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Capaian Pembelajaran : (CP1) Mampu menginternalisasi etika professional rimbawan dan berkomitmen untuk kelestarian lingkungan 
(CP2) Mampu menunjukkan keterampilan berpikir logis dan kritis  
(CP3) Mampu mengaplikasikan pemahaman terkait konsep dasar ilmu kehutanan, ekologi, dan konservasi  
(CP7) Mampu menerapkan praktek-praktek silvikultur pada hutan tanaman, hutan tanaman, dan hutan masyarakat 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar pengukuran batang (pohon yang sudah ditebang maupun pohon 
berdiri), prinsip kerja dan perhitungan beberapa alat ukur diameter dan tinggi pohon, prinsip pengukuran berat, prinsip dan 
perhitungan luas penampang melintang dan volume batang , menyusun penduga model bentuk batang dan volume pohon 
serta model pertumbuhan 

Tim Dosen : 1. Dr. Ir. Beta Putranto, MSc (Koord) 
2. Dr. A. Mujetahid, S. Hut, MP  

 
Matriks Pembelajaran : 

Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

1 - Terpilihnya ketua kelas 
- Terbentuknya  kelompok  
- Terbentuknya aturan dan 

metode bersama dalam 
pembelajaran 

- Menjekaskan ruang 

- Kontrak kuliah dan 
rencana pembelajaran 

- Ruang lingkup Ilmu 
Ukur Kayu 

Kuliah interaktif 100   
 

 

0 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

lingkup ilmu ukur kayu 
dalam bidang kehutanan 
 
 
 

2-3 - Menjelaskan prinsip 
pengukuran dan satuan 
pengukuran 
 

Prinsip dan satuan 
pengukuran 

Kuliah interaktif 100 -  belajar mandiri 
 

- mampu menjelaskan 
prinsip pengukuran, 
ketelitian, ketepatan dan 
bias  

- mampu menjelaskan 
sistem satuan metrik & 
british 

- mampu menentukan digit 
signifikan dan pembulatan 
dalam perhitungan 
 
 

10 

4-6 - Menjelaskan pengukuran 
diameter batang 

- Menjelaskan prinsip dan 
metode pengukuran luas 

- Menjelaskan perhitungan 
luas penampang 
melintang berdasarkan 
berbagai cara penentuan 
diameter 

Pengukuran diameter 
dan luas bidang dasar 

-  Kuliah interaktif 
-  Diskusi 
-  Pembelajaran 

kolaborasi 

100 - belajar 
mandiri 

- praktek 
pengukuran 
diameter 
batang 
dengan 
berbagai alat 

- melakukan 
simulasi 
percobaan 
untuk 

- mampu menjelaskan 
prinsip pengukuran linier 
secara umum 

- mampu menjelaskan 
perbedaan perhitungan 
rata-rata diameter batang  

- mampu menjelaskan 
dasar perhitungan alat 
ukur diameter pohon  

- mampu menjelaskan 
metode pengukuran luas 

- mampu membandingkan 
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Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

menentukan 
hubungan 
antara 
pengukuran, 
perhitungan 
diameter dan 
luas 
penampang 
melintang 
batang 
 

hasil pengukuran dan 
perhitungan luas 
penampang melintang 
berdasarkan berbagai 
cara penentuan diameter. 
 

7-8 Menjelaskan pengukuran 
tinggi pohon 

 

Pengukuran tinggi pohon - Kuliah interaktif 
- Diskusi 
  Pembelajaran 

kolaborasi 

100 - belajar 
mandiri 

- praktek 
pengukuran 
tinggi pada 
daerah datar 
dan miring 
dengan 
menggunakan 
alat yang 
berbeda 

- mampu menjelaskan 
prinsip pengukuran tinggi 
pohon 

- mampu menerapkan alat 
ukur tinggi pohon dan 
perhitungannya untuk 
daerah datar dan miring  
 

15 

9 Menjelaskan faktor-faktor 
yang mempengaruhi berat 
batang,  pertimbangan 
penggunaan berat sebagai 
suatu ukuran dan pendugaan 
berat batang 

 

Pengukuran berat Kuliah interaktif 100 - belajar 
mandiri 
 

- mampu menjelaskan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi berat 
batang 

- mampu menjelaskan  
alasan atau pertimbangan 
penggunaan pengukuran 
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Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

berat log  
- mampu menentukan 

pendugaan berat batang 
berdasarkan dimensi 
batang 
 

10-14 - Menjelaskan metode 
penentuan  volume 

- Menjelaskan bentuk 
geometri batang berikut 
persamaannya 

- Menjelaskan perbedaan 
berbagai persamaan 
volume log dan tabel 
volume log 

- Menjelaskan faktor bentuk 
batang 

- Menjelaskan penentuan 
persamaan penduga 
volume batang pohon dan 
tabel volume pohon 

 
 
 

Penentuan  volume log 
dan pohon 

- Kuliah interaktif 
- Diskusi 
- Pembelajaran 

kolaborasi 
- Presentasi 

kelompok 

100 - belajar 
mandiri 

- menggunakan 
data hasil 
pengukuran 
tinggi dan 
diameter 
pohon untuk 
menentukan 
bentuk 
geometri 
batang, 
menghitung 
volume serta 
membandingk
annya dengan 
persamaan 
volume log, 
menentukan 
factor bentuk. 

- Praktek 
membuat 
tabel volume 

- mampu menjelaskan 
metode penentuan  
volume 

- mampu menjelaskan 
bentuk geometri batang 
dan  hubungannya dengan 
berbagai persamaan 
volume log 

- Mampu menghitung 
volume log, volume kulit 
kayu, membuat tabel 
volume log dan  volume 
tumpukan batang dengan 
diameter kecil 

-  mampu menentukan   
besarnya faktor bentuk 
batang, persamaan 
penduga volume batang 
pohon dan membuat tabel 
volume pohon 

 

30 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

- membuat 
laporan dan 
mempresenta
sikannya  
 

15-16 - Menjelaskan  faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan pohon 

- Menjelaskan cara 
pengukuran pertumbuhan 
dimensi batang 

- Menjelaskan pendugaan 
pertumbuhan dan riap  

 

Pengukuran 
pertumbuhan dan riap 

Kuliah interaktif 100 Belajar mandiri - mampu menyebutkan 
faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan pohon 

- mampu menjelaskan cara 
pengukuran pertumbuhan 
dimensi batang 

- mampu menentukan 
persamaan penduga 
pertumbuhan dan riap 
serta membuat kurvanya 
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