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BAB 1. PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

 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. System pendidikan 

tersebut dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, sehingga 

lulusnya mampu mengembangkan diri dan diharapkan dapat berkonstribusi di 

dunia sector industry secara mandiri. 

 Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus 

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

mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. 

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat 

menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Bagi Indonesia, pangan diidentikkan dengan 

beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat 

Indonesia. 

 Beras menyimpan nilai strategis karena beras adalah makanan pokok paling 

penting khususnya untuk masyarakat Indonesia. Beras juga memiliki pengaruh 

yang besar dalam bidang ekonomi yaitu pada penyerapan tenaga kerja, 

pertumbuhan dan dinamika ekonomi khususnya pedesaan. Beras merupakan 

sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin. 

 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 
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kegiatan komersial yang dilaksanakan melalui usaha perdagangan , usaha industri 

dann jasa. Perum BULOG adalah salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

yang ada di bidan pengelolaan bahan makanan pokok. Ruang lingkup bisnis 

perusahan meliputi usaha logistik/pergudangan , survei dan pemberantasan hama , 

penyedian karung plastik , perdagangan komoditi panganan dan usaha eceran.  

Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas public dari pemerintah 

BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian gabah , 

stabilisasi harga khususnya harga pokok menyalurkan bantuan dan pengelolahan 

stok pangan 

Beras Candi Mulyo adalah beras kualitas premium produksi dalam negeri 

dengan tekstur pulen, memiliki kadar amilosa rendah dan amilopektin tinggi serta 

bebas dari pemutih, pengawet dan pewangi. Beras premium 15 % adalah beras yang 

dipakai untuk produk Beras Candi Mulyo ini, beras ini memiliki kadar butir patah 

15 persen, beras premiun tidak boleh memiliki kandungan dalam parameter kadar 

butir yang terdiri atas butir menir, merah, kuning atau rusak, dan kapur. Beras ini 

tersedia dalam ukuran kemasan 5 kg. 

Beras Fortivit adalah beras khusus bervitamin yang bermanfaat untuk 

meningkatkan stamina dan imunitas tubuh, melancarkan sirkulasi darah, serta 

menjaga fungsi jantung, syaraf, otak, dan kesehatan tulang. beras fortivit 

merupakan beras premium yang sudah melalui proses fortifikasi. Beras ini sangat 

sesuai dikonsumsi untuk pola gaya hidup sehat yang berkelanjutan dan sebagai 

upaya mengoptimalkan peningkatan imun tubuh. Vitamin yang terkandung dalam 

beras Fortivit yaitu vitamin A, B1, B3, B6, B9, B12, Zinc, dan Zat Besi (Fe). Beras 

ini tersedia dalam ukuran kemasan 1 Kg dan 5 Kg. 

Beras fortifikasi hasil produksi BULOG diolah dari beras lokal hasil panen 

petani, baik beras merah maupun beras putih dengan keunggulan memiliki 

sejumlah kandungan vitamin yang dinilai mampu membantu menekan 

pertumbuhan angka kekerdilan atau ‘stunting’. BULOG melakukan berbagai 
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inovasi dan strategi marketing terhadap produknya di bisnis pangan. Produk dengan 

pengelolaan yang modern mudah didapat melalui daring (online) serta pemasaran 

melalui jaringan gurita pangan yang dibina langsung oleh BULOG yakni Rumah 

Pangan Kita (RPK). 

1.2  Tujuan dan Manfaat PKL 

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 

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 : 

1.  Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

 melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

 keahliannya mengikuti perkembangan ipteks. 

2. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan  

 pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya. 

3. 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. 

4. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja dalam 

 melaksanakan dan mengembangkan teknik-teknik tertentu serta alasan-

 alasan rasional dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

1.2.3  Manfaat PKL  

Manfaat Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : 

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. 

5. Dapat mengetahui proses pengolahan gabah menjadi beras, produksi Beras 

Candi Mulyo 5 kg dan produksi Beras Fortivit 1 kg dan 5 kg di UPB 

Candirejo Nganjuk.  

1.3  Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1  Lokasi Pelaksanaan 

  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. Lokasi 

 pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Gudang BULOG Candirejo, 

 Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. 
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 Berikut peta lokasi GBB Candirejo dapat dilihat pada gambar 1.3.1 : 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi GBB Candirejo Nganjuk 

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

 

 

Gambar 1.2 GBB Candirejo Kec.Loceret, Kab.Nganjuk 

 

 

https://maps.app.goo.gl/Ek8t1HQTsTTAEPDS8
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1.3.2  Waktu Pelaksanaan 

Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Gudang BULOG 

Candirejo Nganjuk oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember dari Program 

Studi Manajemen Agribisnis. Praktek Kerja Lapang (PKL) tersebut 

dilaksanakan mulai tanggal 1 September sampai dengan 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 yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang (PKL) di 

Gudang BULOG Candirejo Nganjuk menggunakan metode antara lain : 

1.4.1  Praktek Kerja Lapang 

Mahasiswa terlibat secara langsung membantu karyawan dalam 

setiap kegiatan mulai dari pengadaan beras, pengeluaran beras, 

penyimpanan beras, perawatan beras, pengolahan gabah menjadi beras, 

produksi beras fortivit 1 kg, beras fortivit 5 kg dan beras candi mulyo 5 kg 

sekaligus proses manajemen keuangan di kantor gudang.  

1.4.2  Wawancara dan Diskusi 

Mewawancarai pegawai dan para pekerja yang terlibat langsung 

dalam proses masing-masing dan berdiskusi secara langsung terhadap 

pembimbing lapangan untuk melengkapi data dari perusahaan. 

1.4.3  Observasi 

Merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan 

cara pengamatan secara langsung ke lapangan. 

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. 
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1.4.5 Penyusunan Laporan 

Penyusunan Laporan PKL bertujuan untuk melaporkan hasil 

kegiatan dan pengetahuan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja 

Lapang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


