keilmuan bidang 
pengelolaan hutan bagi pembangunan 
kehutanan. 

 
1.1.1. Mendorong dan melaksanakan prakrasa komunikasi dengan 

Lembaga Pendidikan Tingggi Kehutanan (Pascasarjana) guna 
melakukan evaluasi bersama perkembangan pendidikan dan 
kehutanan 

1.1.2. Memprakarsai penyusunan buku-buku pengelolaan hutan guna 
memperkaya proses belajar-mengajar khususnya pada program 
pasca sarjana 
 

Kegiatan 4.1. 
Memperkuat sistem komunikasi dan 
publikasi DMNH guna meningkatkan 
jumlah dan kualitas mahasiswa. 

 
1.1.1. Mempublikasikan prospektus: perkembangan pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan kebutuhan sumberdaya manusia kehutanan 
1.1.2. Menyebar-luaskan informasi tentang program studi ,ulti=strata di 

DMNH  guna menjaring mahasiswa baru 

Kegiatan 4.2. 
Mengembangkan tata-pamong yang 
memungkinkan diperolehnya sumberdaya 
eksternal bagi pengembangan program 
studi multi-strata; 

 
1.1.1. Pembahasan dan penetapan peran lembaga (Fakultas, Departemen, 

Program Studi) untuk memperoleh sumberdaya eksternal bagi 
pengembangan PS multi-strata. 
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Tabel 4.  Indikator kinerja dan target tahunan Renstra DMNH tahun 2016-2020.  

No. Indikator Kinerja 
Target Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Rasio antara calon mahasiswa baru yang 
ikut seleksi terhadap daya tampung. 1,7:1 1,7:1 1,8:1 1,8:1 1,8:1 

2 Persentase calon mahasiswa baru yang 
melakukan registrasi terhadap calon 
mahasiswa baru yang lulus seleksi. 

100 100 100 100 100 

3 Rata-rata masa studi lulusan. 3 3 2,5 2,5 2,2 

4 Rata-rata IPK lulusan. 3,62 3,7 3,73 3,75 3,75 

5 Persentase mahasiswa WNA terhadap 
jumlah mahasiswa. 0 0 0 0 0 

6 Persyaratan penguasaan bahasa inggris 
(TOEFL). 

423 450 453 455 455 

7 Persentase mahasiswa program 
pendidikan magister melalui program 
sinergi terhadap jumlah mahasiswa baru 
program magister. 

0 0 0 0 0 

8 Persentase jumlah mahasiswa yang 
terlibat dalam student mobility program 
(credit earning atau pelaksanaan tugas 
akhir di luar negeri, joint degree). 

0 0 0 0 0 

9 Persentase kelulusan tepat waktu. 8 10 13 13 15 

10 Persentase mahasiswa yang DO pada 
angkatan yang sama. 0 0 0 0 0 

11 Persentase mahasiswa yang undur diri 
pada angkatan yang sama. 0 0 0 0 0 

12 Skor akhir dari pendapat pengguna (user) 
lulusan terhadap mutu alumni. 0 3 3 3 4 

13 Dosen tetap yang memiliki jabatan guru 
besar yang bidang keahliannya sesuai 
dengan kompetensi program studi. 

33 33 33 35 35 

14 Dosen tetap berpendidikan doktor yang 
bidang keahliannya sesuai dengan 
kompetensi program studi. 

100 100 100 100 100 

15 Persentase dosen yang memiliki sertifikat 
(sertifikasi dosen). 99 99 99 99 99 

16 Rata-rata beban (FTE) dosen per 
semester dalam sks. 

7 7 7 8 8 

17 Persentase dosen yang mengikuti 
sabbatical leave, post doc, atau kerjasama 
penelitian di luar negeri. 

10 10 30 30 30 
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Tabel 4.  Indikator kinerja dan target tahunan Renstra DMNH tahun 2016-2020 (Lanjutan).  

No. Indikator Kinerja Target Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

18 

Persentase dosen tetap yang menjadi 
anggota masyarakat/himpunan/asosiasi 
profesi dan/atau  ilmiah tingkat nasional 
dan/atau internasional. 

100 100 100 100 100 

19 

Persentase dosen tetap sebagai 
pembicara dalam seminar/ pelatatihan, 
pembicara tamu, dsb di luar IPB (per 
tahun). 

35 36 37 37 38 

20 

Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai 
pembicara dalam seminar/pelatihan, 
pembicara/ dosen tamu, dsb dari luar IPB 
(per tahun). 

10 10 11 12 12 

21 
Persentase rata-rata tingkat kehadiran 
dosen tetap dalam mengajar. 

100 100 100 100 100 

22 
Persentase mata kuliah yang menerapkan 
penentuan nilai akhir dengan 
memasukkan komponen tugas. 

100 100 100 100 100 

23 
Rata-rata penyelesaian tugas akhir 
mahasiswa (mulai dari semester 3). 

20 19 19 17 17 

24 
Dosen yang memiliki indeks 
pembimbingan mahasiswa magister dan 
doktor lebih dari 35. 

0 0 0 0 0 

25 
Rata-rata dana operasional (per 
mahasiswa per tahun). 

40 40 40 40 40 

26 
Rata-rata dana penelitian dosen  (per 
dosen per tahun). 

10 10 10 10 10 

27 
Rata-rata dana yang diperoleh dalam 
rangka pelayanan/ pengabdian kepada 
masyarakat (per dosen tetap per tahun). 

1 1 1 1 1 

28 
Jumlah judul bahan pustaka berupa 
koleksi textbook lanjut yang sesuai bidang 
PS. 

19600 19600 19600 19600 19600 

29 

Jumlah bahan pustaka berupa jurnal 
ilmiah terakreditasi DIKTI/LIPI yang sesuai 
bidang (dengan PS  nomor lengkap dalam 
tiga tahun terakhir). 

2 2 2 3 3 

30 

Jumlah bahan pustaka berupa  jurnal 
ilmiah (termasuk e-journal) internasional 
yang sesuai bidang PS  (dengan nomor 
lengkap dalam tiga tahun terakhir). 

5 5 10 10 10 
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Tabel 4.  Indikator kinerja dan target tahunan Renstra DMNH tahun 2016-2020 (Lanjutan).  

No. Indikator Kinerja 
Target Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

31 
Jumlah bahan pustaka berupa prosiding 
seminar dalam tiga tahun terakhir. 

10 10 10 10 10 

32 

(a) Persentase dosen yang memiliki 
agenda penelitian sesuai dengan bidang 
studi dan semua penelitian sesuai dengan 
agenda. 

30 40 50 50 60 

33 

(b) Nilai kasar (NK) untuk jumlah 
penelitian yang sesuai dengan bidang 
keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen 
tetap yang bidang keahliannya sama 
dengan PS selama tiga tahun. 

1 1 2 2 3 

34 
(a) Jumlah artikel yang tercatat di dalam 
lembaga sitasi. 

20 22 23 23 24 

35 

(b) Nilai kasar (NK) untuk jumlah artikel 
ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap 
yang bidang keahliannya sesuai dengan 
PS selama tiga tahun. 

2 2 2 4 4 

36 
Persentase penelitian tesis mahasiswa 
yang merupakan bagian dari penelitian 
dosen. 

40 40 40 40 40 

37 

Jumlah karya dosen atau mahasiswa yang 
memperoleh hak paten atau bentuk HaKI 
lainnya dari lembaga nasional/ 
internasional dalam tiga tahun terakhir. 

0 0 0 0 0 

38 

(a) Nilai kasar (NK) untuk jumlah kegiatan 
pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh 
dosen tetap yang bidang keahliannya 
sesuai dengan PS selama tiga tahun. 

1 1 1 2 2 

39 

(b) Persentase rata-rata jumlah kegiatan 
pengabdian pada masyarakat dosen per 
tahun yang bekerjasama dengan luar 
negeri. 

0 0 0 0 0 

40 

Persentase rata-rata jumlah kegiatan 
pengabdian pada masyarakat dosen per 
tahun yang bekerjasama dengan dalam 
negeri (di luar PT sendiri). 

10 10 10 20 20 

41 

Persentase rata-rata jumlah kegiatan 
pengabdian pada masyarakat dosen per 
tahun yang dibiayai PT yang 
bersangkutan/ sendiri. 

5 5 5 6 6 
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BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 
 
 
4.1.  PRINSIP PELAKSANAAN 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Kejelasan antara tujuan dan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 

b. Pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan kerangka obyektivitas, persepsi serta berdasarkan 

keterbukaan dan akuntabilitas; 

c. Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, pengajar, mahasiswa, pegawai dan alumni; 

d. Penilaian didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan sebelumnya; 

e. Dilaksanakan secara berkala. 

 

4.2.  KERANGKA LOGIS 

Sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditetapkan matriks kerangka logis 

sebagaimana disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Kerangka logis pencapaian visi misi DMNH 

STRATEGI KEGIATAN INDIKATOR ASUMSI 

1. Meningkatkan jaringan kerja dengan berbagai pihak guna peningkatan 
pengelolaan program studi multi-strata. 

Adanya kerangka 
manajemen dan tata 
pamong yang efektif 
untuk mengontrol 
pelaksanaan kegiatan ini 

 1.1. Mengembangkan tim 
khusus evaluasi kurikulum 
dan pengembangan 
program studi multi-strata; 

Terbentuk Tim 
Evaluasi Kurikulum 
berdasarkan SK Ketua 
Departemen 
Manajemen Hutan 

 1.2. Mensinergikan program 
dan business plan dengan 
Hutan Pendidikan Gunung 
Walat guna meningkatkan 
pelayanan studi dan 
penelitian mahasiswa. 

• Dokumen 
pelaksanaan praktek 
di Gn Walat 

• Dokumen hasil 
penelitian yang 
dilaksanakan di Gn 
Walat 

 1.3. Mengadakan jaringan kerja 
dan media komunikasi 
dengan berbagai pihak 
yang terkait dengan bidang 
pengelolaan hutan guna 
peningkatan pengelolaan 
program studi multi-strata; 

• Terdapat pertemuan 
komunikasi PS multi-
strata dengan 
berbagai pihak 

• Bentuk nyata hasil 
sharing 

 1.4. Mengkaji dan menerapkan 
Program S2 Profesi 

• Kebutuhan dunia 
kerja 

• Sistem penerapan 

2. Memperbaiki proses belajar-mengajar dan manajemen penggunaan 
waktu mahasiswa dan pengajar untuk mencapai kelulusan tepat waktu 
dan meningkatkan komptensi lulusan. Mendapat dukungan 

sepenuhnya dari dosen 
dan mahasiswa. 

 2.1. Menyusun dan 
menetapkan jadwal serta 
memfasilitasi upaya 
mahasiswa guna 

• Dokumen prosedur 
penyelesaian studi 

• Perkembangan 
waktu kelulusan 
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STRATEGI KEGIATAN INDIKATOR ASUMSI 

mencapai kelulusan 
tepat waktu;  

mahasiswa 

 2.2. Mengembangkan 
kegiatan dan proses 
belajar mahasiswa untuk 
mempercepat 
pengenalan masalah 
dan bidang-bidang 
penelitian lingkup 
pengelolaan hutan 

• Hasil evaluasi 
berdasarkan 
persepsi mahasiswa 

 2.3. Membangun sistem 
informasi bagi 
penyediaan pustaka dan 
hasil-hasil penelitian bagi 
staf pengajar dan 
mahasiswa. 

• Terdapat website 
atau Blog berisi 
informasi dimaksud 

 

3. Mendaya-gunakan potensi program studi (SDM, informasi hasil kajian, 
sumberdaya) bagi perbaikan dan peningkatan peran pembangunan dan 
pendidikan tinggi kehutanan. 

Kebijakan 
pengembangan 
pendidikan tinggi dan 
IPB pada umumnya 
kondusif terhadap 
inovasi pengembangan 
kegiatan kemahasiswaan 
serta pengembangan 
hubungan-hubungan 
informal dengan pihak 
lain 

 3.1. Mengembangkan peran 
program studi multi-
strata bagi 
pembangunan 
kehutanan melalui 
pembentukan atau 
pengembangan pusat 
kajian atau 
semacamnya; 

• Terdapat kelompok 
kajian, forum atau 
Klinik 

• Persepsi keberadaan 
kelompok kajian, 
forum, klinik oleh 
segenap pihak 

 3.2. Mengadakan seminar 
yang terkait dengan isu 
kehutanan komtemporer 
setiap tahun sekali; 

• Terdapat 
pelaksanaan 
kegiatan dimaksud 

 3.3. Menggalang kerjasama 
dengan Lembaga 
Pendidikan Tinggi 
Kehutanan guna 
memperkuat peran 
keilmuan bidang 
pengelolaan hutan bagi 
pembangunan 
kehutanan. 

• Dokumen hasil 
pertemuan dengan 
FOReTIKA 

• Buku atau bahan lain 
sebagai hasil 
kerjasama 

4. Mengendalikan ancaman dan kelemahan melalui pengembangan peran 
program studi dengan memanfaatkan sumberdaya eksternal 

Terdapat peluang-
peluang alokasi 
sumberdaya dari luar 
pemerintah bagi 
pengembangan 
pendidikan tinggi 

 4.1. Memperkuat sistem 
komunikasi dan 
publikasi program studi 
multi-strata guna 
meningkatkan jumlah 
dan kualitas 
mahasiswa. 

• Publikasi prospektus 
PS multi-strata dan 
Leaflet DMNH dan 
PS multi-strata 

 4.2. Mengembangkan tata-
pamong yang 
memungkinkan 
diperolehnya 
sumberdaya eksternal 
bagi pengembangan 
program studi multi-
strata; 

• Kerjasama DMNH 
dan lembaga lain 
bagi pengembangan 
PS multi-strata 

 


