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BAB I

PROFIL PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Umum Perusahaan

Program Studi Teknik Perkapalan sebagai bagian dari Program Studi Teknik yang ada

di Politeknik Negeri Bengkalis. Atas dasar komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu

dan kualitas sumber daya manuasia yang handal dibidang Teknik, berwawasan luas serta

integritas yang baik maka didirikan Program Studi Teknik Perkapalan Politeknik Negeri

Bengkalis.

Program Studi ini berdiri pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001. Misi utama

pendirian Program Studi teknik Perkapalan pada masa itu adalah memberi peluang kepada

putera-puteri yang berasal dari daerah untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi dalam

rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli dibidang teknik Perkapalan. Dalam

perkembangannya Program Studi Teknik Perkapalan sudah banyak melakukan pembenahan

diri guna meningkatkan kualitas, diantaranya dengan melengkapi peralatan Laboratorium

dan Bengkel, mengevaluasi dan merevisi kurikulum agar sesuai dengan kompetensi lulusan

yang diinginkan.

Program studi Teknik Perkapalan menghasilkan lulusan sebagai tenaga terampil di

bidang quality Control Drafter, Supervisor, Quality Control dan Surveyor pada pengerjaan

pembangunan dan repair kapal di galangan.Lulusan diploma Tiga Teknik Perkapalan dapat

bekerja sebagai Supervisor Drafter, Quality Control Drafter, Quality Control, Surveyor dan

estimator kebutuhan material pada pengerjaan pembangunan dan repair kapal digalangan.

1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1.
Mengisi tenaga terampil profesional di bidang Teknik Perkapalan yang dibutuhkan industri

galangan kapal.

2.Mendidik mahasiswa menjadi terampil, berdisiplin tinggi, mempunyai motivasi kerja dan

kompetensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.

3.Mempersiapkan tenaga profesional yang mampu berwirausaha dalam bidang perkapalan.
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4.Mempersiapkan tenaga profesional sebagai perencana dan konsultan pembangunan kapal.

1.2.1 Visi

"Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang Teknik Perkapalan"

1.2.2 Misi

a.Menyelenggarakan pendidikan diploma III untuk menghasilkan tenaga profesional yang

terampil dan siap pakai di bidang kemaritiman.

b.Mengembangkan penelitian untuk memajukan pengetahuan, menambah pengalaman dan

meningkatkan daya nalar serta berpartisipasi dalam memecahkan masalah pembangunan.

c.Mengembangankan pelayanan IpTek perkapalan tepat guna dan berhasil guna menopang

pembangunan.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Dengan terciptanya lingkungan kerja yang sangat baik dan lengkap dalam fasilitasnya

akan membantu proses produksi pada pekerjaan dilapangan, oleh karna itu semua perusahaan

yang didirikan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas. Agar mempermudah masing-

masing perkerjaan dalam ranah kerja dan tanggung jawab pada bidang yang dikerjakan.

Pada dasarnya organisasi adalah interkasi antara manusia untuk mencapai tujuan atau

mempercepat suatu pekerjaan yang disertai tanggung jawab dan kemampuan pada bidangnya.

Dan kerja sama antara bidang untuk mencapai satu tujuan.

Teknik perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis adalah bentuk organisasi garis.

Karena kampus yang memiliki beberapa karyawan, dosen pengajar dan mahasiswa dengan

keahlian dan tugas yang beragam.  Maka dari itu dibutuhkan koordinasi yang baik untuk

menghasilkan kerja yang maksimal dan efektif. Keuntungan lain dari bentuk organisasi ini

adalah disiplin tertib dan kerja sama yang tinggi akan menjamin kesatuan pimpinan dan

menjalankan persuahaan kampus polteknik negeri bengkalis.

1.4 Sarana dan Fasilitas Galangan

1.4.1 Fasilitas Utama

Fasilitas nya masih hanya menunjang kepada sistem penyaluran teori-teori kepada

mahasiswa yang belajar dan lebih kurang melakukan praktek-praktek secara sederhana, yang

belum meluas kejenjang yang lebih luas seperti kalanya di perusahaan-perusahaan yang
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besar. Seperti di PT-PT galangan besar untuk melakukan reparasi kapal didalam sistem

perkapalan.

1.4.2 Ruang Lingkup Perusahaan

Industri Teknik Perkapalan

1) Perbaikan dan pemeliharaan kapal

2) Pembangunan kapal baru seperti pembangunan kapal 3GT

3) Jasa enggenering dan services

4) Pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan fasilitas lepas pantai.
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