
 

1 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi 

secara nyata terhadap beberapa keahlian atau keterampilan yang diperoleh selama 

menempuh masa perkuliahan. Mahasiswa dapat menjadikan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Praktek Kerja Lapang (PKL) 

merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh semua 

Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Politeknik Negeri Jember 

adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) di suatu Perusahaan yang memiliki bidang kerja sesuai dengan 

Jurusan, salah satunya yaitu Jurusan Manajemen Agribisnis lebih tepatnya 

Program Studi Manajemen Agribisnis. 

Perum BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di 

bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik 

atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, 

usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai 

perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum BULOG 

tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian gabah, stabilisasi harga 

khususnya harga pokok, menyalurkan bantuan dan pengelolahan stok pangan. 

Perum BULOG merupakan salah satu lembaga pangan yang ditunjuk pemerintah 

dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan meningkatkan 

kesejahteraan petani. Selain itu, Perum BULOG juga melakukan kegiatan 

komersial yang dilaksanakan melalui usaha perdagangan, usaha industri dan jasa.  

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar utama bagi manusia yang 

harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, 

pangan mempunyai arti dan peran penting bagi kehidupan suatu bangsa. Beras 

merupakan salah satu komoditas pangan yang penting dalam sendi kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Komoditas beras menempati posisi pertama 
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sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Hampir seluruh 

penduduk Indonesia membutuhkan beras sebagai bahan makanan utamanya. Oleh 

karena itu, ketersedian beras atau gabah harus dijaga kestabilannya. Apabila 

ketersedian pangan lebih kecil di bandingkan dengan kebutuhan masyarakat, 

maka dapat menciptakan perekonomian dalam suatu negara menjadi tidak stabil. 

Untuk terwujudnya ketahanan pangan diperlukan adanya interaksi antara 

subsistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan 

penyediaan pangan. Ketersediaan pangan berkaitan dengan masalah produksi, 

stok, impor dan ekspor yang harus dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan 

penduduk terhadap pangan terpenuhi dengan baik dan stabil baik dari segi volume 

maupun jenisnya. Hal itu dikarenakan produksi pangan yang bersifat musiman, 

terbatas, dan tersebar antar wilayah. Mengingat pentingnya beras bagi sebagian 

penduduk Indonesia dapat mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan antara 

jumlah permintaan dan penawaran. Hal itu akan menimbulkan pengaruh yang 

tidak stabil terhadap harga-harga dan pengadaan beras di setiap Gudang BULOG 

yang ada di Indonesia. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah memberikan 

peran kepada Perum BULOG terkait dengan pengadaan dan penyaluran beras atau 

gabah. Perum BULOG bertanggungjawab terhadap ketersediaan pasokan beras 

sesuai dengan permintaan masyarakat Indonesia dan dengan harga yang sesuai 

mutu beras. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Gudang BULOG Candirejo 

Nganjuk memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui tujuan umum 

pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) antara lain: 

1. Menerapkan pengetahuan teoritis yang telah didapatkan selama perkuliahan.   

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman mahasiswa 

terkait kegiatan dalam Perusahaan.  

3. Melatih mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada di 

lapangan. 
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1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui tujuan khusus 

pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) antara lain: 

1. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkain keterampilan yang sesuai dengan keahliannya untuk 

mengikuti perkembangan IPTEK. 

2. Menambah kesempatan bagi mahasiswa menetapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan pada 

dirinya. 

3. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan 

kerjanya. 

4. Melatih mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalar dengan cara 

membuat komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk 

laporan kegiatan harian. 

5. Mengetahuni mekanisme pengadaan dan pengeluaran beras, penyimpanan 

dan perawatan beras, serta pengolahan beras. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui manfaat 

pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) antara lain: 

1.2.3.1 Bagi Gudang BULOG Candirejo Nganjuk 

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 Gudang BULOG Candirejo Nganjuk. 

1.2.3.2 Bagi Perguruan Tinggi 

1. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi yang bersangkutan terkait 

dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Lapang.  

2. Sebagai tolak ukur dan evaluasi dalam peningkatan kualitas lulusan 

Program Studi Manajemen Agribisnis Jurusan Manajemen Agribisnis 

Politeknik Negeri Jember.   
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1.2.3.3 Bagi Mahasiswa 

1. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam Aspek Agribisnis. 

2. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam bekerja dan 

berhubungan di lingkungan tempat kerja. 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi Pelaksanaan 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Gudang BULOG 

Candirejo Cabang Kediri, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur.  

1.3.2 Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Gudang BULOG Candirejo 

Cabang Kediri dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021 sampai 23 Desember 

2021. Praktek kerja Lapang (PKL) dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari senin 

sampai jumat. Waktu jam kerja pada hari senin-kamis yaitu pukul 08.00-16.00 

WIB dan hari jumat pukul 08.00-16.30 WIB. Sedangkan untuk hari sabtu yaitu 

pukul 08.00-16.00 WIB atau menyesuaikan pekerjaan di UPB (Unit Pengolahan 

Beras). 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan yang dilakukan selama kegiatan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) antara lain sebagai berikut:  

1.4.1 Observasi Lapang 

Observasi lapang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan secara langsung di lapangan.  

1.4.2 Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tanya jawab kepada narasumber yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

kegiatan Praktek Kerja lapang (PKL) guna memperoleh data-data yang 

diperlukan.  
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1.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa gambar yang 

didapatkan selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) sebagai 

bukti fisik terhadap kegiatan  tersebut. 

1.4.4 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data sekunder atau tidak 

langsung yang dilakukan dengan membandingkan kegiatan yang telah 

dilaksanakan dengan referensi atau pustaka dan membandingkan pemahan teori 

dengan yang ada di lingkungan. Studi pustaka ini dilakukan untuk melengkapi 

data dan kebutuhan informasi selama kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL). 

1.4.5 Penyusunan Laporan 

Penyusunan Laporan PKL bertujuan untuk melaporkan hasil kegiatan dan 

pengamatan yang dilakukan selama kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL).  
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