
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
PROGRAM STUDI KEHUTANAN 

FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 

Mata Kuliah : Keteknikan dan Pengembangan Wilayah Hutan 

Kode MK/SKS  : 267M110317 /3 

Semester : 4 (empat) 

Mata Kuliah Prasyarat : - 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang keteknikan dan pwh serta peranannya dalam pengelolaan hutan rakyat, sistem jaringan 
jalan hutan, kelayakan jalan hutan, perencanaan trace jalan, mekanika tanah dalam pembuatan jalan hutan, perkerasan jalan 
hutan, pengetahuan dasar bangunan air. 

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  
(CP4) Mampu mengaplikasikan pemahaman mengenai prinsip pengelolaan hutan lestari  
(CP6) Mampu menunjukkan kemampuan dalam inventarisasi sumberdaya hutan, pemetaan, dan perencanaan pemanfaatan 
hutan 
(CP7) Mampu menerapkan praktek-praktek silvikultur pada hutan tanaman, hutan tanaman, dan hutan masyarakat 

Capaian Pembelajaran Mata Kulaih  Mampu merancang PWH dan Prasarana  yang dibutuhkan pada setiap bentuk  Pengusahaan Hutan                       

Tim Dosen : 1. Dr. A. Mujetahid, S. Hut, MP (Koord) 
2. Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si 
3. Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, 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 Membentuk Kelompok  dan 
memilih ketua kelompok 
 

Kontrak dan rencana 
Pembelajaran 
 

Kuliah Interaktif  
Diskusi kelompok 
 

100 Pembentukan kelompok 
dan kontrak perkuliahan 
serta tugas dan kajian 

Partisipasi mahasiswa 
membuat kontak dan rencana 
pembelajaran 

0 
 
 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

 
 
Mengetahui  ruang lingkup MK 
Ketekikan dan PWH   

 
 
Ruang lingkup  M.K 
Keteknikan dan PWH  
dan peranannya 
dalam pengelolaan 
hutan 
 

 
 
 
 Kontrak perkuliahan  
 Kuliah+ Discovery 

learning 
 

literatur 
 
 menjelaskan bentuk-

bentuk pengusahaan 
hutan 

 memberikan contoh 
konsep/teori-teori PWH 
dan keteknikan 
kehutanan  

 Menjelaskan prasarana 
yang dibutuhkan pada 
setiap bentuk 
pengusahaan hutan 
 
 

 

 
 
 
Ketepatan pemakaian konsep 
dan contoh, kejelasan uraian, 
kemutakhiran  bahan pustaka 

 
 
 

5 % 

2 Mampu memahami konsep 
mengorganisasi dan menata 
ruang/wilayah 
 

Hubungan PWH 
dengan Penataan 
Hutan pada berbagai 
bentuk pengusahaan 
hutan (perencanaan 
blok, petak, dan 
penataan sistem 
pemanenan) 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning  

100  Menyiapkan data-data  
atribut dan peta-peta  
spasial untuk project 
base learning. 

 
 Mengaplikasikan 

konsep 
mengorganisasi dan 
menata ruang/wilayah 
kawasan huta diatas 
peta  

 menjelaskan 
prasarana yang 
dibutuhkan pada setiap 
bentuk pengusahaan 
hutan 

 

Ketepatan pemakaian 
konsep dan contoh, 
kejelasan uraian, 
kemutakhiran  bahan 
pustaka. 

5 % 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

3 
 

Mampu mengklasifikasikan 
jaringan jalan hutan 

Klasifikasi Sistem 
jaringan jalan 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning ) 

100  Mementukan faktor 
yang mempengaruhi 
kelas jalan yang dipilih 
(intensitas kendaraan 
yang lewat, jenis 
kendaraan yang lewat, 
berat beban jalan, 
lama penggunaan 
jalan, dll. 

 Mengklasifikasikan 
klas jalan diatas peta 
projec studi kasus. 
 

Ketepatan 
mengklasifikasikan  
beberapa kelas fungsional  
jalan hutan 

5 % 

4 Mampu menghitung kelayakan 
pwh 
 
 

Parameter penilaian 
kelayakan PWH yang 
optimal (kelayakan 
teknis)  
 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning) 

100  Melakukan langkah-
langkah perhitungan 
langkah jangka  

 Menarik bebrapa 
garis trace jalan   

Ketepatan Merancang 
beberapa alternatif  trace 
jalan  yang layak secara 
teknis 

5 % 

 
 

5 
 

Mampu Melakukan penilaian 
kelayakan sosial ekonomi dan 
ekologis  PWH 

Parameter penilaian 
kelayakan PWH yang 
optimal( kelayakan 
sosial ekonomis dan 
kelayakan ekologis) 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning) 

100  Membuat grid pada peta 
project studi kasus 

 
 Menentukan zona 

kardinal positif dan zona 
kardinal negatif 

Ketepatan merancang  
beberapa alternatif  trace 
jalan yang layak sosial 
ekonomi dan ekologis 

7, 5 % 

6 Mampu merancang trace jalan 
definitif  di atas peta 
 
 

Perencanaan trace 
jalan  

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning) 

100  Ketepatan merancang trace 
jalan definitif di atas peta 

7, 5 % 

 
 

7 
 

Mampu menggambarkan 
rencana  alinyemen horisontal  
jalan hutan 
 

Perencanaan 
geometric jalan 
(Alinyemen 
Horisontal jalan) 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning) 

100  Menghitung rumus-
rumus jari-jari tikungan 
dan curva-curva 
belokan 

Ketepatan menggambar 
rencana alinyemen horisotal 
jaringan jalan hutan  
 

7, 5 % 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

 Menggambarkan 
belokan jalan 

 Pelebaran belokan 
jalan 
 

8 Mampu menggambarkan 
rencana  alinyemen vertikal dan 
penampang melintang  jalan 
hutan 
 

Perencanan 
Geometrik jalan ( 
Alinyemen  vertical 
dan penampang 
melintang jalan) 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning) 

100 - Mampu memahami 
bentang lahan 
(perlembahan, 
punggung bukit, dll) 
pada  peta kontour. 

- Menghitung    
 

Ketepatan menggambar 
rencana alinyemen vertikal 
jaringan jalan hutan 

7, 5 % 

9 
 

Mampu memahami pengetahuan 
mekanika tanah 
 

Pengetahuan 
mekanika tanah 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning 
dan 

100   Menelaskan konsep 
tekstur dan struktur 
tanah 

 Menjelaskan peranan 
pengetahuan mekanika 
tanah  terhadap 
pelaksanaan stabilisasi 
tanah dasar badan jalan 
hutan  
 

Ketepatan pemakaian 
konsep mekanika  tanah dan  
contohnya  

5 % 

10 Mampu memahami pengetahuan 
stabilisasi tanah dasar jalan 
hutan 
 

Stabilisasi tanah 
dasar jalan hutan 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning 
dan  

100 Sistem stabilisasi tanah 
dasar jalan hutan yang 
cocok digunakan dalam 
project studi kasus  
 

Ketepatan pemakaian 
konsep stabilisasi tanah 
dasar jalan hutan 

5 % 

11 
 

Mampu memahami pengetahuan 
Perkerasan jalan hutan 
 

Perkerasan jalan 
hutan 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning) 

100  menjelaskan jenis 
perkerasan jalan  dan 
menggambarkan 
proses pengerasan 
jalan  

 Sistem Perkerasan 

Ketepatan pemakaian 
konsep Perkerasan jalan 
hutan 

5 % 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

jalan hutan yang cocok  
di gunakan dalam 
project studi kasus 
 

12 Mampu memahami pengetahuan 
dasar  bangunan air 
 

Pengetahuan dasar  
bangunan air 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning) 

100 Letak bangunan air dan 
rancangan bentuk 
bangunan air yang cocok 
digunakan dalam project 
studi kasus 
 

Ketepatan pemakaian 
konsep Pengetahuan dasar  
bangunan air 

5 % 

 
13 

 

Mampu memahami  
Pengetahuan bahan bangunan 
 

Pengetahuan bahan 
bangunan 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning 
dan 

100  Menjelaskan jenis-
jenis bahan bangunan 
pasir 

 Menjelaskan  jenis-
jenis batuan untuk 
pengerasan jalan 

 Menjelaskan jenis 
aspal yang cocoh 
untuk lapisan aus  
 

Ketepatan pemakaian 
Pengetahuan bahan 
bangunan dan contohnya 

5 % 

14 Mampu memahami pengetahuan 
dan proses penyelenggaraan  
pemborongan  bangunan  hutan 
 

penyelenggaraan  
pemborongan  
bangunan  hutan 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning 
dan 

100 Menjelaskan jenis dan 
mekanisme 
pemborongan 
Memilih jenis 
pemborongan 
prasarana bangunan 
hutan  pada  tugas 
PJBL.  

 

Ketepatan pemakaian 
penyelenggaraan  
pemborongan  bangunan  
hutan dan  contohnya 

7,5 % 

15 - 16 
 

Mampu melakukan analisis biaya 
pekerjaan  dan bahan  bangunan  
hutan  

analisis biaya 
pekerjaan  dan bahan  
bangunan  hutan   
 

Kuliah + Tutorial 
(Project base learning 
dan 

100 Melakukan analisis biaya   
pekerjaan project base 
prasarana bangunan 
hutan 

Ketepatan menghitung suatu 
contoh studi kasus biaya 
pekerjaan  dan bahan  
bangunan  hutan   

15 % 



 
 
 
 
 
 
 



UNIT TUGAS MAHASISWA 
 
 

Kode/Nama Mata Kuliah : 208M1103/ Keteknikan dan Pembukaan Wilayah Hutan         SKS : 
3 
Program Studi   : Kehutanan          Pertemuan ke : 
1-5 
Fakultas    : Kehutanan 
 
A.TUJUAN TUGAS: 
     Menjelaskan Ruang lingkup M.K  keteknikan dan PWH 
B. URAIAN TUGAS: 
 a. Obyek Garapan: Teori dan Konsep Keteknikan dan PWH 
 b. Batasan yang harus dikerjakan:  

 Berbagai Teori yang berkaitan dengan PWH  
1. Teori Vonthunen  
2. Teori Ricardian 
3. Teori Managemen Regime  
4. Konsep Pengusahaan hutan (HTR, Hutan Desa, HPH, HTI, HKM, Taman nasional) 
5. Spasi  jalan, kerapatan jalan,persen ketarlayanan jalan  dan Kerapatan jalan optimal   
6. Trace jalan, langkah jangka, alinyemen horisontal dan Vertikal jalan, dan Penampang Melintang Jalan 

Menggunakan Texbook dan sumber lain yang memuat permasalahan di atas. Diutamakan menggunakan buku 
”Pembukaan Wilayah Hutan ”, karangan Elias(1986), Pengembangan  Wilayah Pedesaan partisipatif ( Raharjo, 2008). 
Setiap Paradigma dirangkum berdasarkan: 
- Prinsip dan Asumsi Dasar 
- Tipe Belajar 
- Mekanisme Belajar 
- Aplikasi dalam Keteknikan dan PWH 

  



c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 
 Menjawab pertanyaan yang ada di Lembar Kerja 1 (LK1) 
 Menuliskan dalam model makalah  
 Mempresentasikan hasil  makalah ke depan kelas 

 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 
 Paper mengenai summary semua konsep yang berlaku dalam Perencanaan PWH maksimal 10 halaman. Dijilid dan 
diketik dengan komputer dengan font: Arial (11) atau Calibri (12) atau Times New Roman (12), dengan spasi 1.5 

 



UNIT TUGAS MAHASISWA 
 
 

Kode/Nama Mata Kuliah : 208M1103/ Keteknikan dan Pembukaan Wilayah Hutan         SKS : 
3 
Program Studi   : Kehutanan          Pertemuan ke : 
6-9 
Fakultas    : Kehutanan 
 
A.TUJUAN TUGAS: 
     Mendesain Proyek Trace Jalan  
B. URAIAN TUGAS: 
 a. Obyek Garapan: Merancang trace jalan yang layak secara ekologis, ekonomi, dan teknis 
 b. Batasan yang harus dikerjakan:  

Merancang trace jalan hutan pada suatu areal pengusahaan hutan (kawasan hutan dan non kawasan hutan) yang dipilih 
menjadi  projek base learning (PBL) dengan suatu bentuk pengusahaan hutan yang ditentukan sendiri  oleh mahasiswa 
bersangkutan 

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 
 Memilih suatu areal pengusahaan hutan (kawasan hutan dan non kawasan hutan) yang dipilih menjadi  projek base 

learning (PBL) dengan suatu bentuk pengusahaan hutan yang ditentukan sendiri  oleh mahasiswa bersangkutan. 
 Membuat rancangan trace jalan  dengan mengerjakan lembar  kerja (LK2)  
 Membuat laporan rancangan trace jalan yang telah dikerjakan  (jika memungkinkan secara visual/audio-visual) 
 Mempresentasikan rancangan trace jalan yang telah dibuat  di kelas 

 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 
1. Paper laporan rancangan trace jalan yang berisi: LATAR BELAKANG; TUJUAN; TINJAUAN TEORITIS: batasan 

wilayah studi pengusahaan hutan, bentuk pengusahaan hutan, zona kardinal positif dan negatif, rancangan trace 
jalan. Dijilid dan diketik dengan komputer dengan font: Arial (11) atau Calibri (12) atau Times New Roman (12), 
dengan spasi 1. 

2. Sajian Powerpoint yang menarik mengenai isi laporan visual atau audio-visual dari rancangan trace jalan yang dibuat. 
 

 



UNIT TUGAS MAHASISWA 
 
 

Kode/Nama Mata Kuliah : 208M1103/ Keteknikan dan Pembukaan Wilayah Hutan         SKS : 
3 
Program Studi   : Kehutanan          Pertemuan ke : 
10-13 
Fakultas    : Kehutanan 
 
A.TUJUAN TUGAS: 
     Mendesain Proyek Proyek rancangan penampang melintang badan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  
B. URAIAN TUGAS: 
 a. Obyek Garapan: Merancang penampang melintang badan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  
 b. Batasan yang harus dikerjakan:  

Merancang penampang melintang badan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  sesuai trace jalan hutan yang telah 
dibuat 

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 
 Memilih lima segmen (patok/sona)pada garis trace jalan yang akan digambarkan penampang melintang badan jalan 

hutan 
 Menentukan daerah-daerah yang membutuhkan bangunan air dan menggambarkan bentuk drainase jalan . 
 Membuat gambar penampang melinang jalan da bangunan air  dengan mengerjakan lembar  kerja (LK3)  
 Membuat laporan rancangan penampang melintang badan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  yang telah 

dikerjakan  (jika memungkinkan secara visual/audio-visual) 
 Mempresentasikan rancangan penampang melintang badan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  yang telah 

dibuat  di kelas 
 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

1. Paper laporan rancangan penampang melintang badan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  jalan yang berisi: 
LATAR BELAKANG; TUJUAN; TINJAUAN TEORITIS: rancangan penampang melintang badan jalan hutan dan 
konstruksi Bangunan Air . Dijilid dan diketik dengan komputer dengan font: Arial (11) atau Calibri (12) atau Times New 
Roman (12), dengan spasi 1. 



2.  Sajian Powerpoint yang menarik mengenai isi laporan visual atau audio-visual dari rancangan penampang melintang 
badan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  yang berisi laporan visual atau audio-visual dari rancangan trace 
jalan yang dibuat. 

 
 



UNIT TUGAS MAHASISWA 
 
 

Kode/Nama Mata Kuliah : 208M1103/ Keteknikan dan Pembukaan Wilayah Hutan         SKS : 
3 
Program Studi   : Kehutanan          Pertemuan ke : 
14-16 
Fakultas    : Kehutanan 
 
A.TUJUAN TUGAS: 
     Menghitung pembiayaan pembangunan jalan Hutan dan Bangunan Air  
B. URAIAN TUGAS: 

a. Obyek Garapan: biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan prasarana pada areal PBL pengusahaan hutan dan bentuk 
pengusahaan butan yang telah ditentukan mahasiwa bersangkutan, utamanya prasarana  jalan hutan dan  Bangunan Air  

b. Batasan yang harus dikerjakan:  
     Menghitung biaya pembangunan jalan Hutan dan Bangunan Air   sesuai trace jalan hutan yang telah dibuat 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

1. Menentukan biaya-biaya yang timbul dari  pengadaan prasarana pada areal PBL pengusahaan hutan dan bentuk 
pengusahaan butan yang telah ditentukan mahasiwa bersangkutan, utamanya prasarana  jalan hutan dan  Bangunan 
Air  

2. Menghitung biaya pembangunan jalan Hutan dan Bangunan Air   sesuai trace jalan hutan yang telah dibuat 
3. Membuat laporan analisis biaya pembangunan jalan Hutan dan Bangunan Air   yang telah dikerjakan  (jika 

memungkinkan secara visual/audio-visual) 
4. Mempresentasikan hasil analisis biaya pembangunan  jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  yang telah dibuat  di 

kelas 
d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

1. Paper laporan hasil analisis biaya pembangunan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  yang berisi: LATAR 
BELAKANG; TUJUAN; TINJAUAN TEORITIS: Analisis biaya pembangunan jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air . 
Dijilid dan diketik dengan komputer dengan font: Arial (11) atau Calibri (12) atau Times New Roman (12), dengan spasi 
1. 



2.  Sajian Powerpoint yang menarik mengenai isi laporan visual atau audio-visual dari hasil analisis biaya pembangunan 
jalan hutan dan konstruksi Bangunan Air  yang berisi laporan visual atau audio-visual dari rancangan trace jalan yang 
dibuat. 

 



LEMBAR KERJA 1: REVIEW KONSEP DAN TEORI KETEKNIKAN DAN    
                                  PEMBUKAAN WILAYAH HUTAN 
 
Petunjuk Pelaksanaan tugas: 
 
1. Kumpulkan beberapa pengertian mengenai: 

a. Teori Vonthunen  
b. Teori Ricardian 
c. Teori Managemen Regime  
d. Konsep Pengusahaan hutan (HTR, Hutan Desa, HPH, HTI, HKM, 

Taman nasional) 
e. Konsep tentang Spasi  jalan, kerapatan jalan,persen ketarlayanan 
jalan  dan Kerapatan jalan optimal 

2. Sintesakan pengertian tersebut dengan menggunakan bahasa anda 
sendiri secara sederhana dan operasional 

3. Review setiap teori psikologi belajar dari keempat paradigma 
(Asosiasi, Fungsionalis; Kognitif dan Neurophysiologis). Setiap 
paradigma harus direview berdasarkan: 
a. Konsep/Prinsip/Asumsi Dasar 
b. Tipe Belajar 
c. Mekanisme Belajar 
d. Aplikasi dalam kegiatan pengusahaan hutan 
Semua hasil review (1-3) diketik dengan font Calibri 12/Times New 
Roman 12/Arial 14 dengan spasi 1.5 pada kertas ukuran kuarto 
seberat 80gram. Hasil review tidak boleh melebihi 10 halaman. Dijilid 
rapi dan dikumpulkan pada pertemuan ketiga. 

4. Siapkan Slide PPT tayangan dari makalah review yang anda buat 
maksimal 20 slide. Slide dibuat semenarik mungkin sehingga dapat 
menggambarkan keseluruhan teori yang ada dalam matakuliah 
Keteknikan dan Pembukaan wilayah Hutan. 

 
 
 
 
 
 



LEMBAR KERJA 2:  PROYEK TRACE JALAN  
 
Petujuk Pelaksanaan 
 

1. Menyiapkan masing-masing sebuah peta penutupan dan 
penggunaan lahan, peta tataguna hutan kesepakatan, dan peta 
kontour pada suatu areal yang akan dijadikan Project base 
learning. 

2. Tumpangtindihkan (overlappingkan) peta penutupan lahan dan peta 
tata guna huta kesepakatan (kawasan hutan). 

3. Buat Grid pada peta hasil tumpangtindih (point 2)  
4. Tentukan bentuk pengusahaan hutan yang akan diterapkan pada 

areal PBL  
5. Tentukan zona kardinal positif dan zona kardinal negatif pada peta 

yang telah dibuat gridnya (point 3) 
6. Hasil kerja point 6  dioverlappingkan dengan peta kontour  
7. Lakukan perhitungan langkah jangka untuk digunakan 

menggambarkan beberapa alternatif  trace jalan diatas peta kontour 
8. Tentukan trace jalan definitif  yang layak secara ekologis, ekonomis 

dan teknis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lembar Kerja 3 : Proyek Rancangan Penampang Melintang Badan 
Jalan Hutan dan Konstruksi Bangunan Air 

 
Petunjuk pelaksanaan 
 
1.  Siapkan trace jalan definitif yang telah dibuat pada tugas lembar kerja 3 
2. Gambarkan aliyemen horisontal dari trace jalan yag dibuat, dengan cara 

menghitung serta menggambarkan :   
      a.  jari-jari tikungan 
      b.  Pelebaran belokan 
      c.  Lampirkan perhitungan jari-jari tikungan dan pelebaran belokan 
3.  gambarkan alinyemen vertikal dari trace jala definitif yang dibuat , 

dengan cara menghitung serta menggambarkan : 
      a.  Tanjakan dan turunan dari setiap patok jalan 
      b.  Hitung perbedaan ketinggian tempat dan persen kelerengan antar 

patok (stasion)    
           pada   trace  jalan hutan 
      c.  Lampirkan perhitungan jari-jari tikungan dan pelebaran belokan 
4. Buat dalam bentuk laporan hasil kerja point  1. Dan 2 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lembar Kerja 4.  Proyek pembiayaan pembangunan jalan Hutan dan  
Bangunan Air  

 
Petunjuk Pelaksanaan : 
 
1.  Siapkan trace jalan hutan definitif yang telah dibuat pada lembar kerja  

2 
2.  Gambarkan dan jelaskan bentuk stabilisasi tanah dasar  badan jalan 

hutan sebanyak 5 contoh pada lima patok (station) segmen jalan dari 
trace jalan hutan yang dibuat 

3.  Gambarkan dan jelaskan bentuk pengerasan badan jalan hutan 
sebanyak 5 contoh pada lima patok (station) segmen jalan dari trace 
jalan hutan yang dibuat  

4.  Jelaskan bagaimana mekaisme pemberian pekerjaan kepada pihak 
ketiga ataupun dikerjakan sendiri dari pembangunan jalan Hutan dan 
Bangunan Air .  Lampirkan contoh surat kontrak kerjasama dalam 
pemberian pekerjaan tersebut. 

5.  Hitung besarnya biaya pembangunan jalan hutan dan bangunan air, 
meliputi biaya bahan, biaya peralatan, biaya tenaga kerja pada 
kegiatan penimbunan/penggalian jalan, stabilisasi tanah dasar bada 
jalan hutan, pengerasan jalan hutan, biaya pembuatan drainase jalan, 
dan biaya pembuatan gorong-gorong atau jembatan. 

6.   Buat dalam bentuk laporan hasil kerja point  2 sampai point 5 di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


