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Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Matakuliah ini disajikan dalam bentuk praktikum laboratorium untuk melatih keterampilan mahasiswa yang mencakup aspek-aspek: 
mengenal kayu sebagai bahan baku yang meliputi sifat makroskopis dan mikroskopis kayu, sifat kimia, fisik dan mekanis kayu; teknik 
pengolahan kayu utuh yang mencakup penggergajian dan pengerjaan kayu; teknik pengolahan kayu komposit yang meliputi kayu lapis, 
papan partikel dan papan semen; teknik pengolahan serat yang meliputi papan serat dan pulping kimia; evaluasi keawetan kayu dan 
produk turunannya yang mencakup keawetan alami, deteriorasi kayu dan produk turunannya, serta pengawetan kayu dan produk 
turunannya. 

Capaian Pembelajaran : 1. Mampu menginternalisasi etika professional rimbawan dan berkomitmen untuk kelestarian lingkungan 
2. Mampu menunjukkan keterampilan berpikir logis dan kritis 
5. Mampu mengaplikasikan pemahaman terkait prinsip karakteristik, pengolahan, dan pemanfaatan hasil hutan 
8. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menganalisis hasil hutan bukan kayu untuk pemanfaatan yang optimal 
9. Mampu menunjukkan kapasitas sebagai wirausahawan di bidang bisnis kehutanan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : - Mampu memecahkan masalah dan merumuskan berbagai alternative pemecahannya;  
- Mampu mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi dalam pengusahaan hutan mulai dari perencanaan, pengelolaan, 

pengolahan hasil hutan, serta pemanfaatan jasa lingkungan 
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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 (%) 

1-3 
Organisasi tim dan 
menetapkan target kerja 

- Pembagian kelompok 
- Penyiapan bahan 

praktikum  
- Tutorial 

90 
menit 

- Mahasiswa 
mempelajari tata 
tertib praktikum 

- Menentukan bahan 
praktiku 

- Ketepatan persiapan bahan 15 

4-16 Mengenal kayu sebagai 
bahan baku 

- Sifat makroskopis dan 
mikroskopis kayu 

- Praktikum kelompok 
-  

90 
menit 

- Melakukan praktikum 
sesuai dengan 
tahapan dalam 
penuntun praktikum 

- Mencatat semua data 
hasil praktikum 

- Menyusun laporan 
hasil praktikum 

- Ketepatan mengidentifikasi 
jenis kayu berdasarkan sifat 
makroskopis dan mikroskopis 
kayu  

15 

  - Sifat kimia, fisik dan 
mekanis kayu 

- Praktikum kelompok 
-  

90 
menit 

- Melakukan praktikum 
sesuai dengan 
tahapan dalam 
penuntun praktikum 

- Mencatat semua data 
hasil praktikum 

- Menyusun laporan 
hasil praktikum 

- Ketepatan mengukur dan 
menghitung sifat  

- Kebenaran analisis 

15 

 Mengenal   teknik 
pengolahan kayu utuh 

- Penggergajian 
- Pengerjaan kayu 

- Praktikum kelompok 90 
menit 

- Melakukan praktikum 
sesuai dengan 
tahapan dalam 
penuntun praktikum 

- Mencatat semua data 
hasil praktikum 

- Menyusun laporan 
hasil praktikum 

- Ketepatan menentukan jenis 
alat, fungsi dan prinsip 
kerjanya 

- Kemampuan menghasilkan 
produk  

- Ketepatan mengukur dan 
menghitung rendemen  

15 

 Mengenal   teknik 
pengolahan kayu komposit 

- Kayu lapis 
- Papan partikel 

- Praktikum kelompok 90 
menit 

- Melakukan praktikum 
sesuai dengan 

- Ketepatan menilai kualitas 
finir 

15 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi Ajar) Metode Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai (%) 

- Papan semen tahapan dalam 
penuntun praktikum 

- Mencatat semua data 
hasil praktikum 

- Menyusun laporan 
hasil praktikum 

- Kemampuan penanganan 
bahan dan proses produksi  

- Kemampuan menghasilkan 
produk dan mengevaluasi 
kualitasnya. 

 Mengenal   teknik 
pengolahan serat 

- Papan serat 
- Pulping kimia 

- Praktikum kelompok 90 
menit 

- Melakukan praktikum 
sesuai dengan 
tahapan dalam 
penuntun praktikum 

- Mencatat semua data 
hasil praktikum 

- Menyusun laporan 
hasil praktikum 

- Kemampuan penanganan 
bahan dan proses produksi  

- Kemampuan menghasilkan 
produk dan mengevaluasi 
kualitasnya. 

10 

 Mengevaluasi keawetan 
kayu dan produk turunannya 

- Keawetan alami 
- Deteriorasi kayu dan 

produk turunannya 
- Pengawetan kayu dan 

produk turunannya 

- Praktikum kelompok 90 
menit 

- Melakukan praktikum 
sesuai dengan 
tahapan dalam 
penuntun praktikum 

- Mencatat semua data 
hasil praktikum 

- Menyusun laporan 
hasil praktikum 

- Ketepatan menerapkan 
beberapa teknik pengujian 
keawetan kayu  

- Ketepatan mendeteksi dan 
menganalisis tipe deteriorasi 

- Ketepatan menguasai prinsip 
kerja beberapa metode 
pengawetan 

15 
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