
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
PROGRAM STUDI KEHUTANAN 

FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 

Mata Kuliah : Pemanenan Hutan 

Kode MK/SKS  : 307M110217 /2 

Semester : 5 (lima) 

Mata Kuliah Prasyarat : - 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang definisi pemanenan hutan, ruang lingkup pemanenan hutan, tujuan dan peranan 
kegiatan pemanenan serta klasifikasi sistem pemanenan kayu dalam bidang kehutanan 

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 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah   

Tim Dosen : 1.  Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, MP 
2.  Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, MSi 
3.  Dr.  Ir.  A. Mujetahid, MP 
4.  Nurdin, S.Hut.,M.Hut. 

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 
(Kompetensi) 

Kontrak dan rencana 
Pembelajaran 

 

Kuliah Interaktif  
Diskusi kelompok 

 Kontrak 
perkuliahan  

 Kuliah+ 
Discovery 

100  Partisipasi mahasiswa 
membuat kontak dan 
rencana pembelajaran 

 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang diharapkan 
Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

learning 
 

2. 
 

Mahasiswa mampu menjelaskan : 

 Hutan sebagai sumber  daya alam yang 
dapat diperbaharui 

 Kedudukan pemanenan hutan dalam 
pengelolaan  sumber daya hutan. 

 Prinsip kelestarian hasil 
 

 
latar belakang, ruang 
lingkup pemanenan 
hutan 

 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Membuat paper 
dan 
mempresentasik
an ruang 
lingkup 
eksploitasi 
hutan dan  
perannya 
terhadap 
pengelolaan 
hutan lestari  

Ketepatan menjelaskan  
ruang lingkup dan 
kedudukan pemanenan 
terhadap pengelolaan 
sumberdaya hutan lestari  

 
5 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan : 

 Definisi pemanenan hutan 

 Ruang lingkup pemanenan hutan 

 Tujuan dan peranan  pemanenan hutan 
 

 pengertian 
pemanenan hutan 

 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan  
definisi, ruang 

lingkup,tujuan dan 
peranan pemanenan 

hutan   

 
5 

4 – 5 Mahasiswa mampu menjelaskan  

 Tujuan perencanaan pemanenan    hutan  

Data dan informasi yang diperlukan dalam 
perencanaan pemanenan hutan 

 Analisis yang diperlukan 

  Rencana operasi pemanenan hutan 

Perencanaan 
pemanenan hutan 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

- 100 - Menelusuri 
semua data 
tentang faktor 
yang 
diperlukan 
dalam 
perencanaan 
pemanenan 
hutan  

- Memilih  
sebuah setting 
wilayah studi 
kasus untuk 
pemanenan 
hasil hutan 

- Membuat 
rencana 

Ketepatan menjelaskan 
dan merancang 
Perencanaan pemanenan 
hutan 

 
10 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang diharapkan 
Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

pemanenan  
- Jawaban dibuat 

paper  
- Mempresentasi

kan hasil di 
kelas 

6-7 Mahasiswa mampu menjelaskan : 

 Pengertian penebangan dan pembagian 
batang 

 Pola Tebang    

 Kerugian-kerugian pada penebangan 

 Teknik tebang 

 Peralatan penebangan 

  Pengertian pembagian batang 

 Teknik pembagian  batang 

 Pelaksanaan pembagian  batang 

 Peralatan pembagian batang  
 

penebangan dan 
pembagian batang 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100  

 

 Membuat 
paper dan 
mempresentasi
kannya  teknik-
teknik 
pemanenan, 
mulai 
penebangan 
sampai 
pengangkutan, 
melalui teks 
book, internet,   
skripsi dan 
hasil-hasil 
penelitian.  

 

 

 

 

 

Ketepatan menjelaskan 
dan merancang 

penebangan dan 
pembagian batang 

 

 
10 

8 Mahasiswa mampu menjelaskan : 

 Kebaikan dan kelemahan  penyaradan 
dengan tenaga  manusia dan tenaga 
hewan 

 Cara-cara penyaradan kayu dengan tenaga 
manusia dan   tenaga hewan 

 Peralatan yang menunjang penyaradan 
(Kompetensi  No. 1.1, No.  1.2 dan No.2.1) 

penyaradan dengan 
tenaga manusian dan 
tenaga hewan 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan 
penyaradan dengan 
tenaga manusian dan 
tenaga hewan 

 
5 

9. Mahasiswa mampu menjelaskan : 

 Pengertian wire skidding 

 Persyaratan wire     skidding 

 Pembuatan instalasi  wire skidding.  
Elemen   kerja wire skidding 

penyaradan kayu 
dengan tenaga gaya 
berat (wire 
skidding/kawat 
peluncur) 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan 
penyaradan kayu dengan 
tenaga gaya berat (wire 
skidding/kawat peluncur) 

 
5 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang diharapkan 
Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

 Produktivitas     penyaradan 
(Kompetensi  No. 1.1, No.  1.2 dan No.2.1) 

 

 

 Membuat paper  
rancangan 
sistem 
pemanenan 
mulai kegiatan 
pemanenan, 
penyaradan, 
pembagian 
batang, muat-
bongkar dan 
pemanenan 
hutan yang tepat 
sesuai kondisi 
biofisik dan 
sosial ekonomi 
lokasi 
penebangan 
yang dipilih  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mahasiswa mampu menjelaskan : 

 Macam-macam traktor  dan 
perlengkapannya 

 Kebaikan dan kelemahan  traktor 

 Cara-cara penyaradan menurut panjang 
kayu (common log, tree length dan full 
tree) 

 Cara-cara penyaradan menurut hubungan 
kayu dengan permukaan tanah (ground 
skidding, skidding with arch and sulky) 

 penyaradan kayu 
dengan 
menggunakan traktor 
dan forwarder 

 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan 
penyaradan kayu dengan 
menggunakan traktor dan 

forwarder 

 
5 

11-12 Mahasiswa mampu menjelaskan : 

 Karakteristik penyaradan dengan   
      menggunakan kabel 

 Kebaikan dan kelemahan penyaradan 
dengan menggunakan kabel 

  Jenis konstruksi dan ukuran kabel 

 Jenis-jenis penyaradan dengan kabel: 
a.Ground yarding 
b.Low lead yarding 
c.High lead yarding 
d.Sky line yarding  

penyaradan kayu 
dengan  
Menggunakan kabel 

 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan 
penyaradan kayu 
menggunakan kabel 

 
 
 
 
7,5 

13 Mahasiswa mampu menjelaskan : 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 
dalam menentukan cara pengangkutan 
melalui darat 

Macam-macam pengangkutan melalui 
darat : 

a. Menggunakan cikar 
b. Menggunakan truk 

pengangkutan kayu 
melalui darat, 
sungai/laut dan udara 

 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan 
pengangkutan kayu 

melalui darat, sungai/laut 
dan udara 

 
 
 
 
 
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  (%) 

c. Menggunakan lori 

 Pengangkutan kayu dengan rakit, ponton 
dan kapal 

 Pengembangan pengangkutan kayu 
dengan rakit 

 Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 
sebelum menntukan pengangkutan kayu 
melalui udara 

 Pengangkutan kayu dengan 
helikopter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-14 Mahasiswa mampu menjelaskan  

Pengertian muat dan bongkar kayu 

Kedudukan muat dan bongkar dalam 
pengangkutan kayu 

Kegiatan muat dan bongkar kayu. 
Muat : 

a. Tenaga manusia 
b. Tenaga gaya berat 
c. Cross hauler 
d. Log loader 
e. Truk Crane,Guy line,Hell boom 

Bongkar 

a. Tenaga manusia 
b. Log loader 
c. Truck crane 
d. A. Frame 

muat dan bongkar 
kayu 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan 
muat dan bongkar kayu 

 
10 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan : 

 Pengertian dampak pemanenan 

Dampak terhadap kerusakan tegakan 
tinggal 

Dampak terhadap kerusakan tanah 

dampak pemanenan 
hutan 
 
 
 

Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan 
dampak pemanenan 
hutan 

 

 
10 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang diharapkan 
Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

Dampak terhadap lingkungan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6. 
 
 
 
 

 Prosedur Pengawasan dan evaluasi 
kegiatan pemanenan 

 
 

 

Tata usaha kayu dan 
tata cara 
pengawasan dan 
evaluasi kegiatan 
pemanenan  

 
Kuliah + Tutorial 
(Project base 
learning) 

100 Ketepatan menjelaskan 
Tata usaha kayu dan tata 
cara pengawasan dan 
evaluasi kegiatan 
pemanenan  

 
10 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang diharapkan 
Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


