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BAB 1.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember atau yang sering disebut POLIJE merupakan 

perguruan tinggi negeri berbasis vokasi yang berada di Kabupaten Jember, 

Jawa Timur. Lokasinya pun bersebelahan dengan Universitas Jember. 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan yang 

mengarah proses belajar mengajar pada tingkat keahlian, keterampilan, dan 

standar kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan 

stakeholder, serta mempunyai kemandirian dalam berkarya dan berwirausaha 

berbasis IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) yang diperolehnya. 

Lulusan Politeknik Negeri Jember ini memiliki kemampuan berwirausaha 

secara mandiri, ditunjang dengan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa 

asing (Bahasa Inggris) dan familiar dalam penggunaan komputer di bidang 

kajiannya. Sehingga, lulusan Politeknik Negeri Jember diharapkan mampu 

bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Perum BULOG sebagai salah satu lembaga pangan yang ditunjuk 

pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan 

meningkatkan kesejahtraan petani. Di samping itu Perum BULOG juga 

melakukan kegiatan komersial yang dilaksanakan melalui usaha perdagangan , 

usaha industri dan jasa. Perum BULOG adalah salah satu BUMN ( Badan 

Usaha Milik Negara ) yang ada di bidang pengelolaan bahan makanan pokok. 

Ruang lingkup bisnis perusahan meliputi usaha logistik atau pergudangan , 

survei dan pemberantasan hama , penyedian karung plastik , dan perdagangan 

komoditi pangan. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas public 

dari pemerintah, Perum BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga harga 

dasar pembelian gabah , stabilisasi harga khususnya harga pokok menyalurkan 

bantuan dan pengelolaan stok pangan. 
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Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, 

baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan 

dan minuman bagi manusia. Pangan olahan adalah makanan atau minuman 

hasil proses pemasakan dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa 

bahan tambahan (Winarno, 2007). Permintaan akan kebutuhan pangan yang 

semakin meningkat, dikarenakan adanya peningkatan laju pertumbuhan 

penduduk yang sangat pesat. 

Indonesia merupakan salah satu negara dimana sektor pertanian 

menjadi sektor yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu, pembangunan pertanian menjadi suatu kebutuhan bagi 

masyarakat Indonesia baik untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari 

maupun untuk perkembangan ekonomi. Salah satu produk pertanian yang 

perlu dilakukan peningkatan produksinya adalah padi. Padi merupakan 

sumber makanan pokok penduduk Indonesia diamana kebutuhan akan beras 

cenderung terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang 

semakin pesat. Beras merupakan komoditas strategis sehingga peningkatan 

produksi padi terus diupayakan namun penanganan pasca panen belum dapat 

sepenuhnya ditangani dengan sempurna. Penanganan pascapanen padi 

meliputi : Panen, perontokan, perawatan gabah atau pengeringan, 

penyimpanan, penggilingan dan pengolahan.  

Dalam era pasar bebas konsumen beras menuntut beras bermutu, untuk 

itu perlu dilakukan perbaikan mutu beras. Komponen mutu beras yang 

ditetapkan dalam standart mutu beras : Derajat sosoh, kadar air, butir utuh, 

butir patah, menir, butir gabah dan campuran varietas lain. 

1.2 Tujuan dan Manfaat  

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan. Selain itu, melatih mahasiswa 
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agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang dijumpai di 

lapangan dengan yang diperoleh di perkuliahan. Dengan demikian 

mahasiswa mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang 

tidak diperoleh di kampus. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus kegiatan praktek kerja lapang (PKL) adalah : 

a. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya mengikuti perkembangan IPTEK. 

b. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya. 

c. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah dibakukan. 

d. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja dalam 

melaksanakan dan mengembangkan teknik-teknik tertentu serta alasan-

alasan rasional dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. 

e. Untuk mengetahui proses produksi, pengadaan, pengeluaran, dan 

pengendalian hama di GBB Candirejo Nganjuk. 

1.2.2 Manfaat PKL 

1.2.3.1  Bagi Perum BULOG 

1. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap di dunia kerja 

2. Memperluas jangkauan kerjasama terhadap lembaga perguruan tinggi 

dimana mahasiswa PKL yang terkait membantu segala aktivitas kegiatan 

yang ada di GBB Candirejo 
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1.2.3.2  Bagi Perguruan Tinggi 

1. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi yang bersangkutan terkait 

dengan penyelenggaraan Praktek Kerja Lapang 

2. Sebagai masukan untuk evaluasi dalam peningkatan kualitas lulusan 

Jurusan Manajemen Agribisnis Program Studi Manajemen Agribisnis 

Politeknik Negeri Jember. 

1.2.3.3  Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan 

dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan 

semakin meningkat. 

3. Mahasiswa terlatih berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan 

cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam 

bentuk laporan kegiatan yang sudah di bakukan. 

4. Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter. 

1.3 Lokasi PKL dan Jadwal Kerja PKL 

1.3.1 Lokasi Perusahaan  

Penentuan lokasi suatu perusahaan merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan, dipertimbangkan, dan direncanakan dengan baik. Karena hal 

ini menyangkut efektifitas dan efisiensi terhadap aktifitas perusahaan 

untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. Bila terjadi kesalahan dalam mentukan lokasi perusahaan 

dapat berakibat mundurnya aktifitas perusahaan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) dilaksanakan di GBB (Gudang BULOG Baru) Candirejo Jl. Raya 

Anjuk Ladang, Ds. Candirejo, Kec. Loceret, Kab.Nganjuk, Jawa Timur 



5 
 

 

oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember dari Program Studi Manajemen 

Agribisnis.  

Berikut peta Lokasi GBB Candirejo dapat dilihat pada gambar 1.3 

  

 

Gambar 1.3 Peta Lokasi GBB Candirejo 

Sumber: https://maps.app.goo.gl/Ek8t1HQTsTTAEPDS8 

 

Gambar 1.3 GBB Candirejo Kec.Loceret, Kab.Nganjuk 

 

https://maps.app.goo.gl/Ek8t1HQTsTTAEPDS8
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1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapang (PKL) di 

GBB Candirejo menggunakan metode antara lain :  

1.4.1    Praktek Kerja Lapang 

Mahasiswa terlibat secara langsung membantu karyawan dalam 

setiap kegiatan mulai dari pengadaan, pengeluaran, penyimpanan dan 

perawatan, hingga pengolahan dan pengemasan di UPB . 

1.4.2    Wawancara dan Diskusi 

Mewawancarai pegawai dan para pekerja yang terlibat langsung 

dalam kegiatan dan berdiskusi secara langsung terhadap pembimbing 

lapang untuk melengkapi data dari perusahaan. 

1.4.3    Observasi  

Merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan 

cara pengamatan secara langsung ke lapang. 

1.4.4    Studi Pustaka  

Pelaksanaan studi pustaka yaitu dengan membandingkan kegiatan 

yang telah dilaksanakan dengan referensi atau pustaka dan 

membandingkan pemahaman teori dengan yang ada di lingkungan. 

1.4.5    Penyusunan Laporan 

Penyusunan Laporan PKL bertujuan untuk melaporkan hasil 

kegiatan dan pengetahuan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja 

Lapang.  

 

  


