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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di 

lingkungan kerja secara langsung, yang merupakan kegiatan akademik yang wajib 

dilakukan oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jember, dengan melakukan 

praktek kerja pada lembaga-lembaga maupun industri yang berkaitan dengan 

bidang agribisnis dan industri pengolahan hasil pertanian. Melalui kegiatan  PKL 

ini mahasiswa memiliki kesempatan untuk lebih mengembangkan cara berpikir, 

memberikan ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan sehingga 

memiliki rasa displin dan bertanggung jawab dengan apa yang diberi. Selain itu 

mahasiswa dapat mengetahui dan mendapat gambaran mengenai dunia kerja 

dengan mengikuti semua aktivitas atau kegiatan yang ada dilokasi PKL. Salah 

satu tempat PKL di PT. BISI International Tbk. Melakasnakan kegiatan PKL 

adalah dapat mempraktikan langsung apa yang didapatkan dibangku perkuliahan 

dengan telibat langsung pada kegiatan yang ada pada PT. BISI International Tbk. 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasional yang 

mempunyai amanah untuk menyiapkan SDM yang terampil, unggul, cerdas, dan 

kompetitif. Terdapat 8 jurusan, program studi D3 sebanyak 9 dan D4 sebanyak  

12. Salah satu program studi D3 Manajemen Agribisnis. Pada kegiatan kulih 

semester V terdapat syarat kelulusan untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja 

Lapang (PKL).salah satu tempat PKL adalah PT BISI International, Tbk. 

PT BISI International, Tbk. Yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan 

Pare Kabupaten Kediri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi benih, salah satunya adalah benih padi hibrida. Mengingat semakin 

meningkatnya kebutuhan benih untuk menjalankan aktivitas perusahaan, PT BISI 

International, Tbk bermitra dengan para petani dalam menghasilkan benih 

keturunan pertama (F1) yang unggul dan berkualitas sehingga mampu 

memberikan kepuasan pada konsumen yang menggunakan produknya dan 

meningkatkan produktivitas bagi perusahaan PT BISI International, Tbk 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum Praktek Kerja Lapang 

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan ketrampilan 

dan pengalaman kerja di sektor pertanian sesuai dengan pendidikan yang 

ditempuh. 

2. Meperoleh pelatihan kerja dilingkungan industri untuk meningkatkan 

pengetahuan serta membentuk sikap dan keterampilan kerja. 

3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori 

dan penerapanya sehingga dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk 

terjun dalam dunia kerja dan masyarakat. 

1.2.2 Tujuan Khusus Praktek Kerja Lapang 

1. Meningkatkan ketrampilan dan pengalaman kerja dibidang budidaya  

tanaman padi hibrida. 

2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan teknik 

budidaya pada tanaman padi hibrida. 

3. Melihat, memahami dan mempraktikan secara langsung teknik budidaya 

pada tanaman padi hibrida varieta PDH 08 di lokasi PKL. 

4. Menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh 

dibangku kuliah. 

1.2.3 Manfaat Praktek Kerja Lapang 

1. Mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan 

ketrampilan dalam lingkungan agribsnis khususnya dalam proses budidaya 

padi hibrida. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja secara langsung mengenai 

teknik produksi benih padi hibrida sehingga dapat dijadikan bekal ketika 

terjun di dunia kerja. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui lebih jauh penerapan ilmu dan teknologi 

pangan dalam dunia kerja. 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Praktek Kerja Lapang 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di Departemen 

Field Crop Production. Jawa Timur 1 PT Benih Inti Subur Intani (BISI) 

International, Tbk. Yang beralokasi di Jl. Hoscokroaminoto No.72A, Mulyoasri, 

Tulungrejo, Kec. Pare, Kediri, Jawa Timur 64212. Praktek Kerja Lapang (PKL) 

ini selama 3 bulan mulai tanggal 02 September 2019 – 30 November 2019. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang 

Metode yang dilakukan dalam praktek kerja lapang adalah wawancara, 

observasi (pengamatan), studi pustaka dan partisipan aktif. 

a. Wawancara 

Metode wawancara yang dilakukan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapang ini 

yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan pembimbing lapang, staff 

lapang, ketua kelompok atau petani yang menyangkut hal-hal yang 

berhubungan dengan tanaman padi hibrida. 

b. Obsevasi (pengamatan) 

Kegiatan observasi (pengamatan) ini dilakukan selama berlangsungnya 

kegiatan PKL. Tujuan dari kehiatan ini adalah untuk melengkapi data yang 

telah diperoleh dan akan digunakan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja 

Lapang. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data yang berhubungan 

dengan kegiatan Praktek Kerja Lapang. Data tersbut didapatkan dari internet, 

buku, jurnal penelitian dan lain sebagainya yang bersifat informatif. 

d. Partisipasi Aktif 

Ikut serta secara aktif dalam kegiatan polinasi PDH 08 dilahan swakelola di 

lahan kemitraan padi hibrida PT BISI International, Tbk. 

 


