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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Politeknik Negeri Jember (POLIJE) merupakan salah satu perguruan tinggi 

yang menerapkan sistem pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik 

yang dibutuhkan oleh industri. Salah satu program pendidikan tersebut adalah 

Praktik Kerja Lapang (PKL).  

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan akademik yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa/ mahasiswi Politeknik Negeri Jember pada 

semester 7 bagi program D4. Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) bertujuan agar 

mahasiswa mendapatkan pengalaman dan keterampilan khusus di dunia kerja 

sesuai dengan bidang keahliannya. Selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja 

Lapang (PKL) mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu-ilmu yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan 

lokasi PKL. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) 

sesuai dengan peraturan dari kampus dilakukan selama kurang lebih 900 jam atau 

setara dengan 20 SKS yang terbagi menjadi 360 jam untuk pembekalan PKL serta 

bimbingan, sedangkan 540 jam selama kegiatan di perusahaan.  

Adapun lokasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilakukan di 

Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Kebun Kalimrawan Kabupaten 

Jember. Perusahan Daerah Perkebunan atau singkatnya PDP Kahyangan 

merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan status PDP Kahyangan 

Jember (BUMD) yaitu sesuai peraturan Daerah no 1 Tahun 1969 Tanggal 12 

Februari 1969. Lokasi dari perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember 

Yaitu di Jlan. Gajah Mada no 245 Jember.  

Budidaya tanaman dan pengolahan karet pada Perusahaan Daerah 

Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember dimulai dari kegiatan budidaya tanaman 

karet oleh beberapa afdeling yang dibawahi oleh PDP Kahyangan Kebun 



2 
 

 
 

Kalimrawan. Dari proses pembibitan (Tanaman Tahun Akan Datang/TTAD) 

menjadi Tanaman Tahun Ini (TTI), lalu kurang lebih selama 5 – 6 tahun menjadi 

Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) hingga pada tahun ke – 7 menjadi 

Tanaman Menghasilkan (TM) Muda. Kegiatan penyadapan lateks dilakukan pada 

Tanaman Menghasilkan (TM), dan hasil sadap dikirimkan ke Pabrik Karet Kebun 

Mumbul untuk diolah menjadi Ribbed Smoked Sheet (RSS).  

Dalam melakukan proses produksi Ribbed Smoked Sheet (RSS) diperlukan 

sebuah manajemen produksi yang baik. Manajemen produksi merupakan 

serangkaian aktifitas dalam proses produksi yang dapat meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian oleh perusahaan supaya proses 

produksi dapat berjalan dengan baik dan supaya perusahaan dapat memberikan 

hasil yang berkualitas.  

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapang  

1.2.1. Tujuan Umum  

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

a. Menambah wawasan mahasiswa terhadap aspek-aspek pengetahuan 

selain dari pendidikan 

b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta memahami mengenai 

kegiatan diperusahaan 

c. Melatih mahasiswa berfikir kritis dan memberikan komentar logis 

terhadap kegiatan yang dikerjakan 

d. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

e. Melatih membandingkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) . 

1.2.2. Tujuan Khusus  

Selain tujuan umum diadakannya Praktik Kerja Lapang (PKL) ini juga 

terdapat beberapa tujuan khusus antara lain: 
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a. Mampu menjelaskan tentang manajemen produksi Ribbed Somoked 

Sheed (RSS) di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan 

Kebun Kalimrawan Jember. 

b. Mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi penyelesaian 

masalah tentang manajemen produksi Ribbed Somoked Sheed (RSS) 

di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Kebun 

Kalimrawan Jember. 

1.2.3. Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) 

a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang 

didapat selama perkuliahan. 

b. Mahasiswa menjadi terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan 

dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai 

dengan bidang keahliannya.  

c. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan di bidang yang ditekuni  

selama Praktik Kerja Lapang (PKL)  

1.3 Lokasi dan Jadwal Praktik Kerja Lapang (PKL) 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang dilaksanakan di Perusahaan Daerah 

Perkebunan (PDP) Kahyangan Kebun Kalimrawan Jember yang beralamatkan 

Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perusahaan Daerah 

Perkebunan (PDP) Kahyangan kebun Kalimrawan ini bergerak pada proses dari 

hulu hingga hilir yakni dari proses penanaman hingga pengolahan. Pelaksanaan 

kegiatan Praktik Kerja Lapang dilakukan selama 570,75 jam dimulai dari tanggal 

01 Oktober 2021 sampai dengan 03 Januari 2022. 

1.4 Metode Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL)  

Metode pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai 

berikut: 

a.  Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data / informasi dengan cara mengadakan wawancara 

langsung dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan 
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proses Pengolahan Ribbed Somoked Sheed (RSS) di Perusahaan 

Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Kebun Kalimrawan Jember. 

b. Observasi 

Observasi adalah kegiatan untuk mencari data / informasi dengan 

mengamati secara langsung proses Penngolahan Ribbed Somoked 

Sheed (RSS) di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan 

Kebun Kalimrawan Jember.   

c. Dokumentasi 

Pencatatan terhadap buku- buku, laporan-laporan, dokumendokumen 

yang berkaitan dengan kegiatan praktik kerja lapang di Perusahaan 

Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Kebun Kalimrawan Jember  

 

 

 


	LEMBAR PENGESAHAN
	LEMBAR PENGESAHAN

