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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan wajib dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Negeri Jember 

adalah Praktik Kerja Lapang atau biasa disebut PKL. Kegiatan Praktik Kerja 

Lapang diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menjadi gambaran di 

dunia kerja bagi mahasiswa. Praktik Kerja Lapang pula diharapkan akan 

menambah keterampilan sosial, menejerial, kemampuan fisik, kognitif, afektif dan 

psikomotrik. Praktik Kerja Lapang akan memberikan pengalaman praktis dengan 

mengikuti pekerjaan sehari-hari dengan ditempuh jangka waktu 900 jam. 

Kegiatan praktik kerja lapang, mahasiswa mendapatkan pengetahuan serta 

keterampilan sehingga hard skill dan soft skill pun didapatkan.  

PT. Gading Mas Indonesia Teguh merupakan perusahaan dibawah naungan 

PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk. yang berfokus pada budidaya edamame sejak 

tahun 2012 dan tanaman okra sejak tahun 2017 yang mana pada tanaman okra 

masih triel. PT Gading Mas Indonesia Teguh bergerak dan berkembang seiring 

pesatrnya import edamame. Berkembangnya PT. Gading Mas Indonesia Teguh 

dibuktikan bahwa saat ini sudah mencapai 7,5 ton dan akan ditargetkan tahun 

2022 mencapai 8 ton dengan dimulai dan terlaksananya kegiatan team building 

estate. Penargetan tersebut kaitannya dengan proses pengaplikasian pada pestisida 

oleh aplikator agar tidak terjadi serangan hama perusak tanaman. Serangan hama 

dapat tertangani dengan adanya penyemprotan pestisida pembasmi hama yang 

telah disemprotkan oleh aplikator. 

PT. Gading Mas Indonesia Teguh menerapkan kepada aplikator untuk selalu 

mematuhi dan menggunakan alat pelindung diri. Penerapan tersebut kaitannya 

dengan ketaatan pada keselamatan kerja. Keselamatan pada tenaga kerja sendiri 

merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan 

sumber daya manusia, karena tidak saja sangat penting dalam peningkatan 

jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerja, akan tetapi jauh dari itu y a i tu  

keselamatan berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. 

Keselamatan pada saat ini bukan hanya sebagai kewajiban bagi perusahaan tetapi 

sudah menjadi kebutuhan para pekerja. PT Gading Mas Indonesia Teguh Jember 
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Timur harus melakukan penerapan kesehatan bagi aplikator pestisida yang 

menyemprot edamame. Penerapan alat pelindung diri pada PT. Gading Mas 

Indonesia Teguh sendiri telah dilakukan sejak awal dalam proses budidaya 

dilakukan, namun untuk penerapan secara mendalam dan lengkap diterapkan pada 

tahun 2018. Penerapan tersebut dilakukan agar dapat memperbaiki kesehatan 

pekerja guna produktivitas pekerja meningkat serta memlihara lingkungan sekitar 

agar terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh kerja. 

 

1.2 Tujuan Dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan secara umum guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

kewirausahaan, serta pengalaman guna meningkatkan kemampuan yang akan 

digunakan dalam dunia kerja. Tujuan umum yang ingin dicapai dari PKL ini 

sebagai berikut :  

a. Memperluas pengetahuan, wawasan serta pengalaman di lingkungan kerja 

di PT. Gading Mas Indonesia Teguh 

b. Mengimplementasikan ilmu serta teori yang didapatkan dalam bangku 

perkuliahan 

c. Melatih mahasiswa berfikir kritis mengenai perbedaan yang telah didapat 

dalam teori dan kondisi sebenarnya 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Adapun tujuan khusus dari Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. Gading Mas 

Indonesia Teguh 

a. Mempelajari dan mampu menjelaskan serangkaian tahapan dalam 

pengaplikasian pestisida 

b. Mempelajari dan mampu menjelaskan pentingnya penerapan keselamatan 

kerja bagi aplikator pestisida 

c. Mempelajari dan mampu menjelaskan pentingnya alat pelindung diri yang 

dipakai oleh aplikator 
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1.2.3 Manfaat PKL 

a. Mendapatkan pengetahuan dan memperoleh informasi terkait proses aplikasi 

pada kegiatan penyemprotan pestisida 

b. Mendapatkan pengetahuan tentang cara aplikasi pestisida yang sesuai dengan 

ketentuan PT Gading Mas Indonesia Teguh 

c. Mendapatkan pengetahuan tentang pengaplikasian alat pelindung diri yang 

benar sesuai dengan intruksi kerja 

 

1.3 Lokasi dan Waktu PKL 

Praktik kerja lapang dilakukan pada departemen GAP (Good Agriculture 

Practice) PT. Gading Mas Indonesia Teguh yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 

254, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Praktik kerja 

lapang ini dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 

2022. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang (PKL) 

untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut : 

a. Metode Kerja Lapang 

Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktek kerja secara langsung dilokasi 

perusahaan bersama para karyawan sesuai jadwal kerja yang telah 

diberlakukan. 

b. Metode Wawancara 

Mahasiswa melakukan wawancara secara langsug kepada pembiming 

lapang (Supervisor), dan karyawan yang sesuai dengan bidangnya untuk 

mendukung proses penulisaan laporan Praktek Kerja Lapang (PKL). 

c. Metode Studi Pustaka 

Mahasiswa melakukan pengumpulan data dilapangan, mempelajari dan 

menelaah informasi melalui dokumen secara tertulis maupun dari literatur 

buku yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung proses penulisan 

laporan Praktik Kerja Lapang (PKL). 
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d. Metode Dokumentasi 

Mahasiswa mengabadikan data pendukung berupa gambar (foto) dan 

data tertuli sebagai penguat laporan Praktik Kerja Lapang (PKL) 


