KEGIATAN MAHASISWA
Kegiatan mahasiswa diarahkan kepada hal
yang mendukung profesi mahasiswa dimasa
depan, diantaranya Himpunan Mahasiswa
Program studi, Kewirausahaan.

LAMA PENDIDIKAN
Gelar Ahli Madya (A.Md) akan diperoleh setelah
menempuh pendidikan selama 3 tahun dengan total
sks sebanyak 110.

BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA
SPP berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) Jenjang D3 Berkisar antara
UKT 1 (Rp 0,-) sampai dengan UKT 6 (Rp 1.500.000,-)/persemester dan
tersedia program beasiswa, antara lain :
•Bidikmisi/KIP
•PPA
•Hetifah
•Bank Indonesia
kouta beasiswa prodi Budidaya Tanaman Perkebunan
-Kip (24 orang)
-Ukt 1 (3 orang)
-Ukt (2 orang)
Petunjuk besiswa ada di link: http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id

STAF PENGAJAR DAN TENDIK

VISI DAN MISI
VISI

Staf pengajar di Program Studi Budidaya Tanaman
Perkebunan terdiri atas 8 dosen dan 8 plp/teknisi
dengan berkualifikasi S2 yang sesuai dengan
keahlian yang diperlukan. Tenaga kependidikan
dibantu oleh 9 pranata Laboratorium pendidikan
dan 3 orang staf administrasi.

"menjadi program studi vokasi unggulan dan berdaya
saing secara nasional pada tahun 2022."

MISI
1. Melaksanakan program studi berorientasi aplikatif
sehingga menghasilkan lulusan yang bermoral, terampil
kompetatif dan berjiwa kewirausahaan.
2. Mengembangkan intelektual mahasiswa secara
komprehensif suasana lingkungan yg kondusif.
3. Mendidik mahasiswa dengan kualitas kepemimpinan
dan profesional, berfikir kritis, analitis, memiliki sifat
kewirausahaan dan memehami perubahan zaman.
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada
masyarakat yg bersifat terapan sesuai kebutuhan industri
dan masyarakat
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PROFIL LULUSAN
• Asisten Afdeling/Afdeling
Asistant
• Penyuluh Perkebunan
• Wirausaha bidang perkebunan

Menghasilkan lulusan sebagai Ahli Madya yang
profesional dalam bidang budidaya tanaman
perkebuman.
Menghasilkan lulusan yang mempunyai sifat
kewirausahaan dan mampu bersaing dalam era
global.
menyelenggarakan penelitian aplikatif dan kerja sama
dengan industri dalam bidang perkebunan.
Menyelenggarakan
pendidikan
dengan
sistem
manajemen yang transparan guna mewujudkan
suasana akademik yang kondusif.

FASILITAS

PT PENGGUNA LULUSAN
1. Maju Kalimantan Hadapan-Muara kaman
2. Pradiksi Gunatama-Paser
3. Sentosa Kalimantan Jaya-Berau
4. Borneo Agri - Kutai Barat

Tersedia 10 ruang kuliah berkapasitas 30
orang, ruang kuliah umum berkapasitas 150
orang, Auditorium kapasitas 300 orang,
Perpustakaan dan studio, Radio kampus,
Sarana olahraga, Bus dan Kendaraan kampus,
Asrama Mahasiswa, Kebun percontohan,
Hutan Pendidikan, Sarana Ibadah, Co-Working
Place, dan Free-wifi di seluruh area.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
Penguasaan pengetahuan tentang kegiatan dan pengawasan
persiapan lahan (land preparation)
Penguasaan pengetahuan tentang penyiapan, identifikasi,
perhitungan kebutuhan bahan tanam yang diperlukan dalam
usaha budidaya tanaman perkebunan.
Penguasaan pengetahuan tentang seleksi bibit sesuai kriteria
seleksi untuk mendapatkan bibit yang berkualitas dan
penguasaan pengetahuan tentang penanaman bibit di lapangan.
Penguasaan pengetahuan tentang peremajaan dan menata ulang
tanaman perkebunan.
Penguasaan pengetahuan tentang pemeliharaan tanaman belum
menghasilkan (TBM) meliputi ; pemupukan, pengendalian hama
penyakit dan gulma, konsolidasi dan penyulaman tanaman,
persiapan panen.
Penguasaan pengetahuan tentang pemeliharaan tanaman
menghasilkan (TM) meliputi; pemupukan, pengendalian hama
penyakit dan gulma.
Penguasaaan pengetahuan tentang pemanenan dan penanganan
pasca panen tanaman perkebunan.
Penguasaan pengetahuan tentang wirausaha di bidang
perkebunan
dan
memasarkan
produk-produk
tanaman
perkebunan skala regional dan nasional.
Penguasaan perkebunan tantang pengolahan sumber daya
manusia finansial, dan administrasi perkebunan.
Penguasaan perkebunan tentang identifikasi, menilai, resiko
kerja, dan penetapan K3.
Penguasaan perkebunan tentang
perkebunan yang berkelanjutan.

pengolahan

lingkungan

Kemampuan mengorganisasi pekerjaan di perkebunan,
melakukan suprevisi di lapanvab dan mengevaluasi serta
menyusun laporan hasil pekerjaan di lapangan.

HUBUNGI KAMI
0821 9989 4337 (WA) /
082148790076
Jl.Samratulangi, Samarinda 75131
email :info@politanisamarinda.ac.id dan
politanismd@gmail.com www.politanisamarinda.ac.id

Budidaya Tanaman perkebunan
politeknik pertanian negeri samarinda

