BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
1.1 Sejarah Perusahaan
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terampil dan profesional di
bidang pertanian, Pemerintah Indonesia membuka sistem pendidikan baru
yang berbentuk Politeknik Pertanian. Politeknik Pertanian Negeri di Propinsi
Lampung ini resmi terbentuk dengan diterbitkannya SK.
Dirjen Dikti Depdikbud No.14/Dikti/Kep/1984, tanggal 7 April 1984 tentang
Pembentukan Politeknik Pertanian Universitas Lampung. Kemudian dalam
rangka mempersiapkan pengembangan Politeknik Pertanian, yang meliputi
pengembangan fisik kampus, tenaga pengajar, dan pengembangan kurikulum,
maka pada tanggal 3 Desember 1985, melalui SK. Dirjen Dikti Depdikbud
No.79/Dikti/Kep/1985, dibentuk Penanggung Jawab Unit Pelaksana Proyek
pada Proyek Pengembangan Pendidikan Politeknik Pertanian Universitas
Lampung.
Pada tanggal 3 Nopember 1988 Politeknik Pertanian Universitas Lampung
menempati kampus baru di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar
Lampung, dan pada tanggal 15 Desember 1988 Penanggungjawab
Pengembangan Politeknik Pertanian Negeri Lampung dilantik oleh Rektor
Universitas Lampung. Pada tanggal 7 April 2001, berdasarkan SK.
Mendiknas RI No. 036/O/2001 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri
Bandar Lampung, Politeknik Pertanian Negeri Lampung resmi mandiri
menjadi salah satu bentuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Propinsi
Lampung dengan nama Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung.
Berdasarkan rapat Senat Politeknik tanggal 19 Oktober 2002 telah ditetapkan
perubahan nama Politeknik menjadi Politeknik Negeri Lampung.
Pertimbangan perubahan nama tersebut merupakan rencana pengembangan
Politeknik di masa mendatang agar memperluas bidang studi yang dapat
dilaksanakan dan dibutuhkan masyarakat, misalnya bidang studi ekonomi
secara umum, keteknikan, manajemen dan sebagainya.
1.2 Visi dan Misi Perusahaan
1.2.1 Visi Perusahaan
Menjadi politeknik yang bermutu, inovatif, dan unggul dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi terapan.
1.2.2 Misi Perusahaan
a. menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada
akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, dan kompetitif;
b. melaksanakan kajian keilmuan dan penelitian terapan untuk menopang
pendidikan dan pengajaran;
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c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan teknologi terapan;
d. menguatkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang berkarakter
dan beretika;
e. menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan pihak lain.
5.1 Bidang Usaha/ Kegiatan Utama Perusahaan
Politeknik Negeri Lampung diamanatkan untuk melaksanakan Pendidikan
Vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dan profesionalitas dengan keahlian terapan tertentu
maksimal setara dengan program sarjana. Oleh karena itu pendidikan di
Politeknik Negeri Lampung lebih diarahkan kepada pembelajaran yang
professional dengan dukungan tenaga pengajar (dosen), teknisi, tenaga
administrasi dan fasilitas pendukung proses belajar mengajar yang menunjang
sistem pembelajaran tersebut.
Tujuan umum program pendidikan profesional/vokasi adalah menyiapkan
mahasiswa menjadi warganegara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas yang tinggi, terbuka
dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi,
kesenian serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan
dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki
kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam
bidang tertentu.
Program pendidikan profesional/vokasi yang diselenggarakan oleh Politeknik
Negeri Lampung terdiri atas Program Diploma III dan Program Diiploma IV:
Program Diploma 3 (Ahli Madya) mempunyai beban studi komulatif 110 120 sks, dijadwalkan untuk 6 semester, dan dapat ditempuh dalam waktu 6 20 semester.
Program Diploma 4 (Sarjana Terapan) mempunyai beban studi komulatif 144
- 160 sks, dijadwalkan untuk 8 semester, dan dapat ditempuh dalam waktu 8 14 semester.
Jurusan (Fakultas) Program pendidikan di Politeknik Negeri Lampung
dikelompokkan dalam 5 (lima) jurusan (fakultas) yaitu: Budidaya Tanaman
Pangan, pendidikan vokasi, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang
budidaya tanaman pangan. Budidaya Tanaman Perkebunan, pendidikan
vokasi, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang budidaya tanaman
perkebunan.
Teknologi Pertanian, pendidikan vokasi, penelitian dan pengabdian
masyarakat di bidang teknologi pertanian.(Teknik Pengelolaan Sumberdaya
Lahan dan Lingkungan, Mekanisasi Pertanian, dan Teknologi Pangan)
Peternakan, pendidikan vokasi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di
bidang produksi ternak dan budidaya perikanan Ekonomi dan Bisnis,
pendidikan vokasi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang
ekonomi, bisnis dan manajemen informatika.

2

5.2 Lokasi Kampus
Jl. Soekarno Hatta No.10, Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35141

5.3 Struktur Organisasi
Adapun Struktur organisasi merupakan sebuah garis penugasan formal yang
menunjukkan alur tugas dan tanggung jawab setiap anggota perusahaan,
perusahaan serta hubungan antar pihak dalam organisasi yang bekerja sama
untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Struktur organisasi dari Politeknik
Negeri Lampung.

Sumber :Polinela.ac.id
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