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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah salah satu bentuk implementasi secara 

sistematis dan sinkron antara ilmu yang diperoleh selama menempuh masa 

pendidikan dengan program penguasaan keahlian. Penerapan ilmu yang diperoleh 

selama masa pendidikan berguna untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

Mahasiswa. Praktik Kerja Lapang (PKL), juga merupakan salah satu program yang 

diajukan setiap tahunnya oleh Perguruan Tinggi baik negeri ataupun swasta salah 

satunya adalah Politeknik Negeri Jember yang melaksanakan program Praktik Kerja 

Lapang (PKL). Mahasiswa akan dilatih untuk mengimplementasikan ilmu yang 

diperoleh selama masa pendidikan. Praktik Kerja Lapang (PKL) dilakukan disuatu 

Perusahaan yang memiliki bidang kerja sesuai dengan Jurusan Manajemen 

Agribisnis lebih tepatnya Program Studi Manajemen Agribisnis. 

  Mangga termasuk jenis buah-buahan tropis yang tumbuh di iklim cukup 

hangat, dan banyak sekali diminati masyrakat. Buah ini juga memiliki banyak nutrisi 

dan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Buah mangga banyak diminati 

masyarakat, sehingga buah ini menjadi buah populer hingga mengalahan 

kepopuleran buah apel. Karena kepopuleran ini, tidak heran kalua mendapat julukan 

King Of The Fruits. 

 Di Indonesia mangga biasa tumbuh baik di daerah dataran rendah dan 

berhawa agak panas. Namun, ada juga varietas mangga yang toleran di tanam di 

tempat yang ketinggian 600 m dpl (diatas permukaan laut) dan berhawa sedang. 

Contoh : Mangga Gedang. Suhu ideal yang dibutuhkan antara 28° C – 30°C. Ada 

pula beberapa varietas tahan terhadap kekeringan. Contoh : mangga arumanis dan 

mana lagi, varietas jenis ini biasa di tanam di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah 

Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo, ketiga daerah ini menjadi sentral penghasil 

mangga arumanis dan manalagi. 
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  Salah satu perusahaan terbesar budidaya mangga adalah PT. Trigatra Rajasa 

Situbondo. Perusahaan ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

perkebunan, dengan hasil utamanya komoditi yang berjenis Mangga Arum Manis 

143 berkualitas premium. Selain ada beberapa jenis mangga lainya seperti Mangga 

Marifta, Kenlayung, Namdokmai, dan Manalagi, namun yang paling banyak ditanam 

adalah Mangga jenis Arum Manis 143. Mangga yang dihasilkan perusahaan telah 

mendapatkan sertifikat Prima 2 sejak 2 2014 dari kementrian pertanian, juga terdaftar 

sebagai Good Agriculture Practice (GAP) sejak 2016. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

  Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. Trigatra Rajasa 

memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.2.1 Tujuan Umum Praktik Kerja Lapang (PKL) 

  Tujuan dari kegiatan Magang secara umum yaitu meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa serta menerapkan pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam kegiatan 

lapang. 

1.2.2 Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) 

  Tujuan khusus dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) antara lain : 

1. Melatih para mahasiswa mengenai pekerjaan lapang yang disesuaikan dengan 

bidang ilmu yang telah dimiliki. 

2. Mengasah keterampilan mahasiswa dan menetapkannyadalam kegiatan 

Praktek Magang yang telah disesuiakan dengan prinsip Smart, Inovative, and 

Profesional (SIP) 

3. Meningkatkan keterampilan mahasiswa secara interpersonal yang berkaitan 

dengan lingkungan kerja 

4. Melatih mental serta pola pikir mahasiswa dalam berkomentar logis atau kritis 

terhadap setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan 
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1.2.3 Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) 

  Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) antara 

lain : 

1. Mahasiswa menjadi terlatih dalam melaksanakan kegiatan Praktek Magang 

sesuai dengan bidang Ilmu yang dimiliki, 

2. Mahasiswa menjadi trampil dalam penerapan pengetahuan melalui Praktek 

Magang sesuai dengan prinsip Smart, Inovative, and Profesional (SIP), 

3. Mahasiswa memiliki interpersonal yang baik dalam melaksanakan kegiatan 

Praktik Kerja Lapang (PKL), 

4. Dan Mahasiswa menjadi kritis dan memiliki mental yang kuat dalam terjun 

langsung ke dunia kerja. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi  

  Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Trigatra Rajasa 

yang berpusat di Situbondo, Jawa Timur. 

1.3.2 Jadwal Kerja 

  Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada tanggal 14 

September 2021- 31 Desember atau selama 4 bulan (768), namun tanggal awal masuk 

disesuaikan dengan kondisi dan jadwal pada tempat pelaksanaan Magang Hari Kerja  

di PT. Trigatra Rajasa Situbondo adalah hari Minggu-Jumat, untuk jam kerja 

menyesuaikan dengan kegiatan yang diikuti. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

  Metode pelaksanaan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapang 

(PKL) di PT. Trigatra Rajasa Kabupaten Situbondo, antara lain : 

1.4.1 Observasi  

  Observasi dilakukan secara langsung dengan cara turun langsung ke 

Lapangan (Lahan) untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 
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1.4.2 Wawancara 

  Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dengan cara bertanya 

langsung kepada narasumber terkait pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

Magang khususnya kepada Pembimbing Lapang yang selalu mendampingi 

mahasiswa Magang dalam upaya mencari data-data yang dibutuhkan dari instansi. 

1.4.3 Dokumentasi dan Data-data 

  Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data berupa gambar yang 

didapatkan selama melaksanakan kegiatan Magang. Dokumentasi ini, juga dapat 

dijadikan sebagai bukti fisik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 


