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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan untuk 

mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya. Dalam tingkat mahasiswa, Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan 

implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di perguruan 

tinggi dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja 

secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Tujuan 

dari Praktik Kerja Lapang (PKL) yaitu meningkatkan kecerdasan, kreativitas, dan 

keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya 

sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara dalam 

peningkatan ekonomi dan kehidupan yang makmur. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) sendiri tercantum dalam kurikulum 

Politeknik Negeri Jember, salah satunya pada Program Studi Manajemen 

Agroindustri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di perusahaan yang telah ditentukan, 

serta mahasiwa diwajibkan mengikuti kegiatan lapang. Pelaksanaan kegiatan PKL 

dilakukan dengan bobot 20 SKS atau setara dengan 900 jam. Program studi 

Manajemen Agroindustri mengimplementasikan 900 jam tersebut dengan kegiatan 

pembekalan PKL (200 jam), kegiatan di industri (540 jam), serta pembimbingan 

dan evaluasi/ujian PKL (160 jam). 

Perusahaan yang ditempati oleh penulis sebagai tempat kegiatan PKL yaitu 

PT. Benih Citra Asia yang beralamatkan di Jl. Akmaludin No. 26, Kecamatan 

Ajung, Kabupaten Jember. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perbenihan 

tanaman pangan dan hortikultura dengan produk yang dihasilkan adalah benih 

tanaman hibrida maupun non hibrida. Kegiatan Praktik Kerja Lapang telah 

disesuaikan dengan bidang kompetensi berdasarkan mata kuliah yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa. Program studi yang lebih fokus pada manajemen suatu 

industri melibatkan mahasiswa pada kegiatan administrasi dan produksi benih pada 

perusahaan. Penulis sendiri telah ditempatkan pada divisi Proyek, divisi Produksi, 

divisi Plant (lini produksi), dan divisi Human Resource and Development (HRD).  
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Setiap kegiatan industri tidak lepas dari bahan baku, pada PT. Benih Citra 

Asia yaitu benih tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan pengadaan bahan baku 

benih tidak terlepas dari proses penyimpanan yang baik agar kualitas benih tetap 

terjaga. Dalam penerapannya, kegiatan penyimpanan benih pada perusahaan 

diberlakukan suatu ketentuan mutu agar kondisi benih tetap baik selama proses 

penyimpanan hingga benih akan dikemas untuk dipasarkan. 

Berdasarkan uraian di atas, laporan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di 

PT. Benih Citra Asia ini lebih berfokus untuk mempelajari proses pengendalian 

mutu penyimpanan benih hortikultura pada bagian seed storage. 

 

1.2  Tujuan Dan Manfaat 

1.2.1  Tujuan Umum PKL 

Tujuan umum dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini 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. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan 

kerjanya. 

4. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan. 

 

1.2.2  Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah: 

1. Mampu menjelaskan mengenai proses pengendalian mutu penyimpanan 

benih hortikultura pada bagian seed storage di PT. Benih Citra Asia 

Kabupaten Jember. 
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2. Mampu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan alternatif solusi dari 

permasalahan dalam kegiatan proses pengendalian mutu penyimpanan benih 

hortikultura pada bagian seed storage di PT. Benih Citra Asia. 

 

1.2.3  Manfaat PKL 

Manfaat kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah: 

1. Manfaat untuk mahasiswa 

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan 

dan pengetahuannya sehingga kepercayaan diri semakin meningkat. 

2. Manfaat untuk Politeknik Negeri Jember 

a. Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks yang 

diterapkan di industri/instansi untuk menjaga mutu dan relevansi 

kurikulum. 

b. Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan tridharma. 

3. Manfaat untuk lokasi PKL (PT. Benih Citra Asia) 

a. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja. 

b. Mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa permasalahan 

lapangan. 

 

1.3  Lokasi dan Waktu 

Lokasi kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Benih Citra 

Asia yang beralamatkan di Jl. Akmaludin No. 26, Kecamatan Ajung, Kabupaten 

Jember. PT. Benih Citra Asia bergerak di bidang industri perbenihan tanaman 

pangan dan hortikultura. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini yaitu benih 

tanaman pangan (jagung hibrida dan padi hibrida) dan hortikultura (bawang daun, 

bayam, blewah, buncis, bunga, cabai, terong, tomat, mentimun, dsb). Waktu 

pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang dimulai pada tanggal 01 Oktober 2021 

sampai dengan 17 Januari 2022.  
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1.4  Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Praktik Kerja Lapang 

Praktik kerja lapang dilaksanakan atas instruksi dari pembimbing lapang 

dengan dengan didampingi para karyawan perusahaan. Mahasiswa terlibat secara 

langsung dalam membantu karyawan perusahaan dalam kegiatan perusahaan, baik 

bagian administrasi maupun kegiatan produksi. 

2. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan pembimbing lapang dan karyawan 

bagian divisi Plant Horti untuk mengetahui dan menggali informasi tentang 

kegiatan proses penyimpanan benih hortikultura pada PT. Benih Citra Asia. 

3. Studi Literatur 

Mahasiswa melakukan pengumpulan data informasi dari berbagai sumber dan 

literatur baik dari perusahaan maupun diluar perusahaan berupa teori dan data yang 

mendukung proses penulisan laporan Praktik Kerja Lapang (PKL).


