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KATAPENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Rencana Operasional (Renop) Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan
Universitas Halu Oleo (FHIL UHO) periode 2019-2022 dapat terselesaikan dengan baik.
Dokumen Rencana Operasional merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
(Renstra) Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang telah disahkan oleh Pimpinan
Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Renop ini memuat kegiatan tahunan yang riil
dan logis untuk menanggulangi masalah-masalah yang terindikasi di dalam analisis
SWOT, baik menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan juga kegiatankegiatan untuk peningkatan/pengembangan yang menyangkut kualitas dan kuantitas
yang mampu dilaksanakan dengan sumberdaya (resources) yang ada dalam mencapai
target sasaran. Rencana Operasional ini disusun sampai pada tahun 2022 dengan
dilengkapi strategi pencapaian pada setiap tahunnya.
Rencana Operasional FHIL UHO adalah bagian dari pedoman kerja yang ada
di setiap unit kerja FHIL. Penyusunan program yang termuat dalam Dokumen Renop ini
mengacu kepada isu-isu strategis yang tertuang pada Renstra FHIL UHO yang secara
garis besar menyangkut tujuh komponen, yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
strategi pencapaian; (2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan
penjaminan mutu; (3) Mahasiswa dan lulusan; (4) Sumberdaya manusia; (5) Kurikulum,
pembelajaran dan suasana akademik; (6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sistem informasi; dan (7) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
Tujuh komponen tersebut selaras dengan Standar yang ditetapkan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mengevaluasi proses penyelenggaran
pendidikan di Perguruan Tinggi.
Dengan tersusunnya Renop FHIL ini, maka arah pengembangan fakultas dan
jurusan/program studi yang ada dilingkungan FHIL UHO menjadi terintegrasi. Semoga
Renop FHIL UHO ini menjadi acuan bersama bagi segenap civitas akademika sehingga
dapat mewujudkan peran FHIL dalam pembangunan NKRI tercinta.
Kendari, Desember 2018
Dekan,

Prof. Dr. Ir.Aminuddin Mane Kandari, M.Si.
NIP.19651231 199003 1 016
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Pembentukan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo

(FHIL UHO) cukup beralasan karena sebelumnya merupakan salah satu jurusan/program
studi yang bernaung di bawah Fakultas Pertanian sesuai dengan landasan izin
penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3011/D/T/2004. Hingga
saat ini dari 41 orang tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan doktor
sebanyak 25 orang dan pendidikan magister sebanyak 16 orang. Selain itu FHIL UHO
sangat mendukung tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan kualifikasi Doktor
sebanyak 9 orang yang menempuh pendidikan di berbagai universitas baik di dalam
maupun di luar negeri, yaitu di Ehime University, UGM, IPB, UNHAS dan UHO. Hingga
saat ini jumlah mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO berjumlah 1335
orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Sejak tahun 1964 Fakultas Kehutanan sebenarnya sudah terbentuk di UHO
swasta (Unhol). Namun demikian, waktu pendirian UHO negeri yang pertama kali 19
Aguatus tahun 1981 (Unhalu) hanya diizinkan sebanyak 4 (empat) fakultas, yakni FKIP,
FEKON, FISIP dan FAPERTA, sementara Fakultas

Kehutanan dan Fakultas

Hukum

menjadi passing out. Dalam kurun waktu 39 tahun, seiring dengan kemajuan dan
perkembangan serta tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sarjana
kehutanan, maka dibentuk Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO berdasarkan izin
pembentukan dari Rektor UHO dengan Surat Keputusan Nomor 657/UN/SK/KP/2012
tanggal 07Desember 2012.
Pada Tahun Akademik 2018/2019, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar pada
Jurusan Kehutanan cukup tinggi dan memenuhi kuota yang disediakan. Alasan yang
mendukung tingginya peminat untuk menempuh pendidikan pada FHIL UHO adalah;
1.

Semakin kondusifnya sistem pembelajaran yang di FHIL UHO

2.

Terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tenggara yang
bertujuan untuk menunjang kelestarian pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan
hidup

3.

Potensi sumberdaya hutan yang melimpah namun telah mengalami degradasi dan
deforestasi serta pencemaran lingkungan yang mengancam kepunahan

4.

Universitas

Halu

Oleo

adalah

perguruan

tinggi

negeri

terbesar di Sulawesi

Tenggara
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5.

Pendidikan di FHIL UHO terus mendapatkan perhatian mengingat perkembangan
global, regional maupun lokal yang meliputi perkembangan pembangunan, investasi
serta pemanfaatan kekayaan alam

6.

Sumberdaya manusia Kehutanan dan Ilmu Lingkungan saat ini mempunyai
peluang

yang

luas

untuk mendapatkan

lapangan

pekerjaan maupun

untuk

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yakni dengan terbentuknya Bakti Sarjana
Kehutanan (BASARHUT) di Kementerian Kehutanan dan saat ini dirubah menjadi
Bakti Rimbawan.
Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dituntut untuk selalu meningkatkan
kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai
dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka daya saing global. Pada masa yang
akan datang, FHIL UHO diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan Fakultas
Kehutanan dari berbagai Universitas terkemuka khususnya di Kawasan Indonesia Timur
maupun di seluruh Indonesia bahkan di Kawasan regional dan internasional, baik dalam hal
mutu proses pembelajaran dan lulusan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat,
sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan
visi dan misi yang diembannya, FHIL UHO perlu menyusun program jangka menengah 5
(lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis FHIL UHO 2018-2022.
Sesuai dengan Renstra Universitas Halu Oleo tahun 2015-2019 (Revisi), penyusunan
Renstra FHIL UHO 2018-2022 diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu
strategis.
Berdasarkan hasil analisis evaluasi diri dan mengacu pada isu-isu utama yang
dihadapi Universitas Halu Oleo, terdapat lima isu utama yang akan dihadapi FHIL UHO
dalam lima tahun ke depan yaitu: (1) Peningkatan kualitas input, proses dan output
(2) Penyehatan organisasi (3) Peningkatan daya saing di tingkat nasional dan global,
(4) Pengelolaan sumber daya, dan (5) Pendanaan.
Penyusunan program/kegiatan di dalam Renop ini mengacu kepada isu-isu strategis
yang diberikan pada Renstra FHIL UHO dimana secara garis besar menyangkut tujuh
komponen yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2) Tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, (3) Mahasiswa dan
lulusan, (4) Sumber daya manusia, (5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik,
(6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, dan (7) Penelitian dan
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. Komponen-komponen ini
selaras dengan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
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1.2. Tujuan dan Manfaat
Rencana Operasional FHIL UHO 2019-2022 ini merupakan penjabaran dari Renstra
FHIL UHO 2015-2019 (Revisi) yang merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan
untuk memberikan rencana program/kegiatan FHIL dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan.
Renop ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam:
a.

Penyusunan Program Kerja Dekan FHIL UHO;

b.

Penyusunan Program Kerja Ketua Jurusan/Program Studi di lingkup FHIL UHO;

c.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal FHIL UHO;

d.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi FHIL UHO, sebagai bahan untuk
proses akreditasi oleh BAN-PT;

e.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) FHIL UHO.

1.3.Landasan Hukum
Rencana Operasional FHIL UHO 2019-2022 disusun dengan memperhatikan:
a. Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 31 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f.

Rencana Strategis Universitas Halu OleoTahun2015-2019 (Revisi);

g. Rencana Strategis FHIL UHO 2018-2022.
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI UTAMA FAKULTAS KEHUTANAN DAN
ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO
Rencana Operasional (Renop) FHIL UHO Tahun 2019-2022 merupakan penjabaran
Rencana Strategis FHIL U H O yang mengacu dan mengikuti Rencana Strategis UHO
yang didasarkan atas visi, misi dan tujuan sebagai berikut:
2.1. Visi FHIL UHO
Pada tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di Kawasan Indonesia
Timur dalam menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif
dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung
pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis Wallaceae.
Adapun makna dari visi FHIL UHO tersebut adalah:
Cerdas Komprehensif: Kemampuan untuk mencapai nilai atau standar tertentu yang
diakui dalam tridharma yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dengan standar yang disesuaikan dengan ketetapan Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi. FHIL UHO unggul dalam pemanfaatan bioteknologi pupuk hayati
untuk reforestasi dan reklamasi pasca tambang, penguasaan iptek ekologi, konservasi dan
distribusi spasial ekosistem di RegionTropis Wallacea.
Berkelanjutan: Melaksanakan dan menjaga kesinambungan pembangunan yang bertumpu
pada kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial guna sebesar-besarnya manfaat bagi
generasi sekarang dan yang akan datang.
2.2. Misi FHIL UHO
Misi FHIL UHO adalah sebagai berlkut:
1.

Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu
lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar
nasional pendidikan tinggi, dengan mengedepankan asas silaturrahmi;

2.

Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi
pada publikasi dan perolehan hak paten dengan mengedepankan asas silaturrahmi;

3.

Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam
rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta
kesejahteraan masyarakat, dengan mengedepankan asas silaturrahmi;

4.

Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (qualityinsurance) yang baik dalam
pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, dengan
mengedepankan asas silaturrahmi;

5.

Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam
mewujudkan layanan prima dengan mengedepankan asas Silaturrahmi;
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6.

Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni
budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra
Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat, dengan
mengedapnan asas silaturrahmi;

7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran
Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan
internasional, dengan mengedepankan asas silaturrahmi.
2.3. TujuanFHIL UHO
Tujuan FHIL UHOadalah sebagai berlkut:
1.

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kuat dalam berinovasi, bersaing dan
beradaptasi terhadap perubahan tuntutan masyarakat dalam bidang kehutanan dan
lingkungan.

2.

Menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kehutanan dan
lingkungan yang berorientasi publikasi pada jurnal internasional bereputasi, jurnal
nasional terakreditasi dan perolehanhak paten.

3.

Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan melestarikan sumberdaya hutandan lingkungan.

4.

Meningkatkan sistem pengelolaan penjaminan mutu internal yang baik.

5.

Menghasilkan sistem tata kelola institusi FHIL UHO berdasarkan prinsip-prinsip yang
akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima.

6.

Meningkatkan prestasi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan
kewirausahaan ditingkat nasional dan global.

7. Menghasilkan kerjasama yang mutualis dibidang kehutanan dan lingkungan dalam
konteks regional, nasional, dan internasional.
2.4. Nilai Utama FHIL UHO
Sebagai bagian dari Universitas Halu Oleo, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan
tanggung jawabnya sivitas akademika FHIL UHO menerapkan nilai sebagai berikut:
1.

Menjadi pribadi yang memiliki etika dan integritas tinggi dalam

kehidupan

bermasyarakat, bernegara dan dalam menjalankan profesinya selalu berpegang teguh
pada norma-norma yang berlaku;
2.

Mengutamakan profesionalisme dan keunggulan agar dapat memberikan pelayanan
primadi bidangnya.
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BAB III. ISU-ISU STRATEGIS
Rencana Operasional (Renop) FHIL UHO 2019-2022 dapat memberikan arah atau
petunjuk yang didasarkan atas hasil analisis evaluasi diri yang mengacu pada isu-isu
utama yang dihadapi UHO. Lima isu utama yang akan dihadapi FHIL UHO dalam lima
tahun ke depan adalah: (1) peningkatan kualitas input, proses dan output (2) penyehatan
organisasi (3) peningkatan daya saing, (4) pengelolaan sumber daya dan (5) pendanaan.
Berdasarkan ke lima isu tersebut maka ditetapkan beberapa tujuan. Tujuan yang diangkat
mengacu pada berbagai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BNSP) dan BAN-PT sebagai standar yang dipakai dalam kriteria penilaian
hasil kinerja oleh BAN-PT. Rincian dari kelima isu strategis yang dihadapi FHIL UHO pada
periode 2018-2022 diberikan pada sub-sub bab berikut ini.
3.1. Peningkatan Kualitas
Isu ini terkait dengan (a) adanya sejumlah mahasiswa yang diterima melalui sistem
diluar seleksi nasional yang dinilai mempunyai berbagai kelemahan, (b) sistem dan
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja dosen masih terbatas, (c) pelaksanaan
Kurikulum sesuai level KKNI masih membutuhkan pemahaman yang tetap dan terus
menerus memerlukan berbagai perbaikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan
perlunya evaluasi kinerja lulusan, (d) masih terkendalanya relevansi antara kegiatan
pendidikan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (e) kualitas dan
kuantitas laboratorium yang masih terbatas dengan kinerja yang rendah, serta masih
terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, (f) jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah
dan tulisan dalam bentuk buku masih sangat rendah dan terutama pada tuntutan untuk
dapat memberikan mutu lulusan yang sesuai misi yang ditetapkan dan (g) persaingan kerja
alumni yang semakin ketater utama pada era global, bukan hanya dengan lulusan dalam
negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing.
3.2. Penyehatan Organisasi
Isu penyehatan organisasi belum terlembaga dengan baik, baik prosedur penentuan
kebijakan, pengelolaan maupun pelaksanaan program, pelaksanaan program sering kurang
konsisten dengan renstra dan perkembangan dan prioritas sesaat yang dominan, sistem
penjaminan mutu belum berfungsi secara optimal, hasil evaluasi program studi yang
dilakukan oleh BANPT belum memuaskan, dan ketersediaan data base belum memadai
sehingga kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat dan upto date.
Hal-hal tersebut berpotensi dapat

mengurungkan kepercayaan masyarakat dan

calon mahasiswa, jika pelayanan administrasi belum prima dan akibatnya lulusan kurang
mampu bersaing di pasar kerja, belum membaiknya peringkat akreditasi oleh BAN PT
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sehingga posisi tawar rendah dan kalah bersaing dengan perguruan tinggi lain dengan
kualitas tinggi. Hal lain tumbuh suburnya program sejenis yang ada pada berbagai
perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang lebih menekankan pada aspek
profesionalisme dan kompetitif.
3.3. Peningkatan Daya Saing Institusi
Isu peningkatan daya saing sangat relevan dengan misi Universitas Halu Oleo yang
akan membawa UHO sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Hal ini juga terkait dengan
semakin meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang berkolaborasi secara sehat dengan
perguruan tinggi kelas dunia. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin
maraknya persaingan tenaga kerja asing terutama menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
yang mensyaratkan lulusan berkualitas yang mempunyai kompetensi yang memenuhi
standar KKNI dan berwawasan global.
3.4. Pengelolaan Sumberdaya
Isu pengelolaan sumberdaya sangat erat hubungannya dengan sistem dan
pelaksanan, serta penggunaan hasil dari monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang masih
belum berjalan dengan optimal, tuntutan dan harapan peningkatan kesejahteraan, adanya
peluang anggaran pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan
sumberdaya manusia, seperti misalnya kesempatan studi lanjut dari Dikti, serta
diberlakukannya Evaluasi Kinerja Dosen Bersertifikat dan kegiatan penjaminan mutu.
3.5. Pendanaan, Akuntabilitas, dan Transparansi
Isu tentang pendanaan, berawal dari (a) kebutuhan dana yang lebih besar sebagai
akibat tuntutan ilmu pengetahuan, teknologi

dan

seni

(IPTEKs) yang

menuntut

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya laboratorium, potensi kekurang
percayaan akibat kurangnya akuntabiltas dan trasnparansi dalam pengelolaan keuangan,
terutama diantara universitas, fakultas, program studi, dan laboratorium.
3.6. Isu-Isu Strategis Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam penyusunan renstra FHIL UHO
2019-2022 meliputi:
1.

Kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup
Langkah strategis pemerintah pada bidang kehutanan di era Presiden H. Jokowi

diarahkan pada beberapa hal diantaranya:
1) Alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial,
reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat
pertumbuhan wilayah).
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2) Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan (illegal logging, karhutla, peti,
tata perizinan, law enforcement, pemulihan lingkungan).
3) Konservasi dan pemeliharaan biodiversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan
tumbuhan dan satwa langka, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara,
air dan tanah/bentang alam)
4) Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan
usaha produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur
ulang/circular economy, serta peningkatan manajemen usaha rakyat)
5) Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan
perizinan dan penegakan hukum).
6) Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan
dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan
pengendalian lingkungan serta dalam mendorong law enforcement.
2.

Tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa lingkungan
ekosistem hutan
Hutan memegang peran penting dan luas dalam aspek sosial dan budaya

masyarakat pada beberapa bagian di muka bumi. Laju peningkatan permintaan terhadap
hasil hutan di seluruh dunia seiring dengan laju pertambahan penduduk. Berdasarkan data
bahwa laju permintaan dunia akan hasil hutan untuk 30 tahun kedepan sebesar 3%. Selain
itu, hutan juga berfungsi dalam menyediakan berbagai bentuk jasa untuk kepentingan
umum berupa ilmu pengetahuan (LITBANG), kualitas SDM (DIKLAT) dan fungsi budaya
dan keagamaan (RELIGI) serta jasa lingkungan hutan. FHIL UHO memiliki peran strategis
untuk menjawab tantangan pembangunan hutan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan
jasa lingkungan.
3.

Tuntunan masyarakat global terhadap kelestarian hutan dan pengendalian
perubahan iklim
Perhatian dunia atas jasa lingkungan hutan

seperti konservasi tanah dan

air,

tempat habitat flora dan fauna, tempat penyimpanan atau persediaan keanekaragaman
hayati (reservoir of biodiversity), peran hutan dalam siklus ekologi (siklus karbon,oksigen,
siklus hara dan air, siklus iklim dunia). Sangat penting, jasa memelihara keanekaragaman
hayati dan pengendalian perubahan iklim. Fungsi ekologi hutan bersifat global, tidak
mengenal batas-batas wilayah administrasi pemerintah (negara) maupun letak geografis di
muka bumi ini. Komitmen berbagai negara atas kelestarian hutan dan pengendalian
perubahan iklim terus meningkat yang ditunjukkan dengan konsensus internasional dan
implementasi kebijakan internasional. FHIL UHO sebagai bagian integral dari perguruan
tinggi bidang kehutanan harus terus mendorong pengembangan IPTEKS untuk kelestarian
hutan dan pengendalian perubahan iklim.
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BAB IV. RENCANA OPERASIONAL FHIL UHO 2019-2022
Berdasarkan analisis isu-isu strategis sebagaimana yang dijelaskan pada Bab 3
di atas, dan Renop FHIL UHO sebagai penjabaran dari Resntra FHIL UHO sampai tahun
2022, maka dijabarkan komponen Renop FHIL UHO adalah sebagai berikut:
4.1. Komponen A: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Sebagai cita-cita dan penentu arah pengembangan jangka menengah, maka visi,
misi, tujuan dan sasaran FHIL UHO harus disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, dan
tenaga kependidikan maupun kepada pemangku kepentingan terutama pengguna, alumni,
dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan penafsiran terhadap
makna dari visi dan misi sehingga terjadi kesepahaman dan sinergitas dalam upaya
pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra FHIL UHO 2019-2022, sasaran yang
diajukan FHIL UHO adalah mensosialisaikan secara lebih luas visi, misi, tujuan, dan
sasaran FHIL baik kepada dosen, mahasiswa, tenaga

kependidikan sampai

kepada

alumni dan pengguna jasa. Hal ini didukung oleh karena FHIL UHO sekarang telah
mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam bidang pendidikan dan
penelitian. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dalam Renop FHIL UHO 2019-2022
ditentukan program-program yang akan dilaksanakan dan target capaian setiap tahun,
berdasarkan pada capaian atau baseline pada tahun sebelumnya,agar dalam upaya
pencapaian target tahunan dan penyusunan program kerja tahunan, maka untuk setiap
program telah dirumuskan strategi pencapaiannya.
Paparan dari Rencana Operasional FHIL UHO 2019-2022 untuk Komponen A: Visi,
Misi, Tujuan, dan Sasaran disajikan dalam bentuk tabel. Program yang akan dilaksanakan
pada prinsipnya adalah memperluas jangkauan dari fasilitas komunikasi internet seperti
membuka website untuk mempermudah komunikasi baik dengan sivitas akademika
maupun dengan pihak mitra. Rencana Operasional FHIL UHO 2019-2022 untuk Komponen
A (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran) secara detail disajikan pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Rencana Operasional Komponen A : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kompon en

Sasaran 2022
• Memiliki Visi,
Misi, Tujuan
dan Sasaran
yang jelas dan
realistik

Visi, misi,
tujuan dan
sasaran,
serta
strategi
pencapaian

• Sosialisasi
Visi, Misi,
Tujuan dan
Sasaran
diharapkan
sampai
kepada para
alumni dan
pengguna
jasa.

RencanaStrategis
(2018– 2022)
Menyediakan kolom
komentar tentang
rumusan visi, misi,
tujuan dan sasaran
pada website FHIL,
sehingga para
alumni dan pengguna
jasa bisa
berkontribusi melalui
saran yang
dimasukan

Rencana Operasional
(2018–2022)
- Pembuatan Website yang
dilengkapi dengan fasilitas
kolom untuk komentar/saran
- Pembuatan brosur secara
berkala sesuai
perkembangan FHIL UHO

Baseline
(2018)

Target Capaian
2019

2020

2021

- Bahasa
Indone sia

+Bhs
Indonesia

+Bhs
Indonesia

+Bhs
Indosia

+Bhs
Inggeri s

- Belu m
ada

+Bhs
Indonesia

+Bhs
Indosia

+Bhs
Indosia

+Bhs
Inggeri s

-Belum ada

+Blog,
Twitter

+Blog,
Twitter

+You
tube

+You
tube

Belum
ada

Belum
ada

Belum
ada

Belum
ada

Terpasang

Terlaks ana
100%

- Pemasangan fasilitas
Blog pada website FHIL
UHO

Melakukan pemantauan
pada website untuk
bisa mengetahui
dari mana saja yang
membuka website FHIL

-

Menggandeng alumni
dengan mengirimkan
Brosur
untuk
disampaikan kepada
SMA/SMK/Madrasah
terbaik di tempat
mereka

- Menjalin komunikasi dengan
Pengurus Ikatan Alumni FHIL
UHO

Belum
optimal

Terlaksana
30%

Terlaksana
50%

Terlaksana
75%

- Menjalin komunikasi dengan
SMA, MA dan SMK terbaik
diseluruh Indonesia

Sudah
ada
di
tingkat
Univ.

Ter laks ana
20%

Terlaks ana
30%

Terlaks ana
50%

Pemasangan software
agar bisa mengetahui
pengunjung
website
FHILUHO.

2022

Terlaks ana
100%

Strategi
Pencapaian
Membentuk Tim
Pengembangan
Profil FHILUHO
(jurusan/program
studi) bilingual
Membentuk Tim
Teknis
Pengembangan
website,Blog,FB,
Twitter,Youtube,
(melibatkan
mahasiswa)

Dilaksanakan
olehstaf TIKFHIL
UHO
Bekerjasama
dengan IKAFHIL
UHO agar ikut
sertapromosi
FHILUHO guna
menjaring siswa
terbaik.
Bekerjasama
dengan Kepala
Sekolah agar
ikut serta
promosi guna
menjaring siswa
terbaik
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4.2. Komponen

B:

Tata

Pamong,

Kepemimpinan,

Sistem

Pengelolaan

dan

Penjaminan Mutu
Penyusunan rencana dan pelaksanaan komponen tata pamong, kepemimpinan,
sistem pengelolaan dan penjaminan mutu sangat penting karena dapat menjamin FHIL
UHO dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.
Karena itu tata pamong FHIL UHO harus mencerminkan pelaksanaan clean dan good
governance, dengan kepemimpinan yang secara efektif memberi arah, motivasi dan
inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran
melalui strategi yang dikembangkan berdasarkan rencana srategis yang ditentukaan.
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional FHIL UHO meliputi perencanaan
(planning), pengorganisasian staf (organizing), pengembangan staf (staffing), pengawasan
(contolling), pengarahan (briefing), dan penganggaran (budgeting) untuk menjamin
kesinambungan dalam pencapaian tujuan. Sistem penjaminan mutu meliputi sistem
penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal.
Sasaran dan program strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis FHIL
UHO 2019-2022, adalah penyehatan organisasi, peningkatan peran alumni, pembuatan
sistem database yang representatif, dan menjalankan sistem penjaminan mutu internal dan
eksternal secara efektif. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dalam Renop FHIL UHO
2019-2022 ditentukan program-program yang akan dilaksanakan dan target capaian setiap
tahun dari 2019 sampai dengan 2022, berdasarkan pada capaian atau baseline tahun
2018. Untuk memudahkan dalam pencapaian target tahunan dan penyusunan program
kerja tahunan, maka untuk setiap program telah dirumuskan strategi pencapaiannya.
Paparan dari Rencana Operasional FHIL UHO 2019-2022 untuk Komponen B: Tata
Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu disajikan pada Tabel
2.

Program yang akan dilaksanakan pada prinsipnya adalah penguatan kapasitas

organisasi dan sistem tata kelola program studi sebagai ujung tombak penyelenggara
pendidikan, penyempurnaan proses manajemen administrasi, pembuatan database
berbasis teknologi informasi, dan penerapan secara efektif sistem penjaminan mutu internal
oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat fakultas dan Lembaga Jaminan Mutu ditingkat
universitas serta penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.
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Tabel 4.2. Rencana Operasional Komponen B: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
Komponen

Tata
pamong,
kepemimpinan,
sistem
pengelolaan, dan
penjaminan
mutu

Sasaran 2022

Rencana Strategis
(2018– 2022)

• Telah berjalan,
struktur dan
sistem
organisasi
yang sehat,
dinamis, dan
responsif.

Menyehatkan
organisasi dengan
mengacu kepada
otonomi perguruan
tinggi yang
Semakin dikenal.

• Lahirnya
kepemimpinan
organisasi,
operasional
dan publik
yang baik

Menyiapkan kaderkadercalon
pemimpin
selanjutnya
dengan pemberian
kesempatanstudi
lanjut, pelatihan,
dankepercayaan

• Terwujudnya
sistem
pengelolaan
akademik,
administerasi,
kepegawaian
dan keuangan
berdasarkan
prinsip-prinsip
tata kelola
yang efektif
dan efisien

• Meningkatnya

Menyelenggarakan
layanan akademik
yang prima secara
efektif dan efisien.

Mewujudkan
pengelolaan
administrasidan
keuangansecara
akuntabel dan
transparan
Meningkatkan
kapasitastenaga
adminsitrasidan
keuangandalam
mewujudkan
layananprima
Membentuk Tim
Penjaminan Mutu

Rencana Operasional (2018–
2022)
Peningkatan sistem tata kelola
organisasi dimasing-masing
program studi sebagai ujung
tombak pelaksana pendidikan
yang menjamin planning,
organizing, staffing, controlling,
operasi internal dan eksternal
secara efisien dan efektif
Penyempurnaan kriteria calon
pimpinan (operasional, organisasi,
publik) fakultas, jurusan/ program
studi berdasarkan pengalaman.

Pemberian pelayanan secara
cepat dan tepat
Memberikan kesempatan dalam
ketepatan waktu penyelesaian
tugas
Memfasilitasi Penyelesaian
tugas- tugas adminitrasi dan
keuangan

Memfasilitasi dalam mengikuti
pelatihan pengelolaan
adminitrasi, kepegawaian dan
keuangan
Memberikan kesempatan dalam
ketepatan waktu penyelesaian
tugas administrasi,
kepegawaian dan keuangan
Memfasilitasi terbentuknya tim
unit jaminan mutu (UJM)

Rencana Operasi (Renop) Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan tahun 2018-2022

Baseline
(2018)

Belum
optimal

Belum
dilaksanakan

Target Capaian
2019

Belum
optimal

Belum
dilaksanakan

2020

Terbentuk

Konsep
peraturan

2021

Terlaksana

Sosialisasi

2022

Monitoring
dan
evaluasi

Pelaksana
an

75%

80%

90%

100%

100%

75%

80%

80%

90%

100%

75%

80%

80%

90%

100%

3 orang

5 orang

5 orang

7 orang

Strategi
Pencapaian
Membentuktim
pengkajian
organisasi
Program Studi

Pengkajian
dan
perumusan
peraturan
melalui
mekanisme
rapat
Pimpinan
Pelayanan
prima efektif
dan efisien
Pelayanan
prima efektif
dan efisien
Pelayanan
prima efektif
dan efisien

8 orang

Pelayanan
prima efektif
dan efisien

75%

80%

80%

90%

100%

Pelayanan
prima efektif
dan efisien

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

Pembentukan tim
UJM
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Penyelenggara
an Sistem
Penjaminan
Mutu Internal

di Fakultas,
Jurusan dan
Program Studi
(UJM, KKJM, dan
TMJM) untuk
menjamin
pelaksanaan
standar mutu
akademik

Memfasilitasi terbentuknya tim unit
kelompok kerja jaminan mutu( KKJM),

Meningkatkan
kapasitasTim
Jaminan Mutu
dalam
menjalankan SPMI
(Sistem
Penjaminan Mutu
Internal)

Memfasilitasi dalam pelatihan sistem
penjaminan mutu internal

Memfasilitasi terbentuknya tim unit
monitoring jaminan mutu (TMJM)
Memfasilitasi tersusunya dokumen
mutu FHIL UHO (kebijakan mutu,
Manual mutu,SOP, instruksi kerja,
formulir kerja)

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

3 dok.

5 dok.

5 dok.

5 dok.

5 dok.

2 orang/
tahun

3 orang/
tahun

4 orang/
tahun

5 orang/
tahun

7 orang/
tahun

2 orang/
tahun

3 orang/
tahun

4 orang/
tahun

5 orang/
tahun

7 orang/
tahun

Menghasilkan auditor mutu internal

Pembentukan
tim KKJM
Pembentukan
tim TMJM
Penyusunan
dokumen mutu
FHILUHO
Memberikan
pelatihan
sistem
Penjaminan
mutu
Menciptakan
auditor mutu
internal

• Pelaksanaan
audit mutu
internal
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4.3. Komponen C: Mahasiswa dan Lulusan
Komponen mahasiswa dan lulusan merupakan acuan keunggulan pengelolaan
mutu program studi. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan
serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan
lulusan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan
mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai
tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dalam rangka mewujudkan visi,
melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui rencana yang strategis yang dikembangkan
oleh program studi. Pelibatan program studi dalam sistem perekrutan dan seleksi calon
mahasiswa menjadi suatu keharusan untuk dapat menghasilkan input mahasiswa dan
lulusan bermutu. Program studi berkewajiban untuk menjalankan aksesibilitas layanan
kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat secara intensif. Terkait dengan lulusan,
program studi masih berkewajiban untuk mengelola dengan baik agar diketahui produk dan
pemanfaatan

oleh mitra pengguna demi perbaikan pengelolaan program studi secara

berkelanjutan. Olehnya itu maka program studi harus berperan aktif dalam pemberdayaan
dan pendayagunaan alumni melalui tracer study sehingga informasi keberadaan alumni
jelas. Rencana Operasional Komponen C: Mahasiswa dan Lulusan diberikan pada Tabel
4.3.
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Tabel 4.3. Rencana Operasional Komponen C: Mahasiswa dan Lulusan
Sasaran 2022

Komponen






Mahasiswa
dan
Lulusan

Rencana Strategis
(2018–2022)

Rencana
Operasional
(2018–
 Meningkatkan
jumlah  Peningkatan
penerimaan
mahasiswa
penerimaan mahasiswa
baru melalui jalur seleksi
dar ijalur SNMPTN dan
nasional.
SBMPTN

Peningkatan jumlah
penerimaan
mahasiswa baru
melaluijalur seleksi
nasional (SNMPTN)
dan(SBMPTN)
setiap tahun
Penerimaan melalui  Mengadakan penerimaan  Memfasilitia sisiswa
jalur lokal
mahasiswa melalui jalur
yang tidak terjaring baik
didasarkan atas
lokal
lebih
selektif
jalur SNMPTN
prestasi
danSBMPTN melalui
berdasarkan
prestasi
seleksi Loka yang
akademik dan kemampuan
Akademik dan aspek
kemampuan
ekonomi
didasarkan pada
k
i
t i k dmahasiswa
ik d
Meningkatnya
 Meningkatkan prestasi
 Memfasilitasi
mahasiswa dalam
Dalam mengikuti
prestasi mahasiswa
kegiatan karya tulis ilmiah
kegiatan PKM
di bidang penalaran,
penelitian,
olahraga, seni,
pengabdian,dan
kerohanian dan
kewirausahaan
kewirausahaan
di tingkat nasional
dan global
 Meningkatkan prestasi
 Memfasilitasi
mahasiwa dibidang
mahasiswa dalam
olahraga dan seni
bidang olahraga dan
seni







Meningkatkan partisipasi

mahasiswa dalam
Organisasi profesi (SYLVA
Indonesia)

Meningkatkan partisipasi
mahasiswa dalam
Kegiatan pendidikan



Memfasilitasi
organiasisi yang
bergerak dalam bidang
olahraga dan seni
(Faskil)
Memfasilitasi
mahasiswa yang
berpartisipasi dalam
kegiatan
SYLVA Indonesia
Memfasilitasi
mahasiswa dalam
kegiatan pendidikan
Karakter dan kerohanian

Rencana Operasi (Renop) Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan tahun 2018-2022

Base
line
(2018)

Target Capaian
2019

2020

2021

2022


55%

45%

10%

60%

40%

15%

3
4
prestasi prestasi

65%

35%

70%

30%

20%

40%

6
prestasi

7
prestasi

Belum

1 orga
nisasi

1 orga
nisasi

2 orga
nisasi

5 orang

9 orang

12
orang

15
orang

75%

Mengurangi
penerimaan jalur
lokal

25%

Meningkatkan
minat
mahasiswa
dalam
55%
mengikuti
kegiatan
PKMP, PKMK,
dan PKMPe
 Mendu
kung
kegiatan
10
mahasiswa
prestasi
pada bidang
olahraga dan
seni
 Mendukung
organisasi
3 orga
mahasiswa
pada bidang
nisasi
olahraga dan
seni
 Meningkatkan
peran
mahasiswa
18 orang
Dalam kegiatan
Organisasi
SYLVA


120

150

160

175

Meningkatkan
penerimaan
jalur SNMPTN
dan SBMPTN

185

Meningkatkan
peran
mahasiswa
Dalam kegiatan

Page 16

Karakter dan kerohanian


Meningkatnya
Kemudahan
lulusan FHIL UHO
mengakses
lapangan kerja





Meningkatnya
Penelitian mahasiswa
dengan dosen



Perluasan jejaring
 Tersedianya
lapangan kerja dengan
hubungan
pihak instansi
kerjasama FHIL
pemerintah/swasta
engan berbagai
 Pembangunan sistem
 Tersedianya perangkat
informasi FHIL UHO yang
jaringan informasi
terkoneksi dengan
online FHIL UHO yang
terkoneksi dengan
instansi/lembaga
ketenaga kerjaan
instansi/lembaga
 Memfasilitasi
 Mencari sumbermahasiswa untuk
sumber beasiswa
meningkatkan
bagi mahasiswa
berprestasi dan
Prestasi akademik dan
kurang mampu
non-akademik terkait
dengan perolehan
b
i
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pendidikan
karakter dan
kerohanian
Meningkatkan
jaringankerja
10
7 instansi
14 instansi 20 instansi 26 instansi dengan berbagai
instan si
instansi
Meningkatkan
sarana berbasis
online untuk
1 unit
1 unit
Jaringan kerja
lulusanFHILUH
 OMembangun
kerjasama
dengan instansi
Belum
Belum
15%
20%
25%
penyedia
beasiswa.
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4.4. Komponen D: Sumberdaya Manusia
Komponen

pengelolaan, pengembangan sumberdaya

manusia

mutlak

dan

penting untuk diperhatikan mengingat peningkatan kualitas dan peningkatan daya saing
bangsa baik nasional maupun internasional merupakan unsur utama. Pengelolaan
sumberdaya manusia juga berkaitan dengan misi UHO yang akan membawa UHO
sebagai perguruan tinggi maju dan terkemuka, juga terkait dengan makin dan terus
meningkatnya jumlah perguruan tinggi serta semakin maraknya persaingan tenaga kerja
terutama tenaga kerja asing yang memiliki komitmen dan integritas tinggi. Sementara itu
kapasitas FHIL UHO secara parsial maupun UHO pada umumnya untuk melakukan
optimalisasi dalam kerjasama internasional masih terbatas.Untuk itu diperlukan kecukupan
dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar, sehingga
diperlukan

perekrutan,

peningkatan

kualifikasi,

peningkatan

kinerja

yang

terus

dikembangkan.
Rencana Operasional Komponen D: Sumberdaya Manusia diberikan pada Tabel 4.4
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Tabel 4.4 :Rencana Operasional Komponen D: Sumberdaya Manusia
Kompon
en

Sasaran 2022

• Memiliki SDM

Sumber
Daya
Manusia

Pendidik yang
mempunyai
kinerja baik,
berdedikasi
tinggi dan loyal
kepada
institusinya
• Memiliki
sumberdaya
Dosen dan
Tenaga
Kependidikan
dengan jumlah
Cukup sesuai
dengan standard
yang ada
• MemilikiSDM
Tenaga
Kependidikan
yang
berkemampuan
dan
berketrampilan
tinggi dan loyal
kepada
institusinya
• Memiliki
sumberdaya
Dosen dan
Tenaga
Kependidikan
dengan jumlah
cukup sesuai
dengan standar
yang ada

RencanaStrategis
(2018–2022)
• Memanfaatkan
Beasiswa yang yang
disediakan
pemerintah (DIKTI)
dan sumber lain
untuk meningkatkan
kualifikasi pendidik
• Melakukan
perekrutan SDM
yang terbaik untuk
bekerja sebagai
dosen pada FHIL,
dengan
Memperhatikan rasio
dosen dengan
mahasiswa
• Menjadikan kegiatan
EKD sebagai
kegiatan rutin bagi
semua dosen guna
menjadi bahan
monev dan rekam
jejak dosen dalam Tri
Dharma PT.
• Melakukan
pembinaan kepada
para dosen agar
karya dosen diluar
bisa menjadi bahan
untuk mengurus
kenaikan pangkat.

Baseline
(2018)
7

2019
3

2. Menjalin kerjasama untuk program
S3 untuk mempercepat kualifikasi
pendidikan dosen menjadi S3
melalui Program
Doktor.

Belum
optimal

Belum
optimal

3. Rekruit menpensisik dan tenaga
kependidikan sesuai renstra
ketenagaan

Belum
optimal

Belum
optimal

Belum
optimal

Belum
optimal

Belum
ada

Belum
ada

Rencana Operasional (2018–2022)
1. Meningkatkan kualifikasi dosen
S2 untuk memanfaatkan
beasiswa S3 dari DIKTI maupun
lembaga lain dengan program
pembimbingan.

4. Menginformasikan kepada
masyarakat umum tentang
persyaratan-persyaratan
rekruitmen pendidik dan tenaga
kependidikan baru FHIL sesuai
dengan bidang ilmu di masingmasing Jurusan/Program Studi.

Target Capaian
2020
2021
3
3

Sesuai
renstra

Ter
laksana

Strategi
Pencapaian
1.

Membentuk tim
untuk membantu
dosen-dosen
berkualifikasi S2
untuk
mendapatkan
beasiswaS3.

2.

Melakukan
kerjasama antara
FHIL dengan PT
di Luar Negeri.

3.

Menyebarkan
informasi tentang
perekrutan dosen
baru FHIL UHO
melalui website,
Jurusan/Program
Studi dan media
cetak.

4.

Melaksanakan
sosialisasi/
penyeg aran
tentang EKD
setiap semester
kepada semua
dosen.

5.

Melakukan EKD
setiap semester
kepadasemua
dosen.

Evaluasi

Dioptimal Dioptimal
Evaluasi
kan
kan

Diadakan
5. Sosialisasi kegiatan EKD (Evaluasi
Kinerja Dosen) kepada semua
dosen.

Sesuai
renstra

2022
3

Ter
laksana Evaluasi

Diada
kan

Eval uasi

6. Melaksanakan EKD
kepada semua dosen.
7. Memfasilitasi pengadaan kursus
bahasa asing bagi dosen dan
mahasiswa FHIL UHO.
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4.5. Komponen E: Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Komponen ini merupakan ukuran kehandalan kualitas atau mutu kurikulum pembelajaran,
dan suasana akademik dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik
pada tingkat pengelola (program studi). Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu
menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya

tujuan

penyelenggaraan

program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan
pengembangan bagi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran
yang diselenggarakan harus menjamin agar mahasiswa memiliki kompetensi sesuai yang
tertuang dalam kurikulum. Kurikulum yang ditawarkan harus sesuai dengan level Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar lulusan dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja
sesuai bidangnya. Suasana akademik di program studi harus menunjang proses pembelajaran
dapat meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program,proses
pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap
perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, kondisi sosial, ekonomi, dan
budaya.
Rencana Operasional Komponen E: Kurikulum, Pembelajaran danSuasana Akademik disajikan
pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5. Rencana Operasional Komponen E: Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Komponen

Sasaran 2022

• Tersusunnya
kurikulum FHIL
UHO sesuai level
Kerangka
Kualifikasi
Nasioal
Indonesia (KKNI)

Kurikulum,
Pembelajaran
dan Suasana
Akademik

•Tersusunnya
bahan
pembelajaran
berasal dari
hasil-hasil
penelitian/
observasi Dosen
FHIL UHO dan
artikel ilmiah
terkini yang
dipublikasi pada
jurnal nasional
terakreditasi dan
internasional
bereputasi.

Rencana
Strategis
(2018–2022)
• Penyusunan
Kurikulum
FHIL UHO
Sesuai yang
dengan level
KKNI dan
merespon
kebutuhan
stakeholder
bidang
kehutanan
dan
lingkungan

Rencana Operasional
(2018–022)
Fasilitasi diskusi rutin
dengan stakeholder
Membentuk tim evaluasi
dan monitoring
pelaksanaan kurikulum

Baseline
(2018)

Target Capaian
2019

2020

1 dok.

1 dok.

Belum

Belum

Belum

1 dok.

2021

2022

1 dok.
(evaluasi)
1 dok./tahun
ajaran

1 dok./tahun
ajaran

1 dok.

Strategi
Pencapaian
Lokakarya
Kurikulum
Penyusunan
program
monev (UJM)

• Penyusunan
Rencana
Kegiatan
Pembelajaran
Semeseter
(RKPS)
Mata kuliah

Fasilitasi Tim Dosen
untuk masing-masing
mata kuliah Pembuatan
RKPS

80%

90%

95%

100%

100%

Rapat
penyusunan
RKPS Tim
Dosen

•

Fasilitasi Tim Dosen
Pembuatan Bahan Ajar

80%

90%

95%

100%

100%

RapatTim
Dosen
Pembuatan
BahanAjar

Penyusunan
bahan
pembelajaran
merujuk
kurikulum
KKNI FHIL
UHO
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Komponen

Sasaran 2022

• Meningkatnya
sarana dan
Prasarana fisik
yang mendukung
proses
pembelajaran

Rencana
Strategis
(2018–2022)
Pengadaan
sarana dan
prasana
pembelajaran
yang memenuhi
kriteria

Baseli
ne
(2018)
21ruang

21 ruang

Fasilitasi alat-alat
Pembelajaran (Lcd,
spidol, dan penghapus)

21 ruang

Fasilitasi ruang baca
yang memadai

Rencana
Operasional
(2018–
Fasilitasi ruang kuliah yang
memenuhi
standar
pembelajaran

Fasilitasi ruang
Laboratorium yang
memadai
Fasilitasiruang ujian/
seminar yang memadai
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Target Capaian
2019

2020

Strategi
Pencapaian

2021

2022

21 ruang

25 ruang

30 ruang

Penyediaan
ruang kuliah
yang berstandar

21 ruang

21 ruang

25 ruang

30 ruang

Penyediaan alat
pembelajaran
yang
berstandar

1 ruang

1 ruang

1 ruang

1 ruang

1 ruang

1 unit

1 unit

1 unit

2 unit

2 unit

3 ruang

3 ruang

3 ruang

4 ruang

5 ruang

Penyediaan
ruang baca
yang
berstandar
Penyediaan
ruang
laboratorium
yang
berstandar
Penyediaan
ruang
ujian/seminar
yang
berstandar
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4.6. Komponen F: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi
Komponen ini merupakan acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sistem informasi

yang

mampu

menjamin

mutu

penyelenggaraan program

akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, sistem informasi harus
menjamin kelayakan, kelangsungan, dan keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan
akademik di program studi.

Agar proses penyelenggaraan kegiatan akademik yang

dikelola program studi terlaksana secara efektif dan efisien, maka program studi harus
memiliki akses yang memadai, luas, dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan
terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Standar pendanaan,
prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam
penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi di dalam
memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana,
prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan
tridarma pada tingkat program studi. Kelayakan dan kecukupan ketersediaan dana, sarana
dan prasarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurangkurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam
pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi
dasar dalam penentuan standar pembiayaan, sarana dan prasarana maupun sistem
informasi. Program studi dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan terutama untuk
menunjang

kegiatan

pelayanan/pengabdian

tridharma
kepada

perguruan

masyarakat).

tinggi
Rencana

(pendidikan,
Operasional

penelitian

dan

Komponen

F:

Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi disajikan pada Tabel 4.6.
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Tabel 4.6. Rencana Operasional Komponen F: Pembiayaan, Saranadan Prasarana, serta Sistem Informasi
Komponen
Pembiayaan,
sarana dan
prasarana,
serta sistem
informasi

Sasaran 2022

Rencana Strategis
(2018–2022)

Rencana Operasional
(2018–2022)

Program studi
memiliki
perencaraan
alokasi dan
pengelolaan dana

Menambah prasarana Perancangan prasarana FHIL
proses pembelajaran UHO terintegrasi dengan Rencana
induk Pembangunan Universitas
seperti bahan
pustaka,dan
penelitian

Dana operasional
bagi kegiatan
pendidikan,
penelitian,
pengabdian pada
masyarakat yang
sesuai stándar

Menambah sarana
dan prasarana
laboratorium
mendukung proses
pembelajaran dan
penelitian

Tersedianya
fasilitas, ruang,
sarana dan
prasarana
kegiatan
pendidikan,
penelitian,
pengabdian pada
masyarakat yang
stándar
Meningkatnya
prestasi
mahasiswa

Meningkatkan dana
Pengadaan dan pembangunan
operasional
ruang genset, pompa
perawatan sarana dan
prasarana pendidikan,
penelitian dan
pengabdian kepada
masyaratakat.

Membangun
sisteminformasi,
fasilitas e-learning
Guna keperluan
pendidikan,
Penelitian dan
pengabdian
kepada
masyaratakat.

Baseline
(2018)

Kondisi saat
ini

Target Capaian
2019

10%

2020

20%

2021

60%

2022

100%

Pengoptimalan perencanaan
interior gedung dan pengadaan
kelengkapan ruang kuliah

Evaluasi dan
Perencanaan tahapan
pembangunan

Perencanaan tahapan
pembangunan,
Realisasi tahapan
50%

80%

70%

100%

Evaluasi dan
Perencanaan tahapan
pembangunan,
Realisasi tahapan
Pembangunan

100%

Pengoptimalan ruang yang ada
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Strategi
Pencapaian

Kondisi saat
ini

50%

70%

Evaluasi dan
Perencanaan
tahapan
pembangunan,
Realisasi tahapan
Pembangunan
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Komponen

Sasaran 2022
Meningkatnya
jumlah dan
Kualitas prasarana
sarana dan
prasarana
laboratorium yang
standar
Tersedianya dana
opersional untuk
Perawatan sarana
kegiatana
kademik.

Rencana Strategis
(2018–2022)

RencanaOperasional
(2018–2022)
Pembangunan gedung laboratorium
lingkungan yang standar

Baseline
(2018)

Target Capaian
2019

Pengadaan mobiler gedung
perkuliahan yang standar berupa
kursi kuliah
Peningkatan peralatan laboratorium
untuk mendukung proses belajar
mengajar, riset dan pengabdian
masyarakat
Pengoptimalan pengadaan bahan
pustaka berupa buku referensi(Text
Book, jurnal, prosiding) dalam
bentuk copy maupun elektronik

2020

2021

2022

Rehabilitasi
gedung PKM
60%

100%

60%

70%

Perencanaan
tahapan
pembangunan,
mengusulkan
kepimpinan
universitas

100%

Kondisi saat
ini
50%

20% dari
Student
Body/
Tahun

75%

100%

20% dari
Student
Body/
Tahun

20% dari
Student
Body/
Tahun

20% dari
Student
Body/
Tahun

1

1

1

Peningkatan akses kejurnal online
internasional
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Strategi
Pencapaian

Mengusulkan
kepimpinan
universitas
Perencanaan
tahapan
pengadaan,
Realisasi
pengadaan
Evaluasi dan
Perencanaan
tahapan
pengadaan,
Realisasi
pengadaan
Evaluasi dan
Perencanaan
tahapan
pengadaan,
Realisasi
pengadaan
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4.7. Komponen G: Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada
Kerjasama

Masyarakat, dan

Komponen ini merupakan acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau
pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait
dengan pengembangan mutu program studi FHIL UHO. Sistem pengelolaan pendidikan,
penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi
dengan

penjaminan

mutu

program

studi

untuk

mendukung

terwujudnya

visi,

terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang
bersangkutan. Mutu penyelenggaraan kegiatan akademik harus dikelola secara efektif dan
efisien oleh program studi dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dan memiliki akses
yang luas terhadap penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama,
secara internal maupun eksternal. Standar ini merupakan elemen penting dalam
penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan
institusi dalam memperoleh, merencanakan, mengelola kegiatan dana nggaran,
meningkatkan

mutu

penelitian,

pelayanan/pengabdian

dan

kepada masyarakat, dan

kerjasama. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pemanfaatan dan
kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber
daya guna mendukung kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
dan kerjasama.
Rencana

Operasional

Komponen

G:

Penelitian,

Pelayanan/Pengabdian

Kepada

Masyarakat, dan Kerjasama disajikan pada Tabel 4.7.
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Tabel 4.7. Rencana Operasional Komponen G: Penelitian Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama
Komponen

Sasaran 2022
Meningkatnya
jumlah perolehan
hibah kompetitif
riset/pengabdian
baik pada skala
nasional maupun
internasional.

Penelitian
dan
pelayanan/
pengabdian
kepada
masyarakat,
dan kerja
sama

Meningkatnya
jumlah
Kerjasama pada
level lokal/
regional,
nasional, dan
internasional
dalam bidang
Kehutanan dan
Lingkungan

2019

2020

3 orang

5 orang

8 orang

10 orang 14 orang

Pelatihan dosen dalam
pembuatan proposal hibah
penelitian

2 orang

4 orang

5 orang

12 orang 15 orang

Pelatihan dosen dalam
pembuatan proposal hibah
pengabdian

Memfasilitasi Dosen
memperoleh hibah riset
Kompetitif (judul)

7 judul

10 judul

14 judul

20 judul

24 judul

Meningkatkan perolehan
hibah riset Kompetitif bagi
dosen

Memfasilitasi Dosen
memperoleh hibah
pengabdian kompetitif(judul)

9 judul

13 judul

18 judul

22 judul

24 judul

Meningkatkan perolehan
hibah Pengabdian kompetitif
bagi dosen

Rencana Operasional
(2018-022)

Meningkatkan
kemampuan riset
para dosen dengan
penekanan pada
penelitian
multidisiplin,dan
memfungsikan
Kelompok Bidang
Keahlian (KBK)
untuk menyusun
roadmap
penelitiannya

Memfasilitasi pelatihan
pembuatan proposal hibah
penelitian bagi dosen
Memfasilitasi pelatihan
pembuatan proposal hibah
pengabdian bagi dosen

Membangun
Collaborative
Research Group
dengan perguruan
tinggi lain di dalam/
luar negeri untuk
mempercepat
kemajuan dan
kemandirian KBK.

Memfasilitasi penelitian
kerja sama dengan
perguruan Tinggi skala
nasional
Memfasilitasi penelitian
kerja sama dengan
perguruan Tinggi skala
internasional

Pembentukan tim
kerja sama di tingkat
fakultas

Memfasilitasi dalam
pembentukan tim kerjasama
tingkat fakultas melalui SK
Dekan
Membuka website FHIL
UHO agar Profil fakultas
dapat diketahui secara
online

Melakukan
sosialisasike pada
stakeholders
pembangunan
kehutanan dan
pengelolaan
lingkungan

Target Capaian

Baseline
(2018)

Rencana Strategis
(2018-2022)
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2021

2022

Strategi Pencapaian

-

-

-

1 MoU

3 MoU

Meningkatkan kerjasama
dengan Perguruan tinggi
skala nasional

-

-

-

1 MoU

1 MoU

Meningkatkan kerja sama
dengan Perguruan tinggi
skala internasional

2 SK

2 SK

2 SK

4 SK

5 SK

Membentuk tim kerjasama
tingkat fakultas

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

Membuka website FHIL UHO
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Komponen

Sasaran 2022

Rencana
Strategis(20182022)
Menyiapkan
dokumendokumen
kerjasama yang
dibutuhkan
(proposal,nota
kesepahaman,
nota kersama
operasional, dll).
Meningkatkan
perolehan
Kerjasama dengan
stakeholder
Mewujudkan
kecamatan/desa
binaan FHIL UHO

Rencana Operasional
(2018-2022)

Target Capaian

Baseline
(2018)

2019

2020

2021

2022

9 dok

10 dok

17 dok

23 dok

27 dok

7 MoU

8 MoU

15 MoU

20 MoU

25 MoU

1 SK

1 SK

3 SK

3 SK

Strategi Pencapaian

Memfasilitasi dalam
pembuatan Dokumen
kerjasama

Memfasilitasi
peningkatan
kerjasama

tim

dalam
perolehan

Memfasilitasi tim dalam
pembinaan desa/kecamatan
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2 SK

Pembuatan dokumen
kerjasama

Meningkatkan
kerjasama

Mebentuk desa binaan
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V. PENUTUP
Rencana

operasional

(Renop)

FHIL

UHO

2018-2022

disusun

dengan

mempertimbangkan dinamika kehidupan kampus. Dokumen Renop bertujuan untuk
memberikan rencana program atau kegiatan pimpinan, sistem penjaminan mutu,
pelaksanaan

evaluasi

dan

monitoring

penyelenggaraan

kegiatan

akademik

dan

penyusunan LAKIP. Semua itu dilakukan agar dalam rencana program atau kegiatan yang
akan dilaksanakan dapat menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya
tujuan penyelenggaraan program studi untuk mencapai visi FHIL UHO 2022. Semoga
Dokumen Renop ini bermanfaat adanya dalam mendukung pengelolaan FHIL UHO yang
lebih baik.
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