
                 DIPLOMA III              

PROGRAM STUDI 
TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN 

JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA 

  

KAMPUS GUNUNG PANJANG 
     Jl. Samratulangi Kotak Pos 192 Samarinda 75131 
     Nomor tlp : 081346593324, 081342953550 
     email: politani.smrd@gmail.com 
                 tphpps@gmail.com 
     web. : www.politanisamarinda.ac.id 
 
SELAYANG PANDANG 
Program Studi Teknologi Hasil Perkebunan 
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda berdiri 
tahun 2004 berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 
2014/D/T/2004 tertanggal 10 Juni 2004, yang 
ditandatangani oleh Bpk. Satryo Soemantri 
Brodjonegoro. Saat ini Program Studi Teknologi 
Hasil Perkebunan berkembang baik dengan fasilitas 
yang sudah memadai. 
 

VISI DAN MISI 

VISI: 

“Terwujudnya program studi yang profesional, 
berkualitas memiliki keunggulan komparatif dan 
kompetitif untuk menghasilkan lulusan yang 
berkualitas” 
 
MISI: 

Menyelenggarakan pendidkan vokasi bidang 
teknologi pengolahan hasil perkebunan dengan 
mengembangkan dan mendayagunakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 
 
TUJUAN : 

1. Mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga 
siap pakai di bidang teknologi hasil perkebunan. 

2. Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 
masyarakat yang memiliki kemampuan 
profesional dan berjiwa wirausaha di bidang 
teknologi pengolahan hasil perkebunan. 

3. Melaksanakan penelitian terapan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terapan di bidang pengolahan hasil 
perkebunan. 

4. Menyebarluaskan bidang pengetahuan 
teknologi pengolahan hasil perkebunan untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 
memperkaya kebuadayaan nasional. 

5. Membina dan mengembangkan kerjasama 
kelembagaan yang saling menguntungkan 
dengan instansi pemerintah ataupun swasta 
demi terciptanya iklim kehidupan akademik 
yang sehat dan dinamis untuk membentuk 
msyarakat ilmiah yang menjunjung tinggi 
kebenaran, kejujuran serta terbuka, kritis, 
bertanggung jawab,kreatif, inovatif produktif, 
dan tanggap terhadap perkambangan zaman. 

6. Menjadi pusat informasi pengolahan hasil 
perkebunan di Kalimantan Timur. 

SASARAN & STRATEGI  : 

1. Terciptanya lulusan Teknologi Hasil Perkebunan 
yang handal dan profesional melalui 
pengembangan sistem pembelajaran dan 
peningkatan sarana dan prasarana 
pembelajaran serta menciptakan suansana 
akademik yang baik. 

2. Meningkatkan mutu penelitian di bidang 
teknologi hasil perkebunan yang akan 
memperkaya ilmu pengetahuan dan 
mengembangkan potensi industri perkebunan 
dan kearifan lokal dengan meningkatkan 

kualitas laboratorium, sumberdaya manusia, 
kerjasama dan publikasi. 

 
STAF PENGAJAR DAN TENDIK 
Proses belajar mengajar dilayani oleh 13 orang 
dosen pengampu matakuliah berkualifikasi S3 dan 
S2 sesuai dengan bidang ilmunya, dibantu oleh 6 
orang petugas Pranata Laboratorium Pendidikan 
(PLP) dan 3 orang tenaga Administrasi. 
 
KERJASAMA 
Program Studi Teknologi Hasil Perkebunan telah 
menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, 
badan, instansi pemerintah dan swasta/industri 
baik di daerah maupun nasional dalam 
pelaksanaan penelitian, pengujian, pengabdian 
masyarakat dan berbagai kegiatan lainnya. 
 
SISTEM PEMBELAJARAN YANG DIKEMBANGKAN 
Kurikulum dirancang dengan mengacu kepada 
Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi dengan menempatkan 
lulusan Program Studi THP pada level 5 (D3) sesuai 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 
 
FASILITAS 
 Laboratorium Pengolahan Hasil Perkebunan 

(Kopi Kakao dan Minyak Atsiri) 
 Laboratorium Kimia Analitik 
 Laboratorium Mikrobiologi 
 Laboratorium Pengolahan Kelapa Sawit 
 Pabrik CPO Mini dan Minyak Goreng Mini 
 Tempat Uji Kompetensi 
 Perpustakaan 
 Gedung Kuliah dan Administrasi 
 Pusat computer, Bahasa dan multi media 
 Asrama Mahasiswa 
 Auditorium 
 Bus Kampus 
 Sarana olah raga dan seni 
 Mesjid 
 Free wifi di area kampus 
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KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Kegiatan kemahasiswaan diarahkan kepada 
kegiatan yang mendukung profesi mahasiswa di 
masa depan, diantaranya Himpunan Mahasiswa 
Program Studi, BEM, HMI, El-Kalam, KBMK, 
Olahraga, Seni (Band, paduan suara dan tari), 
MAPA Politani, KSR PMI Politani, Seminar, 
Broadcasting (Agro FM) dan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. 
 

   
 

   
 

   

BIAYA PENDIDIKAN 
SPP berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yaitu: 
UKT1 (Rp. 0,-) – UKT6 (Rp. 1.500.000,-)/semester. 
 

BEASISWA 
Tersedia beasiswa KIP Kuliah, Peningkatan Prestasi 
Akademik (PPA), Kaltim Tuntas, dan Bank 
Indonesia. 
 

   
 
WAKTU TEMPUH STUDI 

Pendidikan ditempuh selama 3 tahun dengan total 
SKS sebanyak 108 SKS. 
 
GELAR 

Gelar yang akan diperoleh setelah menempuh 
studi yaitu Ahli Madya Perkebunan (A.Md.P) 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Keterampilan Khusus 

1. Mampu melaksanakan proses pengolahan 
hasil perkebunan (minimum tiga komoditas)  
menjadi produk setengah jadi (primer) dengan 
mempertimbangkan prosedur, standar proses 
yang berlaku, standar mutu, lingkungan dan 
kesehatan publik ; 

2. Mampu melakukan  pengujian,  analisa mutu  
hasil pengolahan perkebunan  secara fisik, 
kimia, mikrobiologi dan organoleptik  
berdasarkan standar nasional indonesia (SNI), 
prosedur, serta menerapkan  good laboratory 
practice (GLP) dalam kegiatan pengolahan 
hasil perkebunan; 

3. Mampu  memilih dan menerapkan teknologi 
yang tepat  dalam penanganan pasca panen  
mulai dari  penanganan hasil perkebunan,  

pengolahan dan pengemasan produk sehingga 
dapat menghasilkan produk sesuai standar 
mutu hasil olahan;  

4. Mampu  merencanakan, melaksanakan dan  
mengawasi   sistem pengolahan hasil 
perkebunan  sejak pengadaan sarana dan 
prasarana produksi, proses produksi hingga 
pemasaran; 

5. Mampu  mengoperasikan dan  melakukan 
perawatan rutin fasilitas atau peralatan yang 
digunakan dalam pengolahan hasil 
perkebunan dengan memperhatikan aspek-
aspek K3 

    

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Terdapat 3 jalur seleksi penerimaan mahasiswa 
baru: 
1. SNMPN (Seleksi Nasional Masuk Politeknik 

Negeri) 
Siswa mendaftar melalui laman: 

(https://snmpn.politeknik.or.id) 

2. SBMPN ( Seleksi Bersama Masuk Politeknik 
Negeri) 
Siswa mendaftar melalui laman: 
(https://snmpn.politeknik.or.id) 

3. Jalur Seleksi Mandiri Masuk Politeknik 
Pertanian Negeri Samarinda 
Siswa mendaftar melalui laman: 
(http://pmb.politanisamarinda.ac.id) 
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