
i 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sampul Renstra Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kehutanan 
2020-2025 





i  

RENSTRA PENELITIAN 

DAN PENGABDIAN 
MASYARAKAT 

FAKULTAS KEHUTANAN  

2020-2025 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FAKULTAS KEHUTANAN 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

JANUARI 2020 



ii  

TIM KOMPILASI: 

 
 

Risma Illa Maulany 

Muhammad Alif K.Sahide 

Muhammad Dassir 

Supratman 

Syamsuddin Millang 

Muhammad Restu 

Ngakan Putu Oka 

M. Asar Said Mahbub  

Syamsu Rijal  

Andi Detty Yunianti 

Andi Sadapotto  

Andang Suryana Soma 

Iswara Gautama 

Astuti Arif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iii  

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena 

atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah rencana strategis penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat ini dapat terselesaikan sesuai dengan perencanaan. 

Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2020-2025 ini disusun 

oleh tim yang terdiri unsur laboratorium, program studi, dan fakultas.  Rencana ini 

juga merupakan hasil evaluasi dari rencana sebelumnya dan hasildiskusi yang 

bersifat visioner dengan menggunakan beberapa panduan kunci dalam 

penyusunannya termasuk telah menyesuaikan kontennya dengan Rencana 

Strategis Fakultas Kehutanan 2020-2025, Rencana Induk Penelitian Universitas 

Hasanuddin, dan Rencana Jangka Menengah dan Panjang 30 tahun Universitas 

Hasanuddin.   

Selain itu, dalam penyusunannya tim berupaya untuk menyelaraskan fokus 

penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang 

kehutanan dengan merujuk pada Rencana Induk Riset Nasional (2017-2045) dari 

Kementerian terkait serta arahan pengembangannya termasuk mengantisipasi 

kebutuhan masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan dengan 

memperhatikan isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun pada skala regional dengan merujuk pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi 

Selatan serta visi dan misi Gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Selatan. Renstra ini 

merupakan strategi, rencana kerja, dan rencana kegiatan di bidang penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat tahun 2020-2025 dari program studi, Fakultas 

Kehutanan, Unhas dalam upaya mendukung tercapainya Universitas Hasanuddin 

menjadi “World Class University”.  

Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi program studi dan 

Fakultas Kehutanan dalam meningkatkan kinerja riset dan pencapaian reputasi 

akademik dalam skala nasional dan internasional secara terencana, sistematis, dan 

terukur. Ke depannya, diharapkan Universitas Hasanuddin khususnya Fakultas 
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Kehutanan dapat menjadi ‘the leading pioneer’ bagi pengembangan riset-riset 

unggulan khususnya di Indonesia yang dapat berkontribusi positif bagi 

pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.  

Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada pimpinan Fakultas 

Kehutanan, segenap tim penyusun, seluruh kepala laboratorium, dan program 

studi yang secara konsisten telah berkomitmen dengan mencurahkan pikiran, 

tenaga, waktunya demi terselesaikannya rencana strategis ini. Selanjutnya, mari 

bersama berpegangan tangan, menyatukan pikiran dan karya untuk menggapai 

World Class yang sesungguhnya melalui riset-riset berkualitas. 

 
 

Makassar, 10 Januari 2020 
Dekan Fakultas Kehutanan, 

 
 
Prof. Dr. Yusran, S.Hut.,M.Si. IPU 
NIP. 196912061996031004 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi sebagai ujung tombak pengembangan ilmu, sains, dan 

teknologi serta penggagas dan penggerak inovasi dalam mewujudkan 

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

mencerdaskan kehidupan dan daya saing bangsa. Untuk itu, perguruan tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Searah 

dengan tanggung jawab tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di 

perguruan tinggi harus ditujukan untuk menunjang perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kemaslahatan kehidupan 

orang banyak.  Selain itu juga disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Perguruan Tinggi juga dituntut untuk bisa 

berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mewujudkan 

kesetaraan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu Perguruan Tinggi dituntut 

untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan sosial 

ekonomi bagi masyarakat secara luas.  

Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang 

mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Namun, di masa yang akan 

datang Perguruan Tinggi perlu untuk lebih pro aktif menghasilkan inovasi yang 

bermanfaat langsung pada masyarakat luas.  Diharapkan hal ini dapat berdampak 

positif dalam: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan 

pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) 

meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; 4) 

meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) 

menguatnya kapasitas inovasi.  
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Dari penelitian-penelitianlah kemudian kemajuan-kemajuan di berbagai 

bidang dapat diraih oleh suatu negara yang kemudian dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi, pengembangan teknologi dan mempercepat 

pembangunan. Rendahnya prioritas dan perhatian terhadap penelitian di berbagai 

bidang sebaliknya dapat menghambat suatu negara untuk bisa maju dan 

berkembang. Penelitian dapat menjadi cermin atas  kegagalan-kegagalan  yang 

terjadi di masa lalu dan kemudian menjadi landasan untuk menciptakan suatu 

strategi baru dalam meraih keberhasilan. Selain itu, penelitian dapat menjadi pintu-

pintu dari berbagai hal yang sebelumnya dipandang tidak mungkin sekaligus 

menjadi peluang-peluang dalam pengembangan teknologi dan mempercepat 

pembangunan. 

Sementara kegiatan pengabdian masyarakat adalah salah satu wujud 

penerapan dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan menjadi 

teknologi tepat guna sehingga masyarakat luas dapat kemudian memanfaatkannya 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Terdapat banyak hasil penelitian penting 

yang kemudian tidak disebarluaskan kepada masyarakat maupun instansi- instansi 

lain yang membutuhkan. Akibatnya, terjadi banyak kesenjangan yang kemudian 

memperlambat laju pembangunan. 

Saat ini di Indonesia, perhatian Pemerintah di bidang pendidikan dapat 

dikatakan cukup signifikan sehingga dukungan terhadap hal ini juga secara tidak 

langsung memicu berkembangnya penelitian-penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat khususnya di tingkat Universitas. Beberapa tahun terakhir, Pemerintah 

melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mulai 

mengkonsentrasikan aliran dananya untuk perkembangan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat dengan harapan hal ini akan meningkatkan kualitas 

penelitian-penelitian yang akan dihasilkan sekaligus menimbulkan dampak positif 

dalam proses diseminasi hasil penelitian dalam bentuk kegiatan pengabdian pada 

masyarakat. Jumlah dana yang diberikan untuk penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat semakin meningkat demikian pula dengan program-program 

peningkatan kapasitas lembaga dalam mendukung penelitian juga menjadi 
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perhatian dan fokus Pemerintah.   

Penyusunan rencana strategis/roadmap penelitian dan pengabdian 

masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sinergitas diantara 

para peneliti dan lembaga penelitian, sehingga diharapkan tidak ada lagi tema-

tema penelitian yang berulang yang menyebabkan tidak efisiennya pemanfaatan 

dana penelitian dan pengabdian. Dengan demikian diharapkan kedua kegiatan 

tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, terarah dengan baik dan 

memiliki dampak yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sebaliknya, dengan dibuatnya rencana strategis/roadmap penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat maka kegiatan penelitian dan aplikasi hasilnya 

pada masyarakat diharapkan dapat lebih terarah, berkelanjutan, berhasil guna serta 

berdaya guna. 

Di Universitas Hasanuddin (Unhas), perubahan paradigma pengembangan 

pendidikan tinggi yang dibarengi dengan tantangan globalisasi dan pasar bebas 

mendorong universitas ini untuk merumuskan kembali rencana 

pengembangannya agar utuh, komprehensif, strategis, terukur dan kondusif. Salah 

satu dari upaya pengembangan tersebut adalah penyusunan rencana strategis yang 

dituangkan dalam bentuk roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Melalui pendayagunaan kepakaran dalam pengembangan program-program 

penelitian unggulan yang terintegrasi diharapkan dapat tercipta atmosfir akademik 

yang kondusif dan Unhas dapat menjadi universitas berbasis penelitian (research 

based university). Hasil penelitiannya pun dapat memberikan kontribusi positif bagi 

masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. 

Pengembangan agenda riset serta kegiatan pengabdian masyarakat dan 

penyusunannya ke dalam dokumen agenda riset dan pengabdian yang terstruktur 

dan terencana sangat penting terbangun untuk menjawab isu-isu strategis yang 

berkaitan dengan bidang keilmuan kehutanan baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Penyusunan rencana strategis/roadmap penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat Fakultas Kehutanan Unhas ini merupakan upaya 

tindak lanjut  dan penjabaran dari rencana strategis penelitian dan pengabdian 
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pada masyarakat yang telah disusun pada tingkat Unhas dengan 

mempertimbangkan program dan kegiatan laboratorium- laboratorium 

pendukung. 

Penyusunan rencana strategis penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

ini memiliki tema “Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Berbasis Ekoregion untuk 

Keberlanjutan Penghidupan" berperan penting dalam memberikan arahan baik 

bagi Program Studi/Fakultas Kehutanan sebagai institusi maupun bagi para staf 

pengajar dan mahasiswa dalam menjawab permasalahan di bidang kehutanan. 

Agenda riset dan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memuat 

isu-isu strategis, topik-topik penelitian, kegiatan, tata waktu, output dan perkiraan 

sumber biaya bagi penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan sesuai Rencana 

Strategis Unhas bagi kegiatan penelitian dan pengabdian selama tahun 2020-2025. 

 
1.2 Tujuan 

 

Tujuan Penyusunan dokumen Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian 

kepada masyarakat ini adalah membuat dokumen mengenai topik-topik penelitian 

Program Studi Kehutanan 2020-2025 berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) 

Universitas dan dan Rencana Jangka Menengah dan Panjang 30 tahun Universitas 

Hasanuddin yang juga diselaraskan kebutuhan Rencana Induk Riset Nasional 

(2017-2045) dari Kementerian terkait serta termasuk mengantisipasi kebutuhan 

masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan dengan memperhatikan isu-isu 

strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

maupun pada skala regional, dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan serta visi dan misi Gubernur 

terpilih Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
1.3 Ruang Lingkup 

 

Penyusunan dokumen ini berfokus pada laboratorium yang ada di Program 

Studi, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin dan tetap mengacu pada 

Rencana Strategis Universitas serta secara khusus juga mengacu pada tema 
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penelitian Fakultas Kehutanan yaitu ‘Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 

berbasis Ekoregion untuk Keberlanjutan Penghidupan (Forest-based ecoregion 

Management and Utilization for Sustainable Livelihood’. Penyusunan Rencana 

Strategis Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat ini melibatkan 9 (sembilan) 

laboratorium yang telah disahkan oleh Rektor Unhas yaitu: 1) Perencanaan dan 

sistem informasi kehutanan, 2) Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, 3) 

Silvikultur, 4) Pemanfaatan dan Pengolahan hasil Hutan, 5)  Bioteknologi dan 

Pemuliaan Pohon,  6) Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, 7) 

Pengelolaan DAS, 8) Pemanenan Hasil Hutan, dan 9) Perlindungan Hutan. 

 
1.4 Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 2020-2025 

Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini 

disusun melalui proses sistematik yang banyak melibatkan laboratorium sebagai 

ujung tombak kegiatan ini. Komponen Program dan Tim Penyusun yang dibentuk 

oleh Fakultas sebagai perwakilan laboratorium banyak berperan sebagai perantara 

komunikasi dalam penyusunan renstra ini melalui beberapa pertemuan antar tim 

dan antara tim dengan para kepala laboratorium.   

Pertemuan penyusunan renstra ini  diinisiasi oleh pihak Fakultas Kehutanan 

yang dalam hal ini adalah Wakil Dekan Bidang akademik, Riset, dan Inovasi (WD 

ARI) dengan mengundang pihak program studi (S1, S2, dan S3) dan para kepala 

laboratorium dalam ruang  lingkup Fakultas Kehutanan. Pertemuan ini ditujukan  

untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkini terkait pengembangan riset, 

teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pengisian 

draft roadmap penelitian dari masing-masing laboratorium.  Sebelumnya terlebih 

dahulu juga didiskusikan terkait penentuan tema Fakultas Kehutanan  untuk 2020-

2025 dan termasuk juga penentuan bidang-bidang fokus /unggulan Fakultas.  

Untuk 2020-2025, tema yang diangkat oleh Fakultas Kehutanan Universitas 

Hasanuddin adalah:  “Pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis ecoregion 

untuk keberlanjutan penhidupan”.   

Fokus bidang yang dijadikan sebagai hulu dari topik riset yang akan 
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diajukan oleh Fakultas Kehutanan adalah berdasarkan rencana pembangunan 

jangka menengah dan panjang nasional yang juga diselaraskan dengan rencana 

pembangunan daerah serta isu-isu strategis nasional yang dicoba untuk 

dipecahkan dari sudut pandang kehutanan.  Fokus bidang tersebut adalah di 

bidang energi, soshum seni dan pendidikan, rekayasa keteknikan, dan multi-

disiplin/lintas sektoral. 

Setelah fokus bidang dan tema/topik riset ditentukan, secara internal 

laboratorium mendiskusikan isu strategis, kompetensi yang dibutuhkan, konsep 

pemikiran, pemecahan masalah, topik riset, kinerja yang ingin dicapai,  

indikator/luaran, serta biaya yang dibutuhkan.  Evaluasi dan monitoring juga 

dilakukan oleh masing-masing laboratorium terhadap rencana penelitian 

sebelumnya sehingga terdapat kesinambungan antara   riset yang telah, yang 

sedang, dan yang akan dilakukan dari setiap laboratorium.  Hasil yang didapatkan 

kemudian didiskusikan kembali secara bersama antar laboratorium dan kemudian 

dikompilasi oleh pihak Fakultas (WD ARI) ke dalam bentuk dokumen Renstra.  

Pengesahan oleh Dekan/Senat Fakultas kemudian dilakukan setelah evaluasi 

dokumen  terakhir dilakukan. 

 

Gambar 1.  Garis-garis besar tahapan penyusunan Rencana Strategis Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020-2025, Fakultas Kehutanan, 
Unhas 
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Secara rinci, berikut adalah prosedur penyusunan Rencana Strategis 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 yang dilakukan di 

Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin: 

1. Ketua LPPM memberikan sosialiasi dan arahan penyusunan rencana 

strategis Universitas bagi bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di Fakultas Kehutanan secara tertulis yang kemudian 

dilanjutkan dengan roadshow hibah penelitian di setiap fakultas. 

2. Pimpinan Fakultas beserta Ketua Program Studi/Departemen 

Kehutanan mengadakan pertemuan internal dengan Tim Penyusunan 

Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020-

2025 yang terdiri dari unsur program studi, fakultas, dan seluruh kepala 

laboratorium untuk bersama merumuskan tema inti dari Renstra dan 

bersama merumuskan garis besar arah penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

3. Tim Penyusun kemudian secara mandiri dengan melibatkan anggota 

laboratoriumnya masing-masing membuat pertemuan internal 

mendiskusikan rumusan dan membuat pemetaan serta perencanaan 

garis-garis besar dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat untuk jangka waktu 4 tahun yang disesuaikan dengan 

Rencana 

4. Hasil diskusi  yang berupa draft renstra kemudian dikompilasi oleh 

pihak Fakultas (WD ARI) dan kemudian di evaluasi sebelum kemudian 

disahkan oleh Dekan/Senat fakultas. 
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BAB II.  KONDISI UMUM 

 
2.1 Sejarah Fakultas Kehutanan 

Fakultas Kehutanan dibentuk berdasarkan Surat Dirjen Dikti Nomor: 

483/D/T/2006 Tanggal 18 Desember 2006 tentang Persetujuan Pengembangan 

Jurusan Kehutanan menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, dan Surat 

keputusan Rektor No. 440/H4/2007 Tanggal 14 Maret 2007 tentang Pembentukan 

Fakultas Kehutanan. Secara historis, Jurusan Kehutanan didirikan pada tanggal 18 

Agustus Tahun 1963, setahun setelah terbentuknya Fakultas pertanian. 

Cikal bakal Fakultas Kehutanan adalah Bagian Kehutanan pada Fakultas 

Ilmu-Ilmu Pertanian, Universitas Hasanuddin. Bagian Kehutanan didirikan pada 

tanggal 18 Agustus 1963 dan merupakan satu dari dua bagian yang ada di Fakultas 

Ilmu-Ilmu Pertanian pada saat itu. Pada dekade pertama sejak berdiri, Jurusan 

Kehutanan mengalami masa-masa sulit dan sempat tidak menerima mahasiswa 

baru pada tahun ajaran 1969, 1970, dan 1971 sebagai akibat dari kurangnya tenaga 

pengajar tetap. Pada periode ini Jurusan Kehutanan baru mampu menghasilkan 

sarjana muda. Untuk menghasilkan sarjana kehutanan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan tenaga pengajar tetap, Unhas berafiliasi dengan perguruan tinggi di 

Jawa yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Pada tahun 1980, Jurusan Kehutanan Unhas sudah mampu menyelesaikan sendiri 

program sarjana kehutanan. 

Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti No. 108/Dikti/Kep./1984, pada tahun 

1984 Jurusan Kehutanan memiliki dua program studi yaitu Prodi Manajemen dan 

Budidaya Hutan dan Prodi Teknologi Hasil Hutan. Tahun 1996, nama Prodi 

Manajemen dan Budidaya Hutan berubah nama menjadi Prodi Manajemen Hutan 

berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 234/Dikti/Kep./1996. Sejak 

keluarnya Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No. 

163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada 

Perguruan Tinggi, Fakultas Kehutanan memiliki satu jurusan dan satu program 

studi yaitu Program Studi Kehutanan. Fakultas Kehutanan memiliki tekad yang 
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ingin menyatu dan berkembang dengan masyarakat dan lingkungannya serta 

berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. 

 

2.2 Visi 
 

Visi Fakultas Kehutanan Unhas 2016-2019 adalah menjadi ”Pusat Unggulan 

Pengembangan SDM dan Ipteks Kehutanan dan Lingkungan yang berwawasan 

benua  maritim Indonesia”. Visi ini menunjukkan tekad Fakultas Kehutanan 

Universitas Hasanuddin untuk membangun dan mengembangkan sumberdaya 

manusia (SDM) dan dunia pendidikan kehutanan yang memiliki dimensi kognitif, 

psikomotorik, dan afektif berbasis cara pandang wilayah Indonesia sebagai satu 

kesatuan alamiah laut, darat dan dirgantara. Ipteks Kehutanan dan lingkungan 

yang berwawasan benua maritim diimplementasikan melalui pengembangan 

keimuan kehutanan dan lingkungan yang terintegrasi sebagai satu kesatuan 

ekosistem. Cakupan sumberdaya manusia (SDM) yang dimaksudkan terdiri atas 

mahasiswa, alumni kehutanan, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum yang 

terlibat dalam kegiatan kehutanan. 

 
2.3 Misi 

 

Misi Fakultas Kehutanan merupakan penjabaran dari visi yang dirumuskan 

dengan menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi 

sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan yang professional 

di bidang kehutanan 

Misi ini diterjemahkan dalam bentuk manajemen penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu sesuai dengan manual prosedur yang telah ditetapkan. Desain 

kurikulum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

profesional sebagai rimbawan, yang memiliki karakter jujur, bertanggung 

jawab, disiplin, manusiawi, visioner, adil, peduli, dan kerjasama 

b. Mengembangkan Ipteks kehutanan yang inovatif dalam menjawab permasalahan lokal 
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dan global. 

Fakultas Kehutanan memberikan prioritas tinggi kepada penelitian dan 

pengembangan Ipteks yang inovatif yang berkaitan hutan, kawasan hutan, dan 

hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu untuk menjawab kehutanan 

dan lingkungan dalam lingkup masyarakat sekitar hutan maupun lingkungan 

global. 

c. Menyebarluaskan dan menerapkan ipteks kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat 

dan kelestarian lingkungan. 

Misi ini mencakup penyebarluasan dan penerapan hasil ipteks kehutanan 

untuk pemberdayaan masyarakat melalui program yang sistimatis serta jalinan 

komunikasi dan kemitraan yang harmonis dalam jangka panjang dengan 

selalu melakukan aktualisasi dan revitalisasi peran bidang kehutanan dalam 

era globalisasi. 

 
2.4 Nilai 

 

Fakultas Kehutanan Unhas menganut sistem nilai yang menjunjung tinggi 

etika ilmiah (kejujuran, keterbukaan, objektif, bertanggung jawab), mengembangkan 

budaya ilmiah (kreatif, inovatif, imaginatif, inisiatif, inventif dan informatif), 

menciptakan komunikasi ilmiah yang kondusif (kebersamaan, kerjasama, 

networking), mengembangkan budaya kerja yang berkualitas (gigih, tangguh, 

tekun, ulet, rajin, bersemangat, disiplin), dan membangun peri kehidupan yang 

harmonis, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

 
2.5 Tujuan Strategis Fakultas 

 

Berdasarkan Renstra Unhas 2020-2025 dan Rencana Pengembangan (RPJP) 

Unhas 2030, identitas Fakultas Kehutanan seperti Visi, Misi, dan Nilai seperti 

dikemukakan di atas secara operasional bertujuan untuk: 

1. Menghasilkan Sumberdaya Manusia Berilmu dan Berkarakter. 
 

Fakultas Kehutanan berperan dan bertanggung jawab untuk ikut 

menghasilkan sumberdaya manusia berilmu yang memiliki karakter mulia, 
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dimana kendekiaan direfleksikan dari ketajaman berpikir insan terpelajar 

dalam proses memahami sesuatu serta memilih dan melaksanakan tindakan; 

sedangkan karakter mulia dimanifestasikan dalam bentuk prilaku insan 

terpelajar yang dapat membanggakan semua pihak yang menyaksikannya. 

Fakultas Kehutanan sebagai penyelenggara pendidikan tentu saja ikut 

berkomitmen melaksanakan proses pembelajaran yang berfokus pada 

pengembangan kompetensi yang disinergikan dengan kemampuan soft-skill, 

kepedulian terhadap lingkungan dan hutan, serta pengejahwantahan kearifan 

lokal. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang dilakukan berbasis pada 

research, yang dapat mengakomodasi semua peningkatan kemampuan 

tersebut di atas. 

2. Mengembangkan Ipteks berbasis Keunikan Benua Maritim Indonesia (BMI). 
 

Fakultas Kehutanan sebagai bahagian dari Universitas Hasanuddin dituntut 

memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa. 

Peran tersebut berfokus pada kegiatan-kegiatan berbasis BMI, dimana 

perwujudannya mencakup kepulauan nusantara dan sumberdaya manusia 

dengan kepelbagian budayanya. Secara prinsip,  fakultas  diharapkan  

memiliki  keunggulan kompetitif dalam pengembangan dan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang kehutanan dan lingkungan 

yang meliputi manajemen dan budidaya hutan, konservasi sumberdaya hutan 

dan lingkungan, serta pemanfaatan hasil hutan melalui penyelenggaraan 

program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat 

yang secara keseluruhan diperuntukkan bagi terwujudnya kelestarian fungsi 

dan manfaat hutan serta harmonisasi lingkungan global. Hal ini diarahkan 

pada pemenuhan kebutuhan pembangunan kehutanan, peningkatan nilai 

tambah produk dan jasa hutan, dan perbaikan lingkungan hidup global, serta 

memupuk dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak luar 

khususnya pemerintah, dunia usaha dan industri serta dengan perguruan 

tinggi  dan lembaga-lembaga Ipteks kehutanan lainnya, baik di dalam 
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maupun di luar negeri. 

3. Penerapan dan Penyebarluasan Ipteks dan budaya bagi Kemaslahatan Benua Maritim 

Indonesia 

Fakultas Kehutanan dituntut untuk berperan dan memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam meningkatkan kualtas hidup, kesejahteraan, dan daya 

saing bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Tentu saja 

peran ini tetap berbasis pada penerapan dan penyebarluasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dikembangkannya dari sumberdaya alam 

hutan, yang telah teruji keandalannya melalui kegiatan research, khususnya 

hasil riset unggulan terapan. 

4. Peningkatan Reputasi Internasional. 
 

Agar dapat turut berpartisipasi dalam menyongsong pengaruh globalisasi, 

seperti ASEAN Community 2015, Trans Pacific, AFTA, dan GATS, Fakultas 

Kehutanan ikut bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumberdaya 

manusia yang dibinanya untuk dapat bersaing, baik pada level nasional 

maupun international. Berbagai program strategis dikembangkan untuk 

memacu meningkatnya reputasi internasional dari pencapaian kegiatan 

tridharma perguruan tinggi. 

5. Mewujudkan Tata Kelola Kampus Modern dan Ramah Lingkungan. 
 

Fakultas Kehutanan bertanggung jawab untuk mendukung dan mewujudkan 

program universitas dalam mengembangkan tata kelola kampus modern dan 

lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menguatkan proses dan struktur yang 

diterapkan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan 

memantau kegiatan tridharma. Berbagai kegiatan diprogramkan untuk 

menciptakan kondisi tata kelola kampus yang efektif dan efisien (good 

university governance) dan menciptakan lingkungan fisik (sarana dan 

prasarana)  dan suasana sosial yang yang kondisif untuk mendukung 

kreativitas dan inovasi yang diharapkan. 
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BAB III. RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 
 

 
3.1 Tema Unggulan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

Tema Unggulan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin 2020-2025 adalah: 

“Pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis ecoregion untuk keberlanjutan penhidupan”.   

 

3.2 Topik Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

 

No. Fokus/Bidang  Tema/Topik Unggulan Topik Laboratorium Pengusul 

1. Energi Bahan Bakar Bersih Berbasis  Energi Baru Dan 
Terbarukan  Rendah/Zero Karbon 
 

Teknologi Produksi  Bahan Bakar 
Bioenergi  (Biodisel, Bioethanol,  Bioavtur, 
Biohidrogen,  Biometan) dan Biorefinery  
(RM-SDA) 
 

Lab.PPHH, Lab. Perencanaan dan 
Sistem Informasi Kehutanan 

2. Rekayasa Keteknikan Teknologi Serat, Tekstil dan  Produk Tekstil Material Serat,  Tekstil dengan Fungsi  
Khusus dan Tekstil Hijau  (RM-SDA) 
 

Lab.PPHH, Lab. Perlindungan 
dan Serangga Hutan 

Material Maju untuk Kesehatan  

 

Bahan Baku dan Material untuk Kosmetik 
dan Kesehatan (RM-SDA)  

Lab. Perlindungan dan Serangga 
Hutan 

3. Soshum, seni, dan 
Pendidikan 

Pengembangan Produktivitas Daerah dan 
Desa untuk Pertumbuhan Ekonomi 
Berkualitas dan Berkelanjutan  

 

Studi Kebijakan Fintech, e-Commerce, dan 
Tata Kelola, dalam Peningkatan 
Kesejahteraan Pengusaha Mikro, Petani 
Lahan Sempit, dan Nelayan Kecil Secara 
Berkelanjutan (RT- SDA)  

Lab. Kebijakan dan 
Kewirausahaan Kehutanan, 
Perlindungan dan Serangga 

Hutan, Lab. Perencanaan dan 
Sistem Informasi Kehutanan 

Riset Kebijakan Sistem Politik, Demokrasi 
Serta Otonomi Daerah Dan Desa  

 

Riset Kebijakan Sistem Politik, Demokrasi 
Serta Otonomi Daerah Dan Desa (RT-SDA)  

Lab.Kebijakan dan 
Kewirausahaan Kehutanan 
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No. Fokus/Bidang  Tema/Topik Unggulan Topik Laboratorium Pengusul 

4. Multi-disiplin/Lintas 
Sektor 

Keanekaragaman  Hayati/Biodiversitas 
 

Eksplorasi,  Konservasi, Valuasi,  
Pemetaan, Perlindungan,  Preservasi, dan  
Pemanfaatan Sumberdaya  Hayati 
berkelanjutan (Bio  Economy) Termasuk  
Biodiversity Loss, Identifikasi 
(Konvensional  dan Molekuler) dan  
Taksonomi Sumber Daya  Hayati 
Terrestrial dan  Kelautan (RM-SDA) 
 

Lab.PPHH, Lab. Perlindungan 
dan Serangga Hutan, Lab 

KSDHE, Lab. Pemanenan Hasil 
Hutan, Lab.Kebijakan dan 

Kewirausahaan Kehutanan, Lab. 
Perencanaan dan Sistem 

Informasi Kehutanan 

Kebencanaan Teknologi dan Manajemen Bencana 
Hidrometereorologi dan Cuaca Ekstrim, 
Vulkanik, Tsunami, Gempa Bumi, dan 
Bencana Biologi, Kimia, Radioaktif, dan 
Rawan Pangan (Pengembangan Teknologi 
Early Warning System, Mitigasi & 
Pengurangan Bencana, Pencegahan & 
Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, 
Rehabilitasi & Rekonstruksi, Regulasi & 
Budaya Sadar Bencana) (RMM)  

Lab. Perencanaan dan Sistem 
Informasi Kehutanan, Lab. 

Pengelolaan DAS 
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3.3 Issue Strategis dan Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

3.3.1 Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan 
 

A. Isu-isu Strategis 
 

Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan Masalah Topik Riset Kinerja Indikator 

Biaya 
(Juta) 

Usaha Kehutanan 
Tidak 
Menguntungkan  
(Kurang Mampu 
Bersaing dengan 
Komoditi Lain) 

Manajemen 
Hutan 

Kebijakan 
Kehutanan, 
Ekonomi 

Kehutanan dan 
Sosial Kehutanan 

Peningkatan daya 
saing unit usaha 
kehutanan melalui 

konsep perhutanan 
sosial 

Eksplorasi dan 
Identifikasi 
Permasalahan Serta 

Pemodelan 
Perhutanan Sosial 
melalui Konteks 
Kebijakan, Ekonomi 
dan Sosial 
 

Tersedianya konsep 
perhutanan sosial yang 
kolaboratif dan 

partisipatif yang 
didukung oleh produk-
produk kebijakan yang 
mendukung 
implementasi 
perhutanan sosial 

Publikasi 
ilmiah 
dan 

Produk 

500 Juta 

Kelembagaan 
Kesatuan 
Pengelolaan Hutan 
Belum Terlaksana 
Dengan Baik 

Manajemen 
Hutan  

Kebijakan 
Kehutanan, 
Ekonomi 
Kehutanan dan 
Sosial Kehutanan 

Optimalisasi fungsi 
Kesatuan 
Pengelolaan Hutan 

Eksplorasi dan 
Identifikasi 
Permasalahan Serta 
Pemodelan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan 
melalui Konteks 

Kebijakan, Ekonomi 
dan Sosial 

Tersedianya konsep 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan yang Efektif dan 
Efisien serta didukung 
oleh produk-produk 
kebijakan yang 

mendukung 
implementasinya 

Publikasi 
ilmiah 
dan 
Produk 

500 Juta 

Peran Industri Hasil 
Hutan Belum 
Mampu Bersaing 
Dengan Baik dan 
Kurang 
Berkontribusi Bagi 
Keberlanjutan 
Pengelolaan Hutan 

Manajemen 
Hutan 

Kebijakan 
Kehutanan, 
Ekonomi 
Kehutanan dan 
Sosial Kehutanan 

Meningkatkan Peran 
Industri Hasil Hutan 
dalam kaitannya 
dengan kelembagaan 
Kesatuan Pengelola 
Hutan dan 
Pengelolaan di 
tingkat tapak melalui 
beragam skim 
Perhutanan Sosial 

Identifikasi 
Permaslaahan dan 
Pemodelan Industri 
Hasil Hutan Beserta 
Keterkaitannya 
dengan Mekanisme 
Kelembagaan 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Serta Pengelola 
di Tingkat Tapak 
Melalui Beragam Skim 
Perhutanan Sosial 

Tersedianya Konsep 
Peran Industri Hasil 
Hutan yang terintegrasi 
dengan Kesatuan 
Pengelola Hutan Serta 
didukung oleh produk-
produk kebijakan uyang 
mendukung 
implementasinya 

Publikasi 
ilmiah 
dan 
Produk 

500 Juta 
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B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 
 

No Topik Riset 
Roadmap (Judul Penelitian) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Luaran 

1 Ekonomi  
Kehutanan 

1. Peningkatan 
kontribusi sektor 
kehutanan 
terhadap 
pembangunan 
Wilayah:  
a. Produk 

Domestik 
Regional 
Bruto dan 
Produk 
Domestik 
Regional 
Bruto Hijau 

b. Penciptaan 
lapangan 
kerja 

c. Pengendalia
n 
kemiskinan 

d. Keberlanjuta
n 
penghidupa
n 

 
2. Rente ekonomi 

SDH 

1. Ekonomi 
kelembagaan 
kehutanan 

2. Valuasi 
ekonomi 
sumberdaya 
hutan 

1. Kelayakan 
finansial dan 
ekonomi 
usaha sektor 
kehutanan 

2. Peningkatan 
efisiensi 
usaha sektor 
kehutanan 

 

1. Pengembangan 
pemasaran hasil 
hutan 

2. Ekonomi 
industri 
kehutanan 

3. Neraca ekonomi 
SDH 

1. Ekonomi 
pengelolaan 
landscape 
SDH  

2. Kompensasi 
hulu-hilir 

 

1. Kajian 
operasionalisa
si KPH secara 
terintegrasi 

2. Kajian 
kelayakan 
KPH secara 
terintegrasi 

Publikasi 
dan 
Kebijakan 
/policy brief 

2 Sosial 
Kehutanan 

1. Kajian konflik 
pengelolaan 
hutan berbasis 
masyarakat 

1. Kaji tindak 
pengelolaan 
konflik 
pengelolaan 
hutan 

1. Perubahan 
sosial pada 
masyarakat di 
dalam dan 
sekitar hutan 

1. Pengembangan 
model 
pemberdayaan 
masyarakat 
hutan 

1. Konseptualis
asi 
pengelolaan 
konflik 
dalam 

1. Pemodelan 
pengelolaan 
konflik 
kehutanan 

Publikasi 
dan 
Kebijakan 
/policy brief 
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No Topik Riset 
Roadmap (Judul Penelitian) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Luaran 

2. Kajian modal 
sosial dalam 
pengelolaan 
hutan 

3. Kajian 
pengetahuan 
lokal 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
kawasan hutan 
dan 
pemanfaatan 
hasil hutan 

4. Performansi 
pengelolaan 
hutan oleh 
masyarakat 
sekitar hutan 

 

2. Kaji tindak 
pengembanga
n modal sosial  

3. Kaji tindak 
konservasi 
atau 
pengembanga
n 
pengetahuan 
lokal 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
kawasan 
hutan dan 
pemanfaatan 
hasil hutan 

4. Kaji tindak 
performansi 
pengelolaan 
hutan oleh 
masyarakat 
sekitar hutan 

 

2. Kontestasi 
dan devolusi 
pada 
kawasan 
hutan 

3. Kajian modal 
sosial 
lanjutan 
membangun 
sistem 
kompensasi 
hulu-hilir 
usaha 
 

2. Pengembangan 
model fasilitasi 
dan penyuluhan 
kehutanan 

3. Kaji tindak 
pengembangan 
modal sosial 
membangun 
kompensasi 
hulu hilir 
 

kelembagaan 
KPH 

2. Konseptualis
asi kajian 
modal sosial 
dalam 
kelembagaan 
KPH 

3. Konseptualis
asi kajian 
pengetahuan 
lokal 
masyarakat 
dalam 
kelembagaan 
KPH 

 

terintegrasi 
KPH 

2. Pemodelaan 
pengelolaan 
modal sosial 
terintegrasi 
KPH 

3. Pemodelan 
pengembanga
n pengetahuan 
lokal 
masyarakat 
terintegrasi 
KPH 

3 Kebijakan 
Kehutanan 

1. Kajian 
kelembagaan 
pengelolaan 
perhutanan 
sosial 

2. Kajian 
kelembagaan 
pengelolaan 
kawasan 
konservasi 

1. Kajian 
kebijakan 
perubahan 
peruntukan 
dan fungsi 
kawasan 
hutan  

2. Kajian 
administrasi 
kehutanan 

1. Kajian 
kelembagaan 
aglomerasi 
usaha hutan 
berbasis 
masyarakat 

2. Model 
devolusi pada 
kawasan 
hutan 

 

1. Kaji tindak 
legalitas sistem 
kelembagaan 
KPH  

2. Kajian 
kolaborasi 
pengelolaan 
sumberdaya 
hutan dan 
lingkungan 

1. Kajian politik 
aktor negara 
dan non 
negara dalam 
peneglolaan 
kehutanan  

2. Kajian politik 
kelembagaan 
pengelolaan 
hutan 

1. Kajian 
metodologis 
politik 
kehutanan 
nasional dan 
internasional 

2. Kajian 
metodologis 
politik, berbasis 
aktor, dan 
kelembagaan 

Publikasi 
dan 
Kebijakan 
/policy brief 
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No Topik Riset 
Roadmap (Judul Penelitian) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Luaran 

3. Kajian 
implementasi 
kebijakan 
pengelolaan 
perhutanan 
sosial 

4. Kajian 
implementasi 
kebijakan 
pengelolaan 
kawasan 
konservasi 

pada kawasan 
hutan 

3. Kajian 
pengembanga
n sistem 
kompensasi 
hulu hilir 
 

3. Politik 
kehutanan 
regional dan 
internasional 
 

3. Kajian 
konferehensf 
politik 
administrasi 
pengelolaan 
sumberdaya 
hutan (lindung, 
produksi dan 
konservasi) 
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3.3.2 Laboratorium Perencanaan dan Sistem Informasi  

A. Isu-isu Strategis 

Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik riset Kinerja Indikator 

Biaya  
(juta) 

Kerusakan tutupan 
hutan 

Sistem informasi 
geografis 
kehutanan 

Pemanfaatan 
teknologi sistem 
informasi spasial 
untuk 
memuktakhirkan 
kondisi 
kerusakan hutan 
pada berbagai 
ekoregion dalam 
rangka 
penyusunan arah 
perencanaan 
kehutanan yang 
berkelanjutan 

1. Terciptanya 
metode pemetaan 
dan perencanaan 
yang cepat, tepat 
dan berdaya guna. 
2. Tersedianya SDM 
yang memahami 
teknik pemetaan 
3. Tersedianya SDM 
yang mampu 
menyusun arah 
perencanaan 
kehutanan yang 
berkelanjutan 

1. Membangun format 
dan basis data wilayah 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 
2. Aplikasi Pengideraan 
jauh terpadu dengan 
GIS untuk pemetaan 
sumberdaya 
lingkungan hidup dan 
kehutanan terkait land 
use change, deforestasi 
dan aforestasi, daya 
dukung dan daya 
tampung lingkungan 
hidup, jasa lingkungan 
serta dampak dan 
risiko lingkungan 
hidup 
3. Inventarisasi potensi 
dan pemanfaatan hasil 
sumberdaya 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 
4. Kajian model 
penataan ruang 
lingkungan hidup dan 
kehutanan yang 
aspiratif dan aplikatif 

 Basis data wilayah 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 
 
Aplikasi penginderaan 
jauh terpadu 
 
Data potensi dan 
pemanfaatan hasil SD 
lingkungan hidup dan 
Kehutanan 
  

1. Publikasi 
Ilmiah 
nasional dan 
internasional 
2. Buku ajar 
3. Buku teks 

750 
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B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

 

No Topik Riset 
Sub Riset (Judul Penelitian) 

Luaran/Output 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Membangun 
format dan basis 
data wilayah 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Model aplikasi 
basis data dalam 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Model aplikasi 
basis data dalam 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Model aplikasi 
basis data dalam 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Model aplikasi basis 
data dalam 
pengelolaan 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 

Model aplikasi basis data 
dalam pengelolaan 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 

Publikasi Ilmiah  
Paten 

2 Aplikasi 
Pengideraan jauh 
terpadu dengan 
GIS untuk 
pemetaan 
sumberdaya 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 
terkait land use 
change, deforestasi 
dan aforestasi, daya 
dukung dan daya 
tampung 
lingkungan hidup, 
jasa lingkungan 
serta dampak dan 
risiko lingkungan 
hidup 

Prediksi 
perubahan 
penggunaan lahan 
berbasis ekoregion  
dan pengaruhnya 
terhadap 
perubahan iklim 

Prediksi 
perubahan 
penggunaan lahan 
berbasis ekoregion  
dan pengaruhnya 
terhadap 
perubahan iklim 

Prediksi perubahan 
penggunaan lahan 
berbasis ekoregion  
dan pengaruhnya 
terhadap 
perubahan iklim 

Prediksi perubahan 
penggunaan lahan 
berbasis ekoregion  
dan pengaruhnya 
terhadap perubahan 
iklim 

Prediksi perubahan 
penggunaan lahan 
berbasis ekoregion  dan 
pengaruhnya terhadap 
perubahan iklim 

Publikasi Ilmiah  

Profil deforestasi 
berbasis ekoregion 

Profil deforestasi 
berbasis ekoregion 

Profil deforestasi 
berbasis ekoregion 

Profil deforestasi 
berbasis ekoregion 

Profil deforestasi berbasis 
ekoregion 

Publikasi Ilmiah  

Komparasi low, 
medium dan high 
multispectral 
image untuk 
pemetaan 
sumberdaya 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Komparasi low, 
medium dan high 
multispectral 
image untuk 
pemetaan 
sumberdaya 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Komparasi low, 
medium dan high 
multispectral image 
untuk pemetaan 
sumberdaya 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Komparasi low, 
medium dan high 
multispectral image 
untuk pemetaan 
sumberdaya 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 

Komparasi low, medium 
dan high multispectral 
image untuk pemetaan 
sumberdaya lingkungan 
hidup dan kehutanan 

Publikasi Ilmiah  

Pemanfaatan 
Unnamed Aerial 
Vehicle dalam 
monitoring 
kondisi 
sumberdaya 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Pemanfaatan 
Unnamed Aerial 
Vehicle dalam 
monitoring 
kondisi 
sumberdaya 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Pemanfaatan 
Unnamed Aerial 
Vehicle dalam 
monitoring kondisi 
sumberdaya 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Pemanfaatan 
Unnamed Aerial 
Vehicle dalam 
monitoring kondisi 
sumberdaya 
lingkungan hidup dan 
kehutanan 

Pemanfaatan Unnamed 
Aerial Vehicle dalam 
monitoring kondisi 
sumberdaya lingkungan 
hidup dan kehutanan 

 

Model spasial 
daya dukung 
lingkungan 

Model spasial 
daya dukung 
lingkungan 

Model spasial daya 
dukung lingkungan 

Model spasial daya 
dukung lingkungan 

Model spasial daya 
dukung lingkungan 

Publikasi Ilmiah  
Paten 
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No Topik Riset 
Sub Riset (Judul Penelitian) 

Luaran/Output 
2020 2021 2022 2023 2024 

Model pemetaan 
dampak dan risiko 
lingkungan terkait 
kebencanaan yang 
disebabkan oleh 
rusaknya 
sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan 

Model pemetaan 
dampak dan risiko 
lingkungan terkait 
kebencanaan yang 
disebabkan oleh 
rusaknya 
sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan 

Model pemetaan 
dampak dan risiko 
lingkungan terkait 
kebencanaan yang 
disebabkan oleh 
rusaknya 
sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan 

Model pemetaan 
dampak dan risiko 
lingkungan terkait 
kebencanaan yang 
disebabkan oleh 
rusaknya sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan 

Model pemetaan dampak 
dan risiko lingkungan 
terkait kebencanaan yang 
disebabkan oleh rusaknya 
sumberdaya lingkungan 
dan kehutanan 

Publikasi Ilmiah  
Paten 

3 Inventarisasi 
potensi dan 
pemanfaatan hasil 
sumberdaya 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 

Inventarisasi 
potensi dan 
pemanfaatan 
sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan 
berbasis ekoregion 

Inventarisasi 
potensi dan 
pemanfaatan 
sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan 
berbasis ekoregion 

Inventarisasi 
potensi dan 
pemanfaatan 
sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan berbasis 
ekoregion 

Inventarisasi potensi 
dan pemanfaatan 
sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan berbasis 
ekoregion 

Inventarisasi potensi dan 
pemanfaatan sumberdaya 
lingkungan dan 
kehutanan berbasis 
ekoregion 

Publikasi Ilmiah  

Inventarisasi 
potensi biomassa 
tegakan pada 
berbagai tipe 
hutan 

Inventarisasi 
potensi biomassa 
tegakan pada 
berbagai tipe 
hutan 

Inventarisasi 
potensi biomassa 
tegakan pada 
berbagai tipe hutan 

Inventarisasi potensi 
biomassa tegakan 
pada berbagai tipe 
hutan 

Inventarisasi potensi 
biomassa tegakan pada 
berbagai tipe hutan 

 

Terrestrial Close 
Range 
Photogrammetric 
Approach dalam 
mengidentifikasi 
potensi 
sumberdaya hutan 

Terrestrial Close 
Range 
Photogrammetric 
Approach dalam 
mengidentifikasi 
potensi 
sumberdaya hutan 

Terrestrial Close 
Range 
Photogrammetric 
Approach dalam 
mengidentifikasi 
potensi 
sumberdaya hutan 

Terrestrial Close 
Range 
Photogrammetric 
Approach dalam 
mengidentifikasi 
potensi sumberdaya 
hutan 

Terrestrial Close Range 
Photogrammetric 
Approach dalam 
mengidentifikasi potensi 
sumberdaya hutan 

Publikasi Ilmiah  

4 Kajian model 
penataan ruang 
lingkungan hidup 
dan kehutanan 
yang aspiratif dan 
aplikatif 

Penyusunan 
model penataan 
ruang berbasis 
perencanaan 
pembangunan 
rendah emisi 
karbon 

Penyusunan 
model penataan 
ruang berbasis 
perencanaan 
pembangunan 
rendah emisi 
karbon 

Penyusunan model 
penataan ruang 
berbasis 
perencanaan 
pembangunan 
rendah emisi 
karbon 

Penyusunan model 
penataan ruang 
berbasis perencanaan 
pembangunan rendah 
emisi karbon 

Penyusunan model 
penataan ruang berbasis 
perencanaan 
pembangunan rendah 
emisi karbon 

Publikasi Ilmiah  
 
Paten 



22  

3.3.3 Laboratorium Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan 

A. Isu-isu Strategis 
 

Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan Masalah Topik Riset Kinerja Indikator 

Biaya 
(juta) 

Kelangkaan energi 
terbarukan 

Ilmu kayu dan 
hasil hutan bukan 
kayu 

Pemanfaatan 
hasil hutan 
sebagai bahan 
baku bioenergi 

Tersedianya bahan 
baku kayu dan non 
kayu sebagai hasil 
hutan untuk bahan 
baku berbagai 

macam bioenergi 

Bioenergy berbahan 
kayu dan non kayu 
yang berkelajutan 

Bioenergi yang 
berasal dari kayu 
dan non kayu 

Publikasi 
ilmiah, 
Paten dan 
Produk 

500 

Rendahnya 
Diversifikasi 
Material Serat 
sebagai Material 
Maju 

Teknologi Hasil 
Hutan 

Pemanfaatan 
hasil hutan yang 
berkualitas tinggi 
untuk berbagai 
penggunaan 
khususnya 
produk serat  

Tersedianya bahan 
baku yang tahan 
terhadap organisme 
perusak kayu dan 
kekuatan yang tinggi 
untuk berbagai 
produk hasil hutan 

1. Eco material untuk 
biosida sebagai 
upaya 
meningkatkan 
kualitas bahan 
baku lignoselulosa 
untuk berbagai 
macam 
penggunaan 

2. Kajian 
Karakteristik dan 
produk serat kayu 
dan non kayu pada 
level makro hingga 
nano 

Bahan baku hasil 
hutan berkualitas 
tinggi 

Publikasi 
ilmiah, 
Paten dan 
Produk 

750 

Minimnya 
Diversifikasi dan 
Pemanfaatan 
Keanekaragaman 
Hayati 
 

Teknologi Hasil 
Hutan 

Pemanfaatan 
hasil hutan 
berkualitas tinggi 
dengan 
modifikasi proses 
teknologi  

Meningkatkan 
pemanfaatan hasil 
hutan  

1. Peningkatan 
Kualitas kayu 
untuk 
memanfaatkan 
kayu-kayu inferior  

2. Peningkatan 
keawetan kayu 
dengan 
memanfaatkan 
tanaman tropis 
sebagai biosida  

Bahan baku hasil 
hutan berkualitas 
tinggi melalui 
proses teknologi 

Publikasi 
ilmiah, 
Paten dan 
Produk 

500 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan Masalah Topik Riset Kinerja Indikator 

Biaya 
(juta) 

3. Pemanfaatan hasil 
hutan dengan 
teknologi baru 
biocomposite 

 

B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

NO Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Luaran/Output 

1 Teknologi 
Produksi  
Bahan Bakar 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

Kajian sumber- 
sumber 
bioenergi dari 
HHBK 

 

Pengembanga
n bioenergi 
padat, gas, dan 
cair 

Pengembanga
n bioenergi 
padat, gas, 
dan cair 

Kajian 
bioetanol, 
briket dan 
pellet  

Kajian 
bioetanol, 
briket dan 
pellet  

Pengembangan 
mutu produk 
bioetanol, 
briket dan 
pellet  

Pengembangan 
mutu produk 
bioetanol, briket 
dan pellet  

Bahan bakar 
bioenergy yang 
berkelajutan 

Teknologi Pengolahan Kayu 

  Eksplorasi 
woody 
plants 
biomassa 
sumber  
biofuel  

 

Pengembanga
n  biofuel 
berbasis 
woody plant 
biomassa 
 

Pengemban
gan  biofuel 
berbasis 
woody 
plant 
biomassa 

 

Uji coba 
produksi 
biofuel 

 

Evaluasi 
produksi biofuel 

 

Produk biofuel 
berbahan 
woody plant 

2 Material Serat 
lignoselulosa 
 

Sifat Dasar Kayu 

Kualitas serat 
dari jenis-jenis 
inferior 

Kualitas serat 
kayu dari 
keragaman 
genetik 

Kualitas serat 
non kayu dari 
keragaman 
genetik 

Kristalinitas 
selulosa bahan 
dasar serat 

Kristalinitas 
selulosa 
bahan dasar 
serat 

Karakteristik 
serat kayu pada 
level nano 

Karakteristik 
serat non kayu 
pada level nano 

Kualitas serat 
Hasil Hutan 

Deteriorasi dan Pengawetan Kayu 

Optimalisasi 
kondisi dan 
perlakuan 
bahan 

Optimalisasi 
kondisi dan 
perlakuan  
bahan 

Model 
aplikasi / 
komersialisasi 
biosida 

Evaluasi model 
dengan 
pengujian 
lapang 

Evaluasi 
model 
dengan 
pengujian 
lapang 

Modifikasi 
dan 
penyesuaian 
kondisi 
produk pada 
berbagai 

Modifikasi dan 
penyesuaian 
kondisi 
produk pada 
berbagai 
keadaan 

High resistant 
Bio-based 
materials for 
various 
purposes 
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NO Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Luaran/Output 

keadaan 
penggunaan 
 

penggunaan 
 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

Kajian produk 
serat 
 

Pengembanga
n Produk 
Serat 

Pengemb
angan 
Produk 
Serat 

Kajian hhbk ber 
lignoselulosa 
untuk produk 
berbahan serat 

Kajian hhbk 
ber 
lignoselulos
a untuk 
produk 
berbahan 
serat 

Pengembang
an mutu 
produk serat 
sesuai SNI 
dan standar 
mutu 
lainnya 

Pengembanga
n mutu produk 
serat sesuai 
SNI dan 
standar mutu 
lainnya 

Produk serat 
berlognoselulos
a non kayu 

3 Eksplorasi, 
Identifikasi dan  
Pemanfaatan 
Sumberdaya  
Hayati 
berkelanjutan 
 

Sifat Dasar Kayu 

Kajian 
faktor yang 
mempengar
uhi proses 
pemadatan 

  
Pengujian hasil 
intervensi jalur 
biosintesis 
komponen 
kimia penyusun 
kayu secara in 
vitro 

Pengujian 
hasil metode 
pemadatan  

 
 
Pengujian hasil 
intervensi jalur 
biosintesis 
komponen 
kimia 
penyusun kayu 
secara in vitro 

Aplikasi hasil 
proses 
pemadatan 
pada skala 
nano 

 
Pengujian 
hasil 
intervensi 
jalur 
biosintesis 
komponen 
kimia 
penyusun 
kayu secara in 
vivo 

Karakteristik 
kayu hasil 
proses 
pewarnaan  

 

 

Identifikasi 
faktor-faktor 
penentu dalam 
jalur biosintesis 
pada 
tumbuhan 

 

Indikator 
keberhasilan 
pewarnaan 
dengan 
nano 
struktur 

 
Karakterisas
i faktor-
faktor 
penentu 
dalam jalur 
biosintesis 
pada 
tumbuhan 

Aplikasi 
gabungan 
proses 
pemadatan dan 
pewarnaan 

 

Validasi 
faktor 
penentu 
teridentifikas
i pada jenis 
tumbuhan 
yang sama 

Uji hasil aplikasi 
pada berbagai 
jenis hasil hutan 

 

Validasi faktor 
penentu 
teridentifikasi 
pada jenis 
tumbuhan 
yang berbeda 

Peningkatan 
kualitas kayu 
jenis inferior 

Deteriorasi dan Pengawetan Kayu 

Faktor yang 
berpengaruh 

terhadap 
biodiversitas 
Organisme 

Perusak Kayu 
(OPK) 

Simulasi 
interaksi OPK 

dan 
lingkungannya 

Model 
interaksi OPK 

dengan 
lingkungan. 

Eksplorasi 
potensi 
sumberdaya 
hayati 
penghambat 
laju interaksi 

Identifikasi, 
karakterisasi 
dan 
formulasi 
produk  
senyawa 

Identifikasi, 
karakterisasi 

dan formulasi 
produk  

senyawa aktif 
(biological active 

ingredients) 

Evaluasi 
efektivitas 

formulasi produk 
senyawa aktif  

Produk 
tanaman tropis 
sebagai biosida 

untuk 
pengendalian 

OPK 
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NO Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Luaran/Output 

OPK dan 
lingkungannya. 

 

aktif 
(biological 
active 

ingredients) 
 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

Kajian Produk 
Pangan 

Pengembanga
n produk 
pangan 

 

Pengemb
angan 
produk 
pangan 

 

Pengemba
ngan 
produk 
pangan 

 

Kajian 
Produk 
Pangan 

berbahan 
baku 
Karbohidrat 
dan Protein 
dari Hasil 
Hutan 
Bukan Kayu 
(HHBK) 

Kajian Produk 
Pangan 

berbahan baku 

Karbohidrat 
dan Protein 
dari HHBK 

Diversifikasi 
Sumber dan 

Produk pangan 

sumber Protein 
dan Karbohidrat 

dari HHBK 

Diversifikasi 
Sumber dan 

Produk pangan 

sumber Protein 
dan 

Karbohidrat 
dari HHBK 

Teknologi Pengolahan Kayu (TPK) 

Pengembangan 
standardisasi 
kesesuaian 
bahan baku 
dan teknologi 
proses 

•  Eksplorasi 

bahan hayati 

untuk 

produk 

bioadhesive 

•  Eksplorasi 

bahan hayati 

untuk 

produk 

bioplastik 

•  Eksplorasi 

bahan-bahan 

•  Pengemban

gan dan 

rekayasa 

produksi 

bioadhesive 

•  Pengemban

gan dan 

Rekayasa 

produksi 

bioplastik 

•  Pengemban

gan dan 

•  Pengemban

gan dan 

rekayasa 

produksi 

bioadhesive 

•  Pengemban

gan dan 

Rekayasa 

produksi 

bioplastik 

•  Pengemban

gan dan 

•  Uji coba 

aplikasi 

bioadhesi

ve pada 

perabotan 

•  Uji coba 

aplikasi 

bioplastik 

sebagai 

kemasan 

•  Uji coba 

aplikasi 

•  Evaluasi 

aplikasi 

bioadhesive 

pada 

perabotan 

•  Evaluasi 

aplikasi 

bioplastik 

sebagai 

kemasan 

•  Evaluasi 

aplikasi 

Produk 
bioadhesive, 
bioplastik dan 
biokomposit 
unggul 

Pengembangan 
teknologi dan 
evaluasi 
keandalan 
teknologi baru 
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NO Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Luaran/Output 

hayati untuk 

fortifikasi 

produk 

biokomposit  

Rekayasa 

bahan 

fortifikasi 

untuk 

produk 

biokomposi

t 

Rekayasa 

bahan 

fortifikasi 

untuk 

produk 

biokomposit 

 

bahan 

fortifikasi 

pada 

perabotan 

berbasis 

biokompo

sit  

 

bahan 

fortifikasi 

pada 

perabotan 

berbasis 

biokomposit 
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3.3.4 Laboratorium Pemanenan Hasil Hutan 

A. Isu-isu Strategis 

Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan Masalah Topik Riset Kinerja Indikator 

Biaya 
(juta) 

Optimalisasi 
Sumber Daya Hutan 
yang ramah 
lingkungan 
 

Pemanenan 
Hutan, 
keteknikan dan 
pembukaan 
wilayah hutan, 
analisisi biaya 
pemanenan 
hutan, ilmu 
kerja hutan   

Pengusahaan 
hutan kayu yang 
belum optimal 
dan tidak ramah 
lingkungan dan 
berkelanjutan  

Pengembangan 
rancangan dan model 
pengusahaan hutan 
lestari 

Pemanfaatan Sumber 
Daya Hayati 
Berkelanjutan (Bio 
Economy) 

Rancangan dan model 
pola pemanenan hutan 
yang ramah 
lingkungan dan 
berkelanjutan 

Publikasi 
ilmiah 

500 

 

B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 
 

No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pemanfaatan 
Sumber Daya 
Hayati 
Berkelanjutan 
(Bio Economy) 

Identifikasi 
pola 
pemanenan 
hutan skala 
kecil dan besar 
serta 
dampaknya 
terhadap 
lingkungan 
baik yang 
dilakukan oleh 
masyarakat 
maupun 
pengusaha 
dan industri 

• Peningkatan 
efisiensi dan 
efektivitas 
pemanenan 
hutan yang 
meminimalisa
si limbah kayu 
dan upaya 
pemanfaatann
ya 

• Teknik   
pemanenan 
hutan dan 
hubungannya 
dengan teknik 
silvikultur 

• Teknik 
pemanenan 
hasil hutan 
kayu dan 
non kayu 

• Kajian 
sistem dan 
pola 
pemanenan 
hutan 
berdampak 
rendah dan  
ramah 
lingkungan  
pada 
berbagai 
skala 

Perancangan 
sistem 
pemanenan 
hutan sesuai 
dengan 
keadaan 
lapangan baik 
skala kecil 
maupun besar 
yang 
memperpende
k tahapan 
pemanenan 

 

 

Kajian 
pengembanga
n desain dan 

aplikasi model 
optimal 
pemanenan 
hutan pada 
berbagai skala 
pengusahaan 
hutan 
berdampak 
rendah dan 
ramah 
lingkungan 
berbasis 
ekosistem 
DAS 

Uji coba 
rancangan 
sistem 
pemanenan 
hutan pada 
pengusahaan 
hutan skala 
besar dan 
skala kecil 

Desain model 
integrasi 
sistem 
pemanenan 
kayu ke dalam 
pemenuhan 
bahan baku 
industri 
pengolahan 
kayu primer 

Publikasi ilmiah 

paten 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

• Integrasi 
sistem 
pemanenan 
hutan pada 
pemenuhan 
kebutuhan 
bahan baku 
industri 
pengolahan 

kayu 

pengusahaa
n hutan 
berbasis 
ekosistem 
DAS 

 

 

 

Deskripsi 
sistem 
pembukaan 
wilayah  dan 
keteknikan  
kehutanan 
yang 
mendukung 
pengembanga
n  wilayah 
pemanenan 

hutan ramah 
lingkungan 
pada berbagai 
skala 
pengusahaan 
hutan baik 
skala 

perusahaan 
maupun skala 
hutan rakyat 
dalam 
memenuhi 
kebutuhan 
kayu  

Sistem 
pembukaan 
wilayah  dan 
keteknikan  
kehutanan  yang 
mendukung 
pengembangan  
wilayah 
pemanenan 
hutan  baik 
skala 

perusahaan 
maupun skala 
hutan rakyat 
pada beberapa 
wilayah DAS 
untuk 
mempertahanka

n efektifitas 
pemanenan 
ramah 
lingkungan 
(reduce impact 
logging) 

Perencanaan 
sistem 
pembukaan 
wilayah dan 
keteknikan 
kehutanan 
dalam 
pemanenan   
hutan  skala 
kecil dan besar 
pada berbagai 

tapak hutan 
terutama pada 
daerah-daerah 
tangkapan 
hujan, hutan 
rakyat dan 
hutan 

produksi 
terbatas  

 

Kajian standar 
teknis 
pembuatan 
jalan hutan 
yang 
mendukung  
sosial ekonomi 
wilayah serta 
mengembangk
an 
kemampuan 

sistem jaringan 
jalan yang 
lebih efektif 
(pemenanan 
ramah 
lingungan) 

 

Perancangan 
pembukaan 
wilayah dan 
keteknikan 
kehutanan 
dalam 
pemanenan  
hutan  yang 
optimal 
mendukung 
pengembanga

n wilayah 
hutan baik 
skala 
perusahaan 
maupun skala 
hutan rakyat, 
hutan tanaman 

dan hutan 
tanaman 
rakyat (HTR) 
sehingga 
kegiatan dan 
system 
pembukaan 

Uji coba 
rancangan 
PWH dalam 
pemanenan 
hutan yang 
optimal pada 
pengusahaan 
hutan skala 
besar dan 
skala kecil  

 

Uji coba 
model PWH 
yang 
mendukung 
pengembang
an wilayah 
pemanenan 
hutan pada 
berbagai 
skala 
pengusahaan 
hutan 

 

Desain 
pengembanga
n model 
pembukaan 
wilayah  dan 
keteknikan  
kehutanan  
yang 
mendukung 
pengembanga
n  wilayah 

pemanenan  

 

Publikasi ilmiah 

paten 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 wilayah tetap 
menjaga 
kelestarian 
hasil 

 

 

Deskripsi 
biaya manfaat 

ekonomi 
pemanenan 
hutan pada 
berbagai skala 
pengusahaan 
hutan 

Kajian  manfaat 
sosial-ekonomi 

pelaksanaan 
pemanenan 
hutan yang  
mendukung 
pengembangan 
wilayah 
pemanenan 

hutan  

Kajian 
kelayakan 

sosial-ekonomi 
pengusahaan 
hutan dan 
sistem 
pemanenan 
hutan  

 

 

Eksternalitas 
positif/negativ

e pemanenan 
hutan 

terhadap sosial 
ekonomi 

masyarakat 
sekitar lokasi 
pemanenan 

hutan 

Kajian model 
pemanenan 

yang 
memberikan 
pengaruh 
eksternakitas 
terhadap 
peningkatan 
social ekonomi 

masyarakat 
sekitar hutan 
rakyat 

Uji coba 
rancangan 

sistem 
pemanenan 
hutan yang 
eksternalitas 
positif 
terhadap 
sosial 

ekonomi 
masyarakat 
sekitar lokasi 
pemanenan 
hutan 

Model 
pemanenan 

hutan yang 
memberikan 
eksternalitas 
positif 
terhadap sosial 
ekonomi 
masyarakat 

sekitar lokasi 
pemanenan 
hutan 

Ditemukan 
rancangan 

sistem 
pembiayaan dan 
manfaat sosial-
ekonomi 
pemanenan 
hutan yang 
mendukung 

pengembangan 
wilayah pada 
berbagai skala 
pengusahaan 
hutan 

 

 

Deskripsi 
sistem 
ketenagakerjaa
n dan 
lingkungan 
kerja pada  
kegiatan 
pemanenan 
hutan dan 
industri 
pengolahan 
kayu  

Perencanaan 
sistem 
ketenagakerjaan, 
lingkungan 
kerja dan 
peralatan 
pemanenan 
pada berbagai 
skala 
pengusahaan 
hutan 

 

Perbandingan 
produktivitas 
tenaga kerja 
pemanenan 
hutan dengan 
sistem kerja 
organisasi 
moderen 
dibanding 
sistem kerja 
kelembagaan 
lokal 

Kajian sistem 
kerja 
pemanenan 
hutan berbasis 
kelembagaan 
lokal 
masyarakat 

 

Kajian 
eksternalitas  
pengusahaan 
hutan dan 
pemanenan 
hutan 
terhadap 
penyerapan 
ketenagakerjaa
n  wilayah dan 
sistem kerja 
pada berbagai 

Uji konsep 
rancangan 
sistem kerja, 
lingkungan 
kerja  
peralatan 
pemanenan 
hutan pada 
berbagai 
skala 
pengusahaan 
hutan  

Rancangan 
sistem kerja 
dan 
lingkungan 
kerja  
peralatan 
pemanenan 
hutan pada 
berbagai skala 
pengusahaan 
hutan  

 

Ditemukan 
suatu rancangan 
sistem kerja, 
lingkungan 
kerja dan   
peralatan 
pemanenan 
hutan pada 
berbagai skala 
pengusahaan 
hutan yang 
bereksternalitas 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 pemanenan 
hutan 

skala 
pengusahaan 
hutan 

 

Rancangan 
sistem 
ketenaga 
kerjaan 
pemanenan 
hutan yang 
memberikan 
eksternalitas 
positif 
terhadap 
pertumbuha
n  

ketenaga 
kerjaan 

Model adaptif 
sistem kerja 
dan 
lingkungan 
kerja 
pemanenan 
hutan berbasis 
kelembagaan 
local 

positif terhadap 
pertumbuhan 
ketenagakerjaan   
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3.3.5 Laboratorium Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 
 

A. Isu-isu Strategis 

Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan Masalah Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

Kerusakan dan 
Hilangnya 
Sumberdaya alam 
sebagai modal 
utama 
pembangunan di 
Indonesia 

• Kebijakan SDA 

• Sosiologi SDA 

• Pengelolaan 
Satwa Liar 

• Ekologi 

Vegetasi/Hutan 

Indonesia 
bergantung dari 
sumberdaya 
alam untuk 
membangun, 
karena itu 
pembangunan 
akan dapat 
dijamin 
keberlajutannya 
jika sumberdaya 

alam lestari 

Menemukan 
berbagai pendekatan 
untuk menjaga 
kelestarian 
sumberdaya alam 
melalui serangkaian 
penelitian 

1. Kebijakan dan 
Sosiologi Konservasi 

2. Kajian bio-ekologi 
Satwa liar Endemik 
dan Non-Prioritas 
yang terancam 
punah serta 
Manajemen Satwa 
Liar 

Rekomendasi bagi 
pembuat kebijakan 
ekonomi dan 
pembangunan tingkat 
daerah dan pusat 

Publikasi 
Ilmiah dan 
rekomendasi 
kebijakan 

500 juta 
rupiah 

Penurunan 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 
akibat eksploitasi 
SDA 

• Pengelolaan 
Kawasan 
Konservasi 

• Pemanfaatan 
Jasa 
Lingkungan 

• Ekologi 
Vegetasi/Hutan  

• Pengelolaan 
Satwa Liar 

Kecenderungan 
masyarakat 
dunia untuk 
melakukan 
perjalanan 
wisata semakin 
meningkat, 
Indonesia 
memiliki 
potensi obyek 
ekoswisata/ 
wisata alam 
yang sangat 
besar. 
Mengembangka
n ekowisata/ 
kepariwisataan 
dapat 

memberikan 
pendapatan 

Sebagian besar 
potensi obyek wisata 
di wilayah Wallacea 
belum terindetifikasi 
dan dikembangkan. 
Melalui serangkaian 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 
diharapkan 
pemerintah setempat 
dan masyarakat 
dapat mengelola 
obyek obyek wisata 
potensial di 
daerahnya dalam 
rangka 
meningkatkan 

penerimaan daerah 

1. Manajemen 
Ekowisata dalam 
Kawasan Konservasi 

2. Ekowisata dan 
Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan 

Rekomendasi bagi 
pembuat kebijakan 
ekonomi dan 
pembangunan tingkat 
daerah dan pusat 

Publikasi 
jurnal dan 
rekomendasi 
kebijakan 

500 juta 
rupiah 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan Masalah Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

bagi pemerintah 
dan sekaligus 
mensejahteraka
n masyarakat 
tanpa 
mengakibatkan 
kerusakan 
sumberdaya 
alam 

dan kesehjateraan 
masyarakat 
 

Hilangnya 
keanekaragman 
Hayati akibat 
kenaikan suhu 
global, cuaca 
ekstrim, dan 
hilangnya 
tutupan hutan 

• Fenologi 

• Ekologi 
Dampak 
Perubahan 
Iklim 

• Ekologi 

Hutan/Vgetasi 

• Pengelolaan 
Satwa Liar 

Fenologi 
tumbuhan 
terjadi secara 
sangat teratur 
dan ditentukan 
oleh pola 
musim. 
Perubahan iklim 
berakibat 
perubahan pola 
musim dan 
berdampak 
pada kacaunya 
fenologi 
tumbuhan. Hal 
tersebut akan 
menjadikan 
tumbuhan gagal 
bereproduksi 
dan mengancam 
kehidupan 
fauna yang 
bergantung 
hidupnya pada 
reproduksi 
tumbuhan, 
termasuk 

Dengan 
diketahuinya pola 
perubahan musim/ 
iklim maka dapat 
dirumuskan 
tindakan mitigasi 
dan adaptasi yang 
tepat dalam penjaga 
produktifitas 
tumbuhan termasuk 
tanaman pangan 
sehingga kelestarian 
flora dan fauna, serta 
ketahanan pangan 
dapat terjaga  

1. Studi Ekologi 
Dampak Perubahan 
Iklim 

Rekomendasi bagi 
pembuat kebijakan 
ekonomi dan 
pembangunan tingkat 
daerah dan pusat 

Publikasi 
jurnal dan 
rekomendasi 
kebijakan 

500  juta 
rupiah 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan Masalah Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

beddampak 
pada ketahanan 
pangan bagi 
manusia 
 

 

B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Studi Ekologi Dampak 
Perubahan Iklim 

Struktur komposisi berbagai 
tegakan hutan (membangun plot 
permanen) 

Dampak perubahan iklim  terhadap fenologi 
reproduksi, pertumbuhan pohon, dan dinamika 
tegakan 

Adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim 
terhadap dinamika / 
kelestarian tegakan 
hutan 

Publikasi jurnal 
dan rekomedasi 
kebijakan 
pembangunan 

Produktivitas ekosistem dan 
dekomposisi 

Dampak perubahan iklim terhadap produktifitas 
tegakan dan laju dekomposisi 

Adaptasi dan mitigasi 
dampak perubahan 
iklim terhadap 
dinamika / kelestarian 
hutan 

Publikasi jurnal  

2. Kebijakan dan Sosiologi 
Konservasi 

Ketergantungan masyarakat 
terhadap sumberdaya alam di 
dalam kawasan konservasi 

Kerentanan kawasan konservasi terhadap 
berbagai bentuk pemanfaatan 

Pengembangan 
kebijakan 
pemanfaatan kawasan 
konservasi berbasis 
masyarakat 

Publikasi jurnal 
dan rekomedasi 
kebijakan 
pembangunan 

3. Manajemen Satwa Liar Kajian bioekologi jenis-jenis satwa 
endemic, satwa terancam, dan 
satwa bernilai ekonomi (non-

prioritas) 

Kajian anthropogenic dan etnozoologi satwa liar 
potensial (endemik dan non-prioritas yang 
terancam punah) 

Studi permodelan 
untuk menejemen 
satwa liar 

berkelanjutan 

Publikasi jurnal 
dan rekomedasi 
kebijakan 

pembangunan 

4. Manajemen Ekowisata 
dalam Kawasan 
Konservasi 

pengembangan ekowisata di 
wilayah zona penyangga 
kawasan konservasi 

Pengembangan model ekowisata di areal zona 
penyangga kawasan konservasi 

Studi kolaborasi 
pengembangan 
ekowisata di wilayah 
zona penyangga 
kawasan konservasi 

Publikasi jurnal 
dan rekomedasi 
kebijakan 
pembangunan 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5. Ekowisata dan 
Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan 

Pengembangan model-model 
pemanfaatan jasa lingkungan di 
dalam dan di luar kawasan 
konservasi 

Evaluasi dampak pemanfaatan jasa lingkungan di 
dalam dan di luar kawasan konservasi 

Pemanfaatan jasa 
lingkungan dan 
pembangunan 
berkelanjutan 

Publikasi jurnal 
dan rekomedasi 
kebijakan 
pembangunan 

Identifikasi dan analisis potensi 
biofisik, sosial budaya, dan pasar 
ekowisata 

Studi model pengembangan areal ekowisata 
berbasis keunikan lokal 

Studi model 
pengelolaan ekowisata 
sebagai alternative 
penerimaan daerah 
berkelanjutan 

Publikasi jurnal 
dan rekomedasi 
kebijakan 
pembangunan 
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3.3.6 Laboratorium Silvikultur 

A. Isu-isu Strategis 

Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

1. Model 
pengelolaan 
tegakan sumber 
benih untuk 
produksi benih 
berkelanjutan 
dalam rangka 
pemenuhan 
kebutuhan 
benih untuk 
rehabilitasi 
hutan dan lahan 

 

• Silvikultur 

• Teknologi benih 

• Rehabilitasi 
hutan dan lahan 

• Pemuliaan 
Pohon 

• Kualitas tempat 
tumbuh 

Penurunan 
produktivitas 
tegakan dan 
kualitas benih  

Meningkatnya 
produktivitas benih 
dan bibit bermutu  

• Kajian fenologi dan 
produktivitas benih  
hubungannya dengan 
faktor morphofisiologis 
dan genetik 
hubungannya serta 
faktor lingkungan dan 
perubahan iklim jenis-
jenis pohon endemik 
dan jenis unggulan 
hutan tanaman dan 
hutan rakyat 

• Analisis fenologi 
dan Produktivitas 
benih tanaman 
hutan dan 
hubungannya 
dengan kebutuhan 
rehabilitasi lahan 
hutan 

• Analisis Kebijakan 
pengelolaan  
Tegakan Benih TBS 
jenis endemik dan 
jenis unggulan 
hutan alam, 
h.tanaman dan 
h.rakyat 
hubungannya 
dengan faktor 
lingkungan dan 
perubahan iklim 

Model pengelolaan 
sumber benih 
bermutu 

Publikasi 
Ilmiah dan 
Paten 

750 jt 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

2. Kajian 
Silvikultur 
untuk 
rehabilitasi, 
konservasi, dan 
peningkatan 
produktivitas 
hutan alam 
eboni dan 
mangrove 

• Silvikultur 

• Teknologi benih 

• Pengkayaan 

hutan alam 

• Pemuliaan 
Pohon 

• Kualitas tempat 
tumbuh 

produktivitas 
tegakan rendah 
dan kualitas kayu 
rendah 

Meningkatnya 
produktivias dan 
kelestarian hutan 

• Inventarisasi dan 
penyusunan baseline 
sisa-sisa hutan alam 
eboni yang mengalmi 
degradasi yang 
mencakup struktur, 
komposisi, dan 
permudaaan alam 
pada berbagai lokasi 
untuk penyusunan 
preskripsi silvikultur. 

• Kajian penerapan 
teknik-teknik 
silvikultur untuk 
penigkatan 
produktivitas, dan 
komservasi eboni pada 
hutan alam dan hutan 
tanaman 

• Kajian penerapan 
teknik-teknik 
silvikultur untuk 
penigkatan 
produktivitas, dan 
komservasi eboni pada 
hutan alam dan hutan 
tanaman 

Data dan informasi 
kondisi hutan alam 
eboni dan mangrove 
serta model 
pengelollaan hutan 
alam eboni dan 
mangrove 
 

Publikasi 
Ilmiah dan 
Paten 

1 M 
selama 5 
tahun 

3. Model 

pengelolan 
hutan 
berdasarkan 
prediksi serapan 
karbon dan 
simpanan 
karbon berbasis 
ekosistem hutan 

• Silvikultur 

• Teknologi benih 

• Rehabilitasi 
hutan dan lahan 

• Pemuliaan 
Pohon 

• Kualitas tempat 

tumbuh 

Perubahan iklim 

global  

Pemilihan jenis 

pohon yang 
menyerap dan 
menyimpan karbon 
tinggi 
 

• Penelitian Biomassa, 

simpanan dan serapan 
karbon berdasarkan 
jenis hutan (hutan 
tanaman, hutan alam 
dan hutan rakyat), dan 
mangrove pada skala 

tapak dan skala 
landscape 

Model pengelolaan 

hutan berbasis 
karbon 

Publikasi 

Ilmiah dan 
Paten 

1 M 

selama 5 
tahun 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

• Penelitian Carbon 
storage dan carbon 
sequestration untuk 
hutan alam, hutan 
tanaman, pada skala 
landscape dan 
hubungannya Faktor 
lingkungan, 
morphofisiologi, 
genetik dan perubahan 
iklim 

4. Preskripsi 
silvikultur 
peningkatan 
produktivitas 
dan 
kemampuan 
regenerasi 
hutan alam dan 
hutan tanaman 
jenis endemik 
berbasis 
morphofisiologi
s dan 
Karakteristik 
lingkungan 
tempat tumbuh 

• Silvikultur 

• Teknologi benih 

• Rehabilitasi 
hutan dan lahan 

• Pemuliaan 
Pohon 

• Kualitas tempat 
tumbuh 

Rendahnya 
regenerasi alami 
jenis-jenis 
endemik 

Terbentuknya 
struktur tegakan 
nornal pada jenis-
jenis endemik 

• Kajian silvikultur 
untuk peningkatan 
produktivitas dan 
kemampuan regenerasi 

jenis-jenis unggulan 
wilayah wallaceae 

• Intervensi silvikultur 
untuk peningkatan 
produktivitas dan 
kemampuan regenerasi 
jenis-jenis unggulan 
wilayah wallaceae 

• Penelitian 
kharakteristik 
morphofisiologis dan 
genetik berdasarkan 
pengaruh lingkungan 
dan sifat toleransi 
species pohon 

• Penelitian 
Morphofisiologis dan 
genetik jenis-jenis 
endemik lokal 
potensial dalam hutan 

Data dan informasi 
kondisi hutan alam 
dan tanaman 
endemik serta model 
pengelolaan hutan 
alam dan tanaman 
berbasis provenans 
 

Publikasi 
Ilmiah dan 
Paten 

1.2 M 
selama 5 
tahun 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

tanaman dan hutan 
alam 

• Preskripsi silvikultur 
berbasis integrasi sifat 
fisiologis dan genetik 
untuk jenis-jenis 
endemic potensial 
dalam wilayah 
Wallacea 

• Analisis Kesesuaian 
lahan jenis endemik 
dan jenis-jenis tanaman 
komersial untuk 
rehabilitasi hutan dan 
lahan 

5. Kajian 
produktivitas 
sistem-sistem 
agroforestry 
hubungannya 
dengan 
perubahan iklim 
pada berbagai 
zona ekologi 

• Agroforestry 

• Silvikultur 

• Rehabilitasi 
hutan dan lahan 

• Pemuliaan 
Pohon 

• Kualitas tempat 

tumbuh 

• Kewirausahaan 
kehutanan 

Perubahan iklim 
global dan 
produktivitas 
rendah 

Terpilihnya model-
model agroforestry 
yang adaptable dan 
produktivitas 
tinggi 

• Kajian produktivitas 
sistem-sistem 
agroforestry 
hubungannya dengan 
perubahan iklim .  

• Kajian Carbon storage 
dan carbon 
sequestration sistem 
agroforestry pada skala 
plot dan  landscape 

• Keterkaitan antara 
sistem agroforestry dan 
landscape dalam 
resiliensi perubahan 
iklim 

• Peranan sistem 
agroforestry dalam 
meningkatkan 
resiliensi masyarakat 
terhadap perubahan 

Model –model 
agroforestry dengan 
produktivitas tinggi,  
resiliensi perubahan 
iklim 
 

Publikasi 
Ilmiah dan 
Paten 

1.5 M 
selama 5 
tahun 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

iklim pada level  
landscape 

• Kajian kesesuaian jenis 
beberapa jenis pohon 
unggulan lokal 
Sulawesi untuk 
komponen sistem 
agroforestry . 

• Analisis sosial ekonomi 
beberapa jenis pohon 
unggulan lokal 
Sulawesi untuilik 
komponen sistem 
agroforestry . 

• Analisis sosial ekonomi 
dan budaya sistem 
agroforestry khas 
Sulawesi seperti 
tongkonan, empang 
dan sagu . 

6. Kajian aspek 
ekologi, sosial-
ekonomi dan 
budaya pada 
berbagai jenis 
tumbuhan yang 
berpotensi 
menjadi 

komponen 
sistem-sistem 
agroforestry 

• Agroforestry 

• Silvikultur 

• Rehabilitasi 
hutan dan lahan 

• Pemuliaan 
Pohon 

• Kualitas tempat 
tumbuh 

• Kewirausahaan 
kehutanan 

Penggunaan 
jenis-jenis 
tanaman yang 
tidak sesuai 
dengan kondisi 
tempat tumbuh 

Pemilihan jenis 
tanaman yang tepat 
dan produktivitas 
tinggi 

• Kajian kesesuaian jenis 
beberapa jenis pohon 
unggulan lokal 
Sulawesi untuk 
komponen sistem 
agroforestry . 

• Analisis sosial ekonomi 
beberapa jenis pohon 
unggulan lokal 
Sulawesi untuk 
komponen sistem 
agroforestry . 

• Analisis sosial ekonomi 
dan budaya sistem-
sistem agroforestry  

Model Agrofestry 
berbasis jenis lokal 
potensial 

Publikasi 
Ilmiah dan 
Paten 

1 M 
selama 5 
tahun 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

khas Sulawesi seperti 
Tongkonan, Dare . 

7. Kajian sistem-
sistem 
Agroforestry 
dalam 
hubungannya 
dengan 
Ketahanan 
Pangan 
Nasional dan 
bioenergi 

• Agroforestry 

• Silvikultur 

• Rehabilitasi 
hutan dan lahan 

• Pemuliaan 
Pohon 

• Kualitas tempat 
tumbuh 

• Kewirausahaan 
kehutanan 

Pertumbuhan 
penduduk tidak 
seimbang dengan 
peningkatan 
produksi pangan 
nasional dan 
ketersediaan 
energi 

Optimalisasi fungsi 
dan peran sektor 
kehutanan dalam 
mendukung 
ketahanan pangan 
dan energi nasional 

• Kajian dan eksplorasi 

jenis-jenis pohon, 
perdu, dan umbi-
umbian untuk 
komponen agroforestry 
yang berpotensial 
sebagai cadangan 

pangan 

• Kajian aspek biofisik 
dan fisiologis 
komponen pohon 
penyusun sistem 
agroforestry kelompok 

cadangan pangan 
pohon seperti manggis, 
sukun, durian, 
asa/lacci kelompok 
umbi-umbian dan 
talas-talasan, kelompok 
komoditas (kakao, kopi 
dan lainnya),  

• Kajian ekologis dan 
fisiologis (interaksi 
antara komponen 
tanaman hutan-ternak-
perikanan) 

agrosilvopastur . 
silvopastur, 
silvofishery 

• Kajian ekologis dan 
fisiologis (interaksi 
tanaman) beberapa 

jenis pohon dan jenis 
tanaman berpotensi 

Model Agofrestry 
berbasis pangan dan 
enegi 

Publikasi 
Ilmiah dan 
Paten 

2 M 
selama 5 
tahun 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

sebagai bahan baku 
obat (Tree-Farma) dan 
bioenergi  

• Kajian aspek sosial 
budaya dan ekonomi 
sistem agroforestry 
berbasis ketahanan 
pangan  

• Kajian aspek sosial 
budaya dan ekonomi 
sistem agroforestry 
berbasis tumbuhan 
obat dan bioenergi. 

 

B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

 

No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020  2021 2022  2023 2024 

SILVIKULTUR 
1 Model 

pengelolaan 
tegakan sumber 
benih untuk 
produksi benih 
berkelanjutan 
dalam rangka 
pemenuhan 

kebutuhan benih 
untuk 
rehabilitasi 
hutan dan lahan  

-  -  • Kajian 

fenologi dan 
produktivita
s benih  
hubunganny
a dengan 
faktor 
morphofisiol
ogis dan 
genetik 
hubunganny
a serta faktor 
lingkungan 
dan 

perubahan 

• Lanjutan 

Kajian 
fenologi 
dan 
produktivit
as benih  
hubungan
nya 
dengan 
faktor 
morphofisi
ologis dan 
genetik 
hubungan

nya serta 

Analisis 

fenologi dan 
Produktivitas 
benih 
tanaman 
hutan dan 
hubunganny
a dengan 

kebutuhan 
rehabilitasi 
lahan hutan 
 

Lanjutan 

Analisis 
fenologi dan 
Produktivitas 
benih tanaman 
hutan dan 
hubungannya 
dengan 

kebutuhan 
rehabilitasi 
lahan hutan 
 

Analisis 

Kebijakan 
pengelolaan  
Tegakan Benih 
TBS jenis 
endemik dan 
jenis unggulan 
hutan alam, 

h.tanaman dan 
h.rakyat 
hubungannya 
dengan faktor 
lingkungan 
dan perubahan 
iklim 

Publikasi Ilmiah 

Paten 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020  2021 2022  2023 2024 

iklim jenis-
jenis pohon 
endemik dan 
jenis 
unggulan 
hutan 
tanaman dan 
hutan rakyat  
 

faktor 
lingkungan 
dan 
perubahan 
iklim jenis-
jenis pohon 
endemik 
dan jenis 
unggulan 
hutan 
tanaman 
dan hutan 
rakyat  
 

2 Kajian 
Silvikultur 
untuk 
rehabilitasi, 
konservasi, dan 
peningkatan 
produktivitas 
hutan alam 
eboni 

  Inventarisasi 
dan 
penyusunan 
baseline sisa-
sisa hutan alam 
eboni yang 
mengalmi 
degradasi yang 
mencakup 
struktur, 
komposisi, dan 
permudaaan 
alam pada 
berbagai lokasi 
untuk 
penyusunan 
preskripsi 
silvikultur  

Lanjutan 
Inventarisasi 
dan 
penyusunan 
baseline sisa-
sisa hutan 
alam eboni 
yang 
mengalmi 
degradasi 
yang 
mencakup 
struktur, 
komposisi, 
dan 
permudaaan 
alam pada 
berbagai lokasi 
untuk 
penyusunan 
preskripsi 
silvikultur 

Kajian 
penerapan 
teknik-teknik 
silvikultur 
untuk 
penigkatan 
produktivitas
, dan 
komservasi 
eboni pada 
hutan alam 
dan hutan 
tanaman 

Lanjutan Kajian 
penerapan 
teknik-teknik 
silvikultur 
untuk 
penigkatan 
produktivitas, 
dan komservasi 
eboni pada 
hutan alam dan 
hutan tanaman 

Lanjutan 
kajian 
penerapan 
teknik-teknik 
silvikultur 
untuk 
penigkatan 
produktivitas, 
dan 
komservasi 
eboni pada 
hutan alam 
dan hutan 
tanaman 

Publikasi Ilmiah 
Paten 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020  2021 2022  2023 2024 

3 Kajian 
silvikultur 
untuk 
rehabilitasi dan 
restorasi 
mangrove  

  Inventarisasi 
dan 
penyusunan 
baseline sisa-
sisa hutan 
mangrove 
mengalami 
degradasi yang 
mencakup 
struktur, 
komposisi, dan 
permudaaan 
alam pada 
berbagai lokasi 
untuk 
penyusunan 
preskripsi 
silvikultur  

Lanjutan 
Inventarisasi 
dan 
penyusunan 
baseline sisa-
sisa hutan 
mangrove 
mengalami 
degradasi 
yang 
mencakup 
struktur, 
komposisi, 
dan 
permudaaan 
alam pada 
berbagai lokasi 
untuk 
penyusunan 
preskripsi 
silvikultur 

Kajian 
penerapan 
teknik-teknik 
silvikultur 
untuk 
rehabilitasi 
dan restorasi 
mangrove 
pada hutan 
alam dan 
hutan 
tanaman 

Lanjutan Kajian 
penerapan 
teknik-teknik 
silvikultur 
untuk 
rehabilitasi dan 
restorasi 
mangrove pada 
hutan alam dan 
hutan tanaman 

Lanjutan 
kajian 
penerapan 
teknik-teknik 
silvikultur 
untuk 
rehabilitasi 
dan resotarasi 
mangrove 
pada hutan 
alam dan 
hutan tanaman 

Publikasi Ilmiah 
Paten 

4 Model 
pengelolan 
hutan 
berdasarkan 
prediksi serapan 
karbon dan 
simpanan 
karbon berbasis 
ekosistem hutan 

  Penelitian 
Biomassa, 
simpanan dan 
serapan karbon 
berdasarkan 
jenis hutan 
(hutan tanaman, 
hutan alam dan 
hutan rakyat), 
dan mangrove 
pada skala 
tapak dan skala 
landscape 

Lanjutan 
Penelitian 
Biomassa, 
simpanan dan 
serapan 
karbon 
berdasarkan 
jenis hutan 
(hutan 
tanaman, 
hutan alam 
dan hutan 
rakyat), dan 
mangrove 
pada skala 

Penelitian 
Carbon 
storage dan 
carbon 
sequestration 
untuk hutan 
alam, hutan 
tanaman, 
pada skala 
landscape 
dan 
hubunganny
a Faktor 
lingkungan, 
morphofisiol

Lanjutan 
Penelitian 
Carbon storage 
dan carbon 
sequestration 
untuk hutan 
alam, hutan 
tanaman, pada 
skala landscape 
dan 
hubungannya 
Faktor 
lingkungan, 
morphofisiologi, 

Lanjutan: 
Penelitian 
Carbon 
storage dan 
carbon 
sequestration 
untuk hutan 
alam, hutan 
tanaman, pada 
skala 
landscape dan 
hubungannya 
dengan faktor 
lingkungan, 
morphofisiolo

Publikasi Ilmiah 
Paten 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020  2021 2022  2023 2024 

tapak dan 
skala 
landscape 

ogi, genetik 
dan 
perubahan 
iklim 

genetik dan 
perubahan iklim 

gi, genetik dan 
perubahan 
iklim 

5 Preskripsi 
silvikultur 
peningkatan 
produktivitas 
dan kemampuan 
regenerasi hutan 
alam dan hutan 
tanaman jenis 
endemik dalam 
wilayah 
wallacea 

  Kajian 
silvikultur 
untuk 
peningkatan 
produktivitas 
hutan alam, 
hutan tanaman, 
mangrove dan 
hutan rakyat 

Lanjutan 
Kajian 
silvikultur 
untuk 
peningkatan 
produktivitas 
hutan alam, 
hutan 
tanaman, 
mangrove dan 
hutan rakyat 

Kajian 
silvikultur 
untuk 
peningkatan 
produktivitas 
dan 
kemampuan 
regenerasi 
jenis-jenis 
unggulan 
wilayah 
wallaceae 

Lanjutan Kajian 
silvikultur 
untuk 
peningkatan 
produktivitas 
dan 
kemampuan 
regenerasi jenis-
jenis unggulan 
wilayah 
wallaceae 

Intervensi 
silvikultur 
untuk 
peningkatan 
produktivitas 
dan 
kemampuan 
regenerasi 
jenis-jenis 
unggulan 
wilayah 
wallaceae 

Publikasi Ilmiah 
Paten 

6 Preskripsi 
Silvikultur 
berbasis 
morphofisiologi
s dan 
Karakteristik 
lingkungan 
tempat tumbuh 

  Penelitian 
kharakteristik 
morphofisiologi
s dan 
genetikberdasar
kan pengaruh 
lingkungan dan 
sifat toleransi 
species pohon  

Lanjutan 
Penelitian 
kharakteristik 
morphofisiolo
gis dan 
genetikberdas
arkan 
pengaruh 
lingkungan 
dan sifat 
toleransi 
species pohon 

Penelitian 
Morphofisiol
ogis dan 
genetik jenis-
jenis 
endemik 
lokal 
potensial 
dalam hutan 
tanaman dan 
hutan alam 

Lanjutan 
Penelitian 
Morphofisiologi
s dan genetik 
jenis-jenis 
endemik lokal 
potensial dalam 
hutan tanaman 
dan hutan alam 

Preskripsi 
silvikultur 
berbasis 
integrasi sifat 
fisiologis dan 
genetik untuk 
jenis-jenis 
endemic 
potensial 
dalam wilayah 
Wallacea 

Publikasi Ilmiah 
Paten 

7 Preskripsi 
silvikultur 
tentang 
kesesuaian lahan 
jenis-jenis 
endemik 
potensial di 
Indonesia timur 

  Analisis 
Kesesuaian 
lahan jenis 
endemik dan 
jenis-jenis 
tanaman 
komersial untuk 

Lanjutan 
Analisis 
Kesesuaian 
lahan jenis 
endemik dan 
dan jenis-jenis 
tanaman 
komersial 

 Analisis 
Kesesuaian 
lahan jenis 
endemik dan 
dan jenis-jenis 
tanaman 
komersial untuk 

Analisis 
Kesesuaian 
lahan jenis 
endemik dan 
dan jenis-jenis 
tanaman 
komersial 
untuk 

Publikasi Ilmiah 
Paten 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020  2021 2022  2023 2024 

rehabilitasi 
hutan dan lahan 

untuk 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan 

rehabilitasi 
hutan dan lahan 

rehabilitasi 
hutan dan 
lahan 

AGROFORESTRY 

8 Kajian 
produktivitas 
sistem-sistem 
agroforestry 
hubungannya 
dengan 
perubahan iklim 
pada berbagai 
zona ekologi  
 

  • Kajian 
produktivita
s sistem-
sistem 
agroforestry 
hubunganny
a dengan 
perubahan 
iklim di 
Wilayah 
Wallacea  

 

• Kajian 
Carbon 
storage dan 
carbon 
sequestratio
n sistem 
agroforestry 
pada skala 
plot dan  
landscape  

• Lanjutan 
Kajian 
produktivita
s sistem-
sistem 
agroforestry 
hubunganny
a dengan 
perubahan 
iklim di 
Wilayah 
Wallacea  

 

• Lanjutan 
Kajian 
Carbon 
storage dan 
carbon 
sequestratio
n sistem 
agroforestry 
pada skala 
plot dan  
landscape 

Keterkaitan 
antara sistem 
agroforestry 
dan 
landscape 
dalam 
resiliensi 
perubahan 
iklim 

Lanjutan 
Keterkaitan 
antara sistem 
agroforestry dan 
landscape 
dalam resiliensi 
perubahan iklim 

Peranan sistem 
agroforestry 
dalam 
meningkatkan 
resiliensi 
perubahan 
iklim pada 
level  
landscape 

Publikasi Ilmiah 
Paten 

9 Kajian aspek 
ekologi, sosial-
ekonomi dan 
budaya pada 
berbagai jenis 
tumbuhan yang 
berpotensi 

  Kajian 
kesesuaian jenis 
beberapa jenis 
pohon 
unggulan lokal 
Sulawesi untuk 
komponen 

Lanjutan 
Kajian 
kesesuaian 
jenis beberapa 
jenis pohon 
unggulan lokal 
Sulawesi 

Analisis 
sosial 
ekonomi 
beberapa 
jenis pohon 
unggulan 
lokal 

Lanjutan 
Analisis sosial 
ekonomi 
beberapa jenis 
pohon unggulan 
lokal Sulawesi 
untuk 

Analisis sosial 
ekonomi dan 
budaya sistem 
sylvofishery 
khas Sulawesi 
(empang dan 
sagu) di 

Publikasi Ilmiah 
Paten 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020  2021 2022  2023 2024 

menjadi 
komponen 
sistem-sistem 
agroforestry  

 

sistem 
agroforestry di 
wilayah 
Wallacea.  

untuk 
komponen 
sistem 
agroforestry di 
wilayah 
Wallacea. 

Sulawesi 
untuk 
komponen 
sistem 
agroforestry 
di wilayah 
Wallacea. 

komponen 
sistem 
agroforestry di 
wilayah 
Wallacea. 

wilayah 
Wallacea. 

10 Kajian sistem-
sistem 
Agroforestry 
dalam 
hubungannya 
dengan 
Ketahanan 
Pangan 
Nasional dan 
bioenergi 

  • Kajian dan 
eksplorasi 
jenis-jenis 
pohon, perdu, 
dan umbi-
umbian untuk 
komponen 
agroforestry 

yang 
berpotensial 
sebagai 
cadangan 
pangan 

 

• Kajian aspek 

biofisik dan 
fisiologis 
komponen 
pohon 
penyusun 
sistem 

agroforestry 
kelompok 
cadangan 
pangan pohon 
seperti 
manggis, 
sukun, 
durian, 

• Lanjutan 
Kajian dan 
eksplorasi 
jenis-jenis 
pohon, 
perdu, dan 
umbi-
umbian 

untuk 
komponen 
agroforestry 
yang 
berpotensial 
sebagai 
cadangan 
pangan 
 

• Lanjutan 
Kajian aspek 
biofisik dan 
fisiologis 

komponen 
pohon 
penyusun 
sistem 
agroforestry 
kelompok 
cadangan 
pangan 

• Kajian 
aspek 
biofisik dan 
fisiologi 
komponen 
pertanian 
penyusun 
sistem 

agroforestr
y seperti 
kopi, 
kakao, 
sereh 
wangi, 
cendana, 
rotan, , 
jahe-jahean 
dan lain-
lain di 
wilayah 
wallacea 
dan hutan 
pendidikan 
 

• Kajian 
ekologis 
dan 
fisiologis 
(interaksi 

• Lanjutan 
Kajian aspek 
biofisik dan 
fisiologi 
komponen 
pertanian 
penyusun 
sistem 

agroforestry 
seperti kopi, 
kakao, sereh 
wangi, 
cendana, 
rotan, , jahe-
jahean dan 
lain-lain di 
wilayah 
wallacea dan 
hutan 
pendidikan 
 

• Lanjutan 
Kajian 
ekologis dan 
fisiologis 
(interaksi 
tanaman) 
beberapa jenis 
pohon dan 

• Kajian aspek 
sosial 
budaya dan 
ekonomi 
sistem 
agroforestry 
berbasis 
ketahanan 

pangan di 
wilayah 
wallacea dan 
hutan 
pendidikan 

• Kajian aspek 
sosial 
budaya dan 
ekonomi 
sistem 
agroforestry 
berbasis 
tumbuhan 

obat dan 
bioenergi di 
wilayah 
wallacea dan 
hutan 
pendidikan 
 
 

Publikasi Ilmiah 
Paten 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/Output 
2018 2019 2020  2021 2022  2023 2024 

asa/lacci 
kelompok 
umbi-umbian 
dan talas-
talasan, 
kelompok 
komoditas 
(kakao, kopi 
dan lainnya), 
di wilayah 
wallacea dan 
hutan 
pendidikan 

 

• Kajian 
ekologis dan 
fisiologis 
(interaksi 
tanaman) 
beberapa jenis 
pohon dan 
rumput 
sebagai 
komponen  
agrosilvopast
ur di wilayah 
wallacea dan 
hutan 
pendidikan 

pohon 
seperti 
manggis, 
sukun, 
durian, 
asa/lacci 
kelompok 
umbi-
umbian dan 
talas-talasan, 
kelompok 
komoditas 
(kakao, kopi 
dan lainnya), 
di wilayah 
wallacea dan 
hutan 
pendidikan 
 

• Lanjutan 
Kajian 
ekologis dan 
fisiologis 
(interaksi 
tanaman) 
beberapa 
jenis pohon 
dan rumput 
sebagai 
komponen  
agrosilvopas
tur di 
wilayah 
wallacea dan 

hutan 
pendidikan 

tanaman) 
beberapa 
jenis pohon 
dan jenis 
tanaman 
berpotensi 
sebagai 
bahan baku 
obat (Tree 
Farma) dan 
bioenergi 
di wilayah 
wallacea 
dan hutan 
pendidikan 

jenis tanaman 
berpotensi 
sebagai bahan 
baku obat 
(Tree Farma) 
dan bioenergi 
di wilayah 
wallacea dan 
hutan 
pendidikan 
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3.3.7 Laboratorium Bioteknologi dan Pemuliaan Pohon 
 

A. Isu-isu Strategis 

Isu Strategis Kompetensi Konsep Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

Bioteknologi 
Modern Untuk 
produksi Benih dan 
Bibit Pohon Unggul 

Pemuliaan, 
Genetika 
Molekuler dan 
Kultur Jaringan  

Penggunaan 
konsep Pemuliaan, 
Genetika Molekuler 
dan Kultur Jaringan 

Tersedianya 
produk 
Bioteknologi 
Modern Untuk 
produksi Benih 
dan Bibit Pohon 
Unggul 

Pemanfaatan teknik 
radiasi untuk 
pencarian galur mutan 
unggul,  

Pemuliaan tanaman 
dengan teknologi 
berbasis bioteknologi  

Pemuliaan tanaman 
teknik konvensional 

Benih dan Bibit Pohon 
Unggul 

Publikasi 
ilmiah, Paten 
dan Produk 

700 juta 

Teknologi budidaya 
dan pemanfaatan 
lahan sub optimal 

Pemuliaan, 
Mikrobiologi, 
Analisis Genetik, 
Kultur Jaringan 

Pemanfaatan 
konsep pemuliaan, 
mikrobiologi dan 
analisis genetik 
serta kultur 
jaringan 

Tersedianya 
Teknik dan 
produk 
bioteknologi untuk 
dimanfaatkan 
pada lahan 
suboptimal 

Pencarian kandidat gen 
potensial untuk lahan 
suboptimal, 
penggunaan mikroba 
untuk adaptasi di 
lahan suboptimal, 
analisis marka genetic 
dan biokimia 

Informasi gen 
potensial , dan 
mikroba yang adaptif 
di lahan sub optimal 

Publikasi 
ilmiah, Paten 
dan Produk 

500 juta 

Kebencanaan  

 

Mikrobiologi, 
Rekayasa 
genetik, 
Pemuliaan 
Pohon 

Pemanfaatan 
Teknologi dan 
Manajemen 
Bencana 
Hidrometereorologi 
dan Cuaca Ekstrim, 
Vulkanik, Tsunami, 
Gempa Bumi, dan 
Bencana Biologi, 
Kimia, Radioaktif, 
dan Rawan Pangan  

Meningkatkan 
pemanfaatan 
teknologi dalam 
bencana biologi, 
kimia, radioaktif 
dan rawan pangan 

Pemuliaan Mutasi, 
keragaman Genetik 
dan Analisa Genom 
Kloroplas 

Informasi gen dan 
hasil rekayasa 
genetika,  mikroba 
yang mampu bertahan 
dalam pencegahan 
bencana biologi, kimia 
dan rawan pangan.  

Publikasi 
ilmiah, Paten 
dan Produk 

850 juta 
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Isu Strategis Kompetensi Konsep Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset Kinerja Indikator Biaya 

Keanekaragaman  
Hayati/Biodiversitas 
 

Genetik 
Molekuler, 
Kultur jaringan, 
Pemuliaan 
pohon 
,mikrobiologi 

Penggunaan  
informasi Genetik 
Molekuler, Kultur 
jaringan, Pemuliaan 
pohon 
,mikrobiologi 
untuk men 

Meningkatkan 
pengetahuan 
genomik dan 
molekuler untuk 
biodiversitas flora 
fauna Indonesia  

Analisa genom 
kloroplas, DNA 
barcoding, DNA 
forensik, 
metagenomik 

Biodiversitas Endemik 
Indonesia dan 
Varietas Lainnya  

 

Publikasi 
ilmiah, 
sekuens baru 
di gen bank 
(dunia 
internasional), 
Paten dan 
Produk 

2 milyar 

 

B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

No Topik Penelitian 
      Roadmap (Judul Penelitian)    

Luaran/Output 
  2020   2021   2022   2023   2024  

GENOMIK POHON HUTAN UNGGULAN LOKAL DAN WALLACEA 

1 

 

Keragaman 
genetic dengan 
Berbagai jenis 
marka 
molekuler 

  Inisiasi primer 
dominan dan 
kodominan 

  Inisiasi primer 
dominan dan 
kodominan dan 
validasikejenis 
(lanjutan) 

  Validasi hasil 
pengembanga
n desain 
primer 

  Keragamangeneti
k intra dan 
interpopulasi 

  Keragaman genetik 
intra dan interpopulasi 

Informasi keragaman 
genetik untuk 
konservasi dan 
populasi 

 2  

 

DNA barcoding 
dan genom 
kloroplas 

  DNA barcoding 
untuk 
hutan tanaman dan 
mikroba di 
dalamnya 

  DNA barcoding 
untuk 
jenis fast 
growing dan 
mikroba di 
dalamnya 

  DNA 
barcoding 
untukjenis 
endemic  
dan mikroba di 
dalamnya 

 DNA barcoding untuk 
Mikroorganisme pada 
inang pohon endemik 

 DNA barcoding untuk 
Kandidat jenis tahan 
Cekaman biotik dan 
abiotik 

Informasi spesies 
baru dan belum 
teridentifikasi 

 3  

 

Pencarian Gen 
potensial tahan 
Cekaman biotik 
dan abiotik 

  Analisis privat alel 
secara 
molekuler dan 
Analisis karakter 
spesifik pohon 

  Analisis privat 
alel secara 
molekuler dan 
Analisis 
karakter 
spesifik pohon 
(lanjutan) 

  Identifikasi 
kandidat gen 
yang berperan 
pada karakter 
spesifik 

 Isolasi RNA dan tahap 
ekspresi gen pembawa 
karakter spesifik 

 Isolasi RNA dan tahap 
ekspresi gen pembawa 
karakter spesifik 
(lanjutan) 

Gen potensial tahan 
Cekaman biotik dan 
abiotik 

 4   Analisis marka 
Biokimia 

  Analisis phenolic 
dan terpen pohon 
jenis konifer 

  Analisis 
phenolic dan 
terpen pohon 
jenis endemik 

  Analisis 
Phenotyping 
dan kaitannya 
dengan 

 Analisis phenolic dan 
terpen pohon jenis 
mangrove dan MPTs 

 Analisis Phenotyping 
dan 
kaitannyadengankand
ungankimia (lanjutan) 

Peningkatan 
ketahanan pohon 
dari cekaman biotik 
dan abiotik 
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No Topik Penelitian 
      Roadmap (Judul Penelitian)    

Luaran/Output 
  2020   2021   2022   2023   2024  

dan unggulan 
lokal 

kandungan 
kimia 

KULTUR JARINGAN TANAMAN HUTAN  DAN ENDEMIK  

 5 Kajian 
organogenesis 

 1. Respon berbagai 
eksplan pada berbagai 
media tumbuh 

2. Proliferasi tunas dari 
sumber eksplan yang 
berbeda 

 Induksi 
Perakaran pada 
kultur in vitro 

 Kestabilan 
metode 
aklimatisasi 

 Variasi somaklonal 
pada 
kultur organ 

 Analisis molekuler 
untuk 
Kestabilan sifat pada 
proses sub kultur 

 Metode dan bibit 
hasil kultur organ 

6 Kajian 
embryogenesis 
somatik 

Induksi kalus 
embriogenik 
Menggunakan 
berbagai 
macam media 
Pengujian kalus 
embriogenik 

Proliferasi kalus 
Embriogenik 
dengan 
Menggunakan 
berbagai 
macam media 

Maturasi / 
pematangan 
Kalus 
embriogenik 

Metode kultur cair 
dalam 
Pembentukan embrio 
Somatic hasil kalus 
embriogenik 

Metode 
Perkecambahan dan 
Aklimatisasi hasil SE 

Metode dan bibit 
hasil embrio somatik 

MIKROBIOLOGI TANAMAN HUTAN 

7 Pemanfaatan 
mikoriza untuk 
Peningkatan 
produktifitas 
Tanaman hutan 

Identifikasi 
mikoriza pada 
berbagai tipe tegakan 
hutan 

Formulasi 
inoculum 
mikoriza 

Pengembangan 
dan 
perbanyakan 
inoculum 
mikoriza 

Aplikasi mikoriza pada 
bibit tanaman fast 
growing 

Aplikasi mikoriza 
pada bibit tanaman 
endemic sulawesi 

Peningkatan 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
tanaman hutan 

8 Biofertilisasi/bioakt
ivasi 

Koleksi Mikroba pada 
tanahhutan dan uji 
potensi sebagai 
Biofertilizer 
/bioaktivator 

Formulasi 
Biofertilizer 
/bioaktivator 

Uji Efektifitas 
biofertilizer/ 
bioaktivator di 
persemaian 

Aplikasi 
biofertilizer/bioaktivat
or pada bibit tanaman 
fast growing 

Aplikasi 
biofertilizer/bioaktivat
or pada bibit tanaman 
endemik 
sulawesi 

Produk Biofertilizer 
dan bioaktivator 

9 Bioremediasi Identifikasi jenis-jenis 
pionir yang berpotensi 
sebagai agen 
bioremediasi 
 

Identifikasi jenis-
jenis 
mikroorganisme 
yang 
berpotensisebagaia 
agen 

bioremediasi 

Uji akumulasi 
logam berat 
pada tanah dan 
jaringan 
vegetasi 

Analisispopulasi, 
isolasi, 
dan karakterisasi 
bakteri 
rizosfer resisten logam 
berat 

di lahan bekas tambang 

Perbanyakanvegetasi 
dan 
mikroorganismeagen 
bioremediasi 

Bioremedator baik 
berupa Jenis 
tanaman/pohon 
maupun mikroba 
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No Topik Penelitian 
      Roadmap (Judul Penelitian)    

Luaran/Output 
  2020   2021   2022   2023   2024  

10 Pengendalian 
penyakit pohon 
hutan 

Eksplorasi patogen 
pada beberapa 
tanaman hutan 

Uji in-vitro 
patogen versus 
mikroba antagonis 

Uji in-vitro 
patogen versus 
mikroba 
antagonis 
(lanjutan) 

Inokulasi patogen dan 
mikroba antogonis 
pada bibit tanaman 
hutan 

Inokulasi patogen dan 
mikroba antogonis 
pada bibit tanaman 
hutan (lanjutan) 

Agen hayati 

11 Metagenomik Identifikasi mikroba 
pada tanah 

Identifikasi 
mikroba pada akar 

Identifikasi pada 
jaringan pohon 

Identifikasi 
perbandingan mikroba 
untuk kepentingan 
kualitas DAS 

Lanjutan : Identifikasi 
perbandingan mikroba 
untuk kepentingan 
kualitas DAS 

Peningkatan 
keanekaragaman 
mikroba 

PEMULIAAN POHON JENIS UNGGULAN LOKAL DAN WALLACEA 

12 Produksi bibit 
unggul 

Identifikasi morfologi 
pohon Bernilai 
ekonomis dan ekologis 

Penetapan tegakan 
sumber benih 

Seleksi pohon 
plus 
Berdasarkan 
karakter 
kuantitatif 

Pengelolaan kebun 
benih 

Produksi benih unggul 
untuk 
Produksi masssal 

Benih dan bibit 
unggul 

13 Konservasi jenis 
unggul 

Identifikasi dan 
eksplorasi 
jenisendemik 

Identifikasi 
morfologi dan 
GenetIK hasil 
tanaman ex situ 
conservation  

Pengembangan 
ex situ 
conservation 
dengan 
metode kultur 
jaringan 

Pembuatan Areal 
Sumber Daya Genetik 

Pengembangan ex situ 
conservation 

Terbentuknya 
populasi jenis unggul 

14 Pemuliaan mutasi Penentuan LD pada 

setiap jenis pohon yang 
akan dijadikan bahan 
pemuliaan dan uji 
kestabilan 

Penentuan LD 

pada setiap jenis 
pohon yang akan 
dijadikan bahan 
pemuliaan dan uji 
kestabilan 
(lanjutan) 

Perbanyakan 

hasil mutasI 
dengan kultur 
jaringan 

Perbanyakan hasil 

mutase dengan kultur 
jaringan (lanjutan) 

Aklimatisasi hasil 

mutase dengan kultur 
jaringan 

Bibit hasil pemuliaan 

mutasi 
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3.3.8 Laboratorium Perlindungan dan Serangga Hutan 
 

A. Isu-isu Strategis 

Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan Masalah Topik Riset Kinerja Indikator 

Biaya 
(juta) 

Mengembalikan 
kejayaan 
persuteraan alam 
Sulawesi (Program 
Pemprov. Sulsel) 

Morikultur Penyediaan bibit 
tanaman murbei 
dan  

Tersedianya pakan 
mubei melalui kultur 
jaringan  

Teknologi Serat, 
Tekstil dan  Produk 
Tekstil 

Varietas / klon baru 
yang unggul 

Publikasi 
ilmiah dan 
paten 

500 

Serikultur Penyediaan bibit 
ulatsutera yang 
unggul 

Tersedianya bibit 
unggul bebas 
penyakit 

Galur baru yang 
unggul 

Publikasi 
ilmiah 

450 

Filatur dan 
Manufaktur 

Pendampingan 
peningkatan 
mutu produk dan 
diversifikasi 
produk sutera 

Peningkatan daya 
saing produk sutera 

Aneka bahan alami 
sebagai pewarna kain 
dengan pengayaan 
motif 

Publikasi 
ilmiah 

300 

Kelembagaan Pendampingan 
dan penguatan 
kelembagaan 
persuteraan alam 

Kesamaan visi dan 
misi mengembalikan 
kejayaan sutera 
Sulawesi 
 

Pengembangan  
Produktivitas Daerah 
dan Desa  untuk 
Pertumbuhan 
Ekonomi  Berkualitas 
dan Berkelanjutan 

Sinergisitas antara 
pemangku 
kepentingan 

Publikasi 
ilmiah 

300 

Keanekaragaman 
Hayati/Biodiversitas  

Eksplorasi dan 
pemanfaatan 

Pemetaan 
sumberdaya 
serangga dan 
pemanfaatannya 

Potensi 
pengembangan dan 
komersialisasi 

Material Maju untuk  
Kesehatan (Produk 
madu untuk 
kesehatan) 

 

Keragaman Lebah 
madu dan 
pemanfaatannya 

Publikasi 
ilmiah dan 
produk 

300 

Identifikasi 
(Konvensional 
dan Molekuler) 

Data base 
keanekaragaman 
serangga  

Penyelamatan 
biodiversitas 
serangga endemik  

Keanekaragaman  
Hayati/Biodiversitas 

Kelestarian 
keanekaragaman 
serangga 

Publikasi 
ilmiah 

400 

Perlindungan 
hutan dari 
berbagai faktor 
penyebab 
kerusakan 

Strategi 
pengendalian 
kerusakan hutan 

Rekomendasi 
penyelesaian 
masalah 

Kesehatan pohon dan 
kelestarian hutan 

Publikasi 
ilmiah 

400 
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B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

No TOPIK RISET 
SUB-RISET yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Luaran/Output 

1. Material Maju 

untuk  Kesehatan 

- Kajian 

konservasi 
perburuan 
lebah madu 
rimba 
 

- Kajian produk 
lebah madu 

- Kajian 

pakan 
lebah 
madu 

- Kajian 
peningkata
n kualitas 
produk 
lebah 
madu 

Identifikasi 

pakan pollen 
lebah Apinae 
dan 
Meliponinae 
 

- Kepastian 

jenis-jenis 
lebah 
Sulawesi 
berbasis 
molekuler 

- Pemetaan 
pakan dan 
mutu 
madu 

- Identifikasi 

pakan pollen 
berbasis 
molekuler 

- Pemetaan 
pakan dan 
mutu madu 

-  

 Pakan dan 

mutu madu 
serta produk 
turunannya 
 

Pakan dan 

mutu madu 
serta 
produk 
turunannya 
 

Publikasi  

Ragam Produk 
Lebah madu 

2. Teknologi Serat, 
Tekstil dan  Produk 
Tekstil 

- Kajian hama 
dan penyakit 
murbei 
 

- Kajian hama 
dan penyakit 
murbei 

 

- Kajian 
pakan 
buatan 
ulatsutera 
 

- Kajian 
byproduct 
dari 
persuteraa
n alam  

- Kajian 
Standar 
pemelihara
an 
ulatsutera 

- Kajian 
peningkatan 
produktivita
s daun 
murbei 

-  Kajian 
peningkatan 
produktivita
s kokon  

- Uji adaptasi 

bibit baru  
- Deteksi dini 

penyakit 
penting dari 
bibit impor 

- Eksplorasi 
pewarna 

alam kain 
sutera 

- Perakitan 
bibit 
unggul 
tanaman 
murbei 

- Revalidasi 
teknik 
pemelihara
an sistem 
kelompok 

- Eksplorasi 
pewarna 
alam kain 
sutera  

Uji kestabilan 
bibit galur 
baru 

Diversifikasi 
produk 

Diversifika
si produk 

Publikasi 
Bibit/galur 

3. Pengembangan  
Produktivitas 
Daerah dan Desa  
untuk 
Pertumbuhan 

1. Kajian 
kemitraan usaha 
antara petani, 
pemintal dan 
penenun 

1. Kajian 
perhutanan 
sosial 
terhadap 

1. Kajian 
kemitraan 
KPH dan 
petani sutera 
 

1.Pendampin
gan 
serikultur 
daerah 

1.Pendamping
an serikultur 
daerah 
ekstensifikasi 

1.Pendampinga
n serikultur 
daerah 
ekstensifikasi 

1.Pendamp
ingan 
serikultur 
daerah 

Publikasi 
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No TOPIK RISET 
SUB-RISET yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Luaran/Output 

Ekonomi  
Berkualitas dan 
Berkelanjutan 

kerusakan 
hutan 

2.Studi 
perubahan 
kebijakan 
persuteraan 
alam 
3. Integrasi 
serikultur dan 
wisata eko 
edukasi 
serikultur 
4. Kajian 
pengaruh KPH 
terhadap 
kerusakan 
hutan 

ekstensifikas
i 
2. Integrasi 
serikultur 
dan wisata 
eko edukasi 
serikultur  

2. Kajian 
perhutanan 
sosial 
terhadap 
kerusakan 
hutan 

2. Kajian 
perhutanan 
sosial terhadap 
kerusakan 
hutan 

ekstensifika
si 
2. Kajian 
perhutanan 
sosial 
terhadap 
kerusakan 
hutan 

4. Keanekaragaman  
Hayati/Biodiversit
as 

1. Kajian ekologi 
serangga berguna 
2. Kajian faktor 
sosial penyebab 
kerusakan hutan 

Kajian 
Pengaruh 
serangga 
dekomposer 
terhadap 
ekosistem 
hutan  

1. Kajian 
pengaruh 
serangga 
pollinator 
terhadap 
peningkatan 
produksi 

 2. 
Keanekaragam
an serangga 
berbasis ordo 
3. 
Perlindungan 
hutan dari 
berbagai faktor 
penyebab 
kerusakan 

1. 
Identifikasi 
serangga 
berbasis 
molekuler 
2. Kajian 
serangga 

berguna 
3. 
Perlindunga
n hutan dari 
berbagai 
faktor 
penyebab 
kerusakan 

1. Identifikasi 
serangga 
berbasis 
molekuler 
2. Kajian 
serangga 
berguna 

3. 
Perlindungan 
hutan dari 
berbagai 
faktor 
penyebab 
kerusakan 

1. Identifikasi 
serangga 
berbasis 
molekuler 
2. Kajian 
serangga 
berguna 

3. Perlindungan 
hutan dari 
berbagai faktor 
penyebab 
kerusakan 

1. 
Identifikasi 
serangga 
berbasis 
molekuler 
2. Kajian 
serangga 

berguna 
3. 
Perlindung
an hutan 
dari 
berbagai 
faktor 
penyebab 
kerusakan 

Publikasi 
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3.3.9  Laboratorium Pengelolaan DAS 

A. Isu-isu Strategis 

Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset yang 

Diteliti 
Kinerja Indikator Biaya 

Tingginya potensi 
rawan bencana 
hidrometeorologi 
di hampir seluruh 
wilayah 

• Pengelolaan DAS 

• Hidrometeorolog
y 

• Sistem Informasi 
Geografi 

• Konservasi Tanah 
dan Air 

• Kearifan lokal 

• Semua wilayah 
daratan terbagi 
habis dalam 
Daerah Aliran 
Sungai sehingga 
Pengetahuan 
tentang 
Pengelolaan 
lingkungan 
hidup berbasis 
pada ekosistem 
DAS  
merupakan 
metode yang 
tepat untuk 
prediksi dan 
mitigasi  
bencana secara 
terpadu dari 
hulu hingga 
hilir.   

• Identifikasi 
Karakteritik DAS 
yang 
menyangkut 
tentang 
komponen DAS 
yaitu Tanah, Air, 
Vegetasi dan 
Sosial Ekonomi 
serta Budaya 
Masyarakat 

• Analisis 
Karakteristik 
Hidrologi DAS 
terhadap Potensi 
Bencana Alam 

• Analisis Perubahan 
Penutupan Lahan 
terhadap kejadian 
bencana Alam 
(Longsor dan Banjir) 

• Analisis Potensi 
Rawan Bencana 
Longsor 

• Mitigasi banjir 
berbasis DAS 

• Mitigasi Tanah 
Longsor berbasis 
DAS 

• Analisis penerapan 
Konservasi Tanah 
dan Air kaitannya 
dengan Sosekbud 
Masyarakat  

• Analisis Kualitas 
DAS 

• Pola Rehabilitasi 
pada daerah 
Bencana  

  

• Model Hidrologi 
untuk analisis 
potensi mitigasi 
bencana 

• Model Analisis 
Perubahan 
Penggunaan Lahan 
terhadap perubahan 
penggunaan lahan 

• Model analisis Peta 
Rawan Bencana 
Longsor 

• Model Rehabiltasi 
berbasis Masyarakat 

• Model Early 
Warning Sistem 

• Buku/lapo
ran, 
Publikasi 
jurnal dan 
HAKI 

2 M 
selama 5 
tahun 

Kelangkaan 
Sumberdaya air 

• Pengelolaan DAS 

• Hidrometeorolog
y 

• Pemanfaatan 
wilayah yang 
tidak 
memperhatikan 

• Identifikasi 
penggunaan 
lahan pada hulu, 

• Analisis penggunaan 
lahan dan Sosekbud 
Masyarakat pada 

✓ Model Pengelolaan 
DAS yang 
terintegrasi dengan 

✓ Buku/lapo
ran, 
Publikasi 

2 M 
selama 
5 tahun 
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Isu Strategis Kompetensi 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Topik Riset yang 

Diteliti 
Kinerja Indikator Biaya 

• Sistem Informasi 
Geografi 

• Teknik 
Konservasi Tanah 
dan Air 

karakteristik 
DAS 
meyebabkan 
rusaknya 
lingkungan dan 
perubahan 
iklim yang pada 
akhirnya 
menimbulkan 
kelangkaan 
sumberdaya air. 

tengah dan hilir 
DAS 

hulu, tengah dan 
hilir DAS 

• Analisis wilayah 
resapan air pada 
Daerah Aliran 
Sungai 

• Analisis internalisasi 
pengelolaan DAS ke 
dalam Tata Ruang 
Wilayah 

• Analisis penutupan 
lahan terhadap 
perubahan iklim 
pada suatu DAS 

• Mitigasi dampak 
perubahan iklim 
kaitannya dengan 
sumberdaya air pada 
suatu DAS 

 

rencana tata ruang 
wilayah 

✓ Rancangan 
Teknologi 
konservasi untuk 
Rehabilitasi DAS 

jurnal dan 
HAKI 

 

B.  Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/ Output 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pengelolaan 
Daerah Aliran 
sungai, Tanah 
longsor dan 
Banjir 

Identifikasi 
Longsor, 
Kemampuan 
Lahan dan Erosi 

Identifikasi 
Longsor, Kajian 
Kemampuan 
Lahan dan Erosi 

Kajian 
Kemampuan 
Lahan, Erosi 
dan  faktor 
penyebab 
tanah Longsor. 

Kajian 
Kemampuan 
Lahan, Erosi dan 
faKtor penyebab 
tanah Longsor. 

Analisis 
Potensi Rawan 
Bencana 
Longsor 

Analisis 
Potensi Rawan 
Bencana 
Longsor 

Mitigasi 
Tanah 
Longsor  

Mitigasi 
Longsor dan 
Erosi 

Identifikasi 
vegetasi di 
daerah bekas 
tanah longsor 
dan vegetasi 

Identifikasi 
vegetasi di 
daerah bekas 
tanah longsor 
dan vegetasi 

Kajian Jenis 
vegetasi di 
daerah bekas 
tanah longsor 

Kajian Jenis 
vegetasi di 
daerah bekas 
tanah longsor 
dan vegetasi 

Kajian Jenis 
vegetasi di 
daerah bekas 
tanah longsor 
dan vegetasi 

Pola-pola 
Rehabilitasi 
pada 
daerah 
bencana 

Model 
rehabilitasi 
daerah bencana 
tanah longsor 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/ Output 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

kiri kanan 
sungai 

kiri kanan 
sungai 

dan vegetasi kiri 
kanan sungai 

kiri kanan 
sungai 

kiri kanan 
sungai 

tanah 
longsor 

Identifikasi 
banjir, tutupan 
lahan, kualitas 
air, dan 
Limpasan 
permukaan 

Identifikasi 
banjir, tutupan 
lahan, kualitas 
air, dan 
Limpasan 
permukaan 

Kajian tutupan 
lahan, kualitas 
air, dan 
Limpasan 
permukaan, 
dan faKtor 
penyebab 
banjir 

Kajian tutupan 
lahan, kualitas 
air, dan 
Limpasan 
permukaan, dan 
faKtor penyebab 
banjir 

Analisis 
Potensi Rawan 
Bencana Banjir 

Analisis 
Potensi Rawan 
Bencana Banjir 

Mitigasi 
Banjir 
berbasis 
DAS 

Mitigasi Banjir 
dan sedimentasi 

Identifikasi 
Daerah resapan 
Air 

Identifikasi 
Daerah resapan 
Air 

Identifikasi 
Daerah 
resapan Air 

Kajian Daerah 
resapan Air 

Kajian Daerah 
resapan Air 

Kajian Daerah 
resapan Air 

Model 
Daerah 
Resapan 
Air 

Model 
pengeloaan 
Daerah Resapan 
Air 

2. Mitigasi dan 
Pemulihan 
Daerah Aliran 
Sungai 

Identifikasi 

Teknik 
konservasi 
tanah dan air 

Identifikasi 

Teknik 
konservasi 
tanah dan air 

Kajian Teknik 

konservasi 
tanah dan air 

Kajian Teknik 

konservasi tanah 
dan air 

Kajian Teknik 

konservasi 
tanah dan air 

Pola-pola 

rehabilitasi 
dengan 
menggunakan 
Teknik KTA 
berbasis 
kearifan local 
dalam 

pemulihan 
DAS  

Pola-pola 

rehabilitasi 
dengan 
menggunak
an Teknik 
KTA 
berbasis 
kearifan 

local dalam 
pemulihan 
DAS 

Model mitigasi 

dan pemulihan 
DAS 

Identifikasi 
kearifan lokal 
dan Sosek 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
DAS  

Identifikasi 
kearifan lokal 
dan Sosek 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
DAS 

Kajian kearifan 
lokal dan 
Sosek 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
DAS 

Kajian kearifan 
lokal dan Sosek 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
DAS 

Kajian kearifan 
lokal dan 
Sosek 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
DAS 

- - Identifikasi 
Pola-pola 
pengelolaan 
DAS dan Tata 
Ruang 
Wilayah 

Kajian 
pengelolaan 
DAS dan Tata 
Ruang Wilayah 

Kajian 
pengelolaan 
DAS dan Tata 
Ruang 
Wilayah 
Wilayah 

Analisis 
internalisasi 
pengelolaan 
DAS ke dalam 
Tata Ruang 
Wilayah 

Analisis 
internalisas
i 
pengelolaa
n DAS ke 
dalam Tata 
Ruang 
Wilayah 

Model 
internalisasi 
pengelolaan 
DAS dan Tata 
Ruang Wilayah 

- - Identifikasi 

perubahan 
penutupan 

Kajian 

perubahan 
penutupan 

Kajian 

perubahan 
penutupan 

Mitigasi 

dampak 
perubahan 

Mitigasi 

dampak 
perubahan 

Model mitigasi 

perubahan iklim 
terhadap 
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No Topik Riset 
Sub-Riset yang sudah dan akan dilaksanakan tiap tahun 

Luaran/ Output 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

lahan dan 
dampak 
perubahan 
iklim 

lahan terhadap 
perubahan iklim 
pada suatu DAS 

lahan terhadap 
perubahan 
iklim pada 
suatu DAS 

iklim 
kaitannya 
dengan 
sumberdaya 
air pada suatu 
DAS 

iklim 
kaitannya 
dengan 
sumberday
a air pada 
suatu DAS 

perubahan 
penutupan 
lahan 
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3.4 Output dan Anggaran 

No. Fokus/Bidang 
Tema/Topik 

Unggulan 
Topik 

Laboratorium 
Pengusul 

Output 
Anggaran (Juta Rp.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Energi Bahan Bakar Bersih 
Berbasis  Energi 
Baru Dan 
Terbarukan  
Rendah/Zero 
Karbon 

Teknologi Produksi  Bahan 
Bakar Bioenergi  (Biodisel, 
Bioethanol,  Bioavtur, 
Biohidrogen,  Biometan) dan 
Biorefinery  (RM-SDA) 

Lab.PPHH, Lab. 
Perencanaan dan 
Sistem Informasi 
Kehutanan 

Jurnal/Prosiding 
Nasional dan 
Internasional 

300 330 363 399 439 483 

2 Rekayasa 
Keteknikan 

Teknologi Serat, 
Tekstil dan  Produk 
Tekstil 

Material Serat,  Tekstil 
dengan Fungsi  Khusus dan 
Tekstil Hijau  (RM-SDA) 

Lab.PPHH, Lab. 
Perlindungan dan 
Serangga Hutan 

Jurnal/Prosiding 
Nasional dan 
Internasional 

300 330 363 399 439 483 

Material Maju untuk 
Kesehatan  

Bahan Baku dan Material 
untuk Kosmetik dan 
Kesehatan (RM-SDA)  

Lab. Perlindungan 
dan Serangga Hutan 

Jurnal/Prosiding 
Nasional dan 
Internasional 

150 165 182 200 220 242 

3 Soshum, seni, 
dan Pendidikan 

Pengembangan 
Produktivitas 
Daerah dan Desa 
untuk Pertumbuhan 
Ekonomi Berkualitas 
dan Berkelanjutan  

Studi Kebijakan Fintech, e-
Commerce, dan Tata Kelola, 
dalam Peningkatan 
Kesejahteraan Pengusaha 
Mikro, Petani Lahan Sempit, 
dan Nelayan Kecil Secara 
Berkelanjutan (RT- SDA)  

Lab. Kebijakan dan 
Kewirausahaan 
Kehutanan, Lab. 
Perlindungan dan 
Serangga Hutan, Lab. 
Perencanaan dan 
Sistem Informasi 
Kehutanan 

Jurnal/Prosiding 
Nasional dan 
Internasional 

450 495 545 599 659 725 

Riset Kebijakan 
Sistem Politik, 
Demokrasi Serta 
Otonomi Daerah 
Dan Desa  

Riset Kebijakan Sistem 
Politik, Demokrasi Serta 
Otonomi Daerah Dan Desa 
(RT-SDA)  

Lab.Kebijakan dan 
Kewirausahaan 
Kehutanan 

Jurnal/Prosiding 
Nasional dan 
Internasional 

150 165 182 200 220 242 
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No. Fokus/Bidang 
Tema/Topik 

Unggulan 
Topik 

Laboratorium 
Pengusul 

Output 
Anggaran (Juta Rp.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4 Multi-
disiplin/Lintas 
Sektor 

Keanekaragaman  
Hayati/Biodiversitas 

Eksplorasi,  Konservasi, 
Valuasi,  Pemetaan, 
Perlindungan,  Preservasi, 
dan  Pemanfaatan 
Sumberdaya  Hayati 
berkelanjutan (Bio  Economy) 
Termasuk  Biodiversity Loss, 
Identifikasi (Konvensional  
dan Molekuler) dan  
Taksonomi Sumber Daya  
Hayati Terrestrial dan  
Kelautan (RM-SDA) 

Lab.PPHH, Lab. 
Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan, 
Lab KSDHE, Lab. 
Pemanenan Hasil 
Hutan, Lab.Kebijakan 
dan Kewirausahaan 
Kehutanan, Lab. 
Perencanaan dan 
Sistem Informasi 
Kehutanan 

Jurnal/Prosiding 
Nasional dan 
Internasional 

900 990 1089 1198 1318 1449 

Kebencanaan Teknologi dan Manajemen 
Bencana Hidrometereorologi 
dan Cuaca Ekstrim, Vulkanik, 
Tsunami, Gempa Bumi, dan 
Bencana Biologi, Kimia, 
Radioaktif, dan Rawan 
Pangan (Pengembangan 
Teknologi Early Warning 
System, Mitigasi & 
Pengurangan Bencana, 
Pencegahan & Kesiapsiagaan, 
Tanggap Darurat, Rehabilitasi 
& Rekonstruksi, Regulasi & 
Budaya Sadar Bencana) 
(RMM)  

Lab. Perencanaan dan 
Sistem Informasi 
Kehutanan, Lab. 
Pengelolaan DAS 

Jurnal/Prosiding 
Nasional dan 
Internasional 

300 330 363 399 439 483 

Total 2550 2805 3086 3394 3733 4107 

 
 


