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VISI :
Menjadikan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Sebagai Perguruan Tinggi
Vokasional Terkemuka di Bidang Pertanian.
Menjadi institusi pendidikan vokasi yang unggul secara komparatif dan
kompetitif di bidang pertanian.

MISI :
1.

Menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, terampil, unggul, dan berjiwa
wirausaha.

2.

Mendorong kemajuan penelitian terapan yang menopang pendidikan dan
kemajuan ilmu dan teknologi bidang pertanian.
Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga
penelitian terapan, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

3.

4.

Mengembangkan organisasi POLITANI yang sesuai dengan tuntutan zaman serta
meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
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PROGRAM KERJA
1.

PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
BIDANG PERTANIAN
a. Optimalisasi Program Pendidikan
o Pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi.
o Peningkatan sarana dan prasarana
o Pembentukan program studi jenjang pendidikan D3 dan D4.
b. Peningkatan Minat dan Mutu Mahasiswa Baru
o Sistem komputerisasi terhadap pelayanan mahasiswa.
o Sistem pembinaan kegiatan ekstra kurikuler.
o Peningkatan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru
o Peningkatan mutu sistem promosi yang dapat menunjang
jumlah mahasiswa.

penerimaan

c. Pengembangan mutu proses pembelajaran
o Sistem penjaminan mutu.
o Teknologi informasi proses pembelajaran dan administrasi akademik.
o Pertemuan ilmiah tingkat nasional.
d. Pengembangan mutu lulusan
o Treasure study.
o Program pendampingan.
o Fasilitas sertifikasi kompetensi.
o Pusat informasi kerja.
e. Pengembangan kesejahteraan mahasiswa
o Fasilitas BEM, UKM, KPM
o Asuransi mahasiswa.
o Beasiswa.
o Program kewirausahaan
o Koperasi mahasiswa.

2.

PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI
UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT

PENELITIAN

TERAPAN

a. Pengembangan, pemanfaatan dan penerapan iptek
o Pengembangan teknologi bidang pertanian.
o Kerjasama antara pusat penelitian terapan dengan para pihak.
o Jurnal ilmiah terakreditasi
o Program penelitian terapan inovatif dan hak atas kekayaan intelektual
(haki).
b. Peningkatan mutu dan relevansi penelitian terapan
o Kelompok peneliti.
c. Peningkatan relevansi pemanfaatan iptek bagi masyarakat
o Reorientasi pengabdian pada masyarakat.
d. Pemberdayaan masyarakat
o Program kemitraan dan pembinaan untuk pemberdayaan masyarakat
usaha kecil dan menengah (ukm).
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3.

PENGEMBANGAN
KERJASAMA

KEMANDIRIAN

ORGANISASI

DAN

JARINGAN

a. Pengembangan usaha
o Berkembangnya unit-unit usaha
b. Peningkatan kapasitas jaringan kerjasama di tingkat daerah dan
pusat.
o Kerjasama dengan para mitra kerja.
o Ika Politani
o Terbentuknya mitra usaha binaan politani dalam bidang pertanian

4. PENGEMBANGAN
PRODUKTIF

PENGELOLAAN

POLITANI

YANG

EFISIEN

DAN

a. Pengembangan kelembagaan
o Good polytechnic governance.
o Restrukturisasi politani
b. Pengembangan sistem informasi
o Optimalisasi website sebagai pusat informasi Politani
.
c. Sistem informasi perpustakaan.
o Pelayanan perpustakaan digital.
o Jaringan teknologi informasi dan komunikasi (tik).
d. Pengembangan sumberdaya manusia
o Diklat & magang sesuai dengan kompetensinya
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