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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah salah satu kegiatan pendidikan 

akademik yang dilaksanakan di perusahaan. Kegiatan PKL sangat penting dan 

wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember sebagai prasyarat 

mutlak kelulusan. Kegiatan PKL dipersiapkan dengan tujuan untuk mendapatkan 

kemampuan dan keterampilan khusus di dunia kerja sesuai dengan bidangnya. 

Selama melaksanakan kegiatan PKL diharapkan mahasiswa dapat mempraktikkan 

langsung apa yang telah diperoleh mahasiswa di bangku kuliah agar mahasiswa 

dapat menguasai kompetensi sesuai dengan yang telah dipelajari dan memahami 

sistem kerja pada perusahaan. Kegiatan PKL dilakukan oleh mahasiswa di 

berbagai tempat menurut kelompok yang telah ditentukan dan dilaksanakan sesuai 

dengan jam kerja yang telah ditentukan yaitu 900 jam. Kegiatan PKL ini 

dilaksanakan di PT Benih Citra Asia Kabupaten Jember. 

PT Benih Citra Asia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan hasil 

pemuliaan tanaman (Plant Breeding) dengan merek Bintang Asia. Produk Bintang 

Asia diproduksi dan diproses dengan pengawasan yang ketat dan melakukan 

pengujian mutu benih di laboratorium dan di lapang dengan tujuan bahwa benih 

yang dipasarkan telah memenuhi jaminan mutu yang baik. Produk Bintang Asia 

telah terjamin legalitasnya, baik logo, merek, nama produk dan desain kemasan 

telah dipatenkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Benih merupakan komponen penting bagi suatu usaha budidaya tanaman 

pangan dan hortikultura. Produk produk benih tanaman pangan dan hortikultura 

pada PT. Benih Citra Asia meliputi jagung hibrida, jagung manis, bawang daun, 

bayam, blewah, buncis, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, kacang panjang, 

kailan, kangkung, kubis bunga, labu, melon, mentimun, okra, oyong, semangka, 

dan lain sebagainya. Dalam pembelian hingga penyaluran benih, terdapat suatu 
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prosedur kerja pada proses administrasi produksi benih, khususnya pada benih 

hortikultura. Prosedur kerja administrasi produksi benih hortikultura memiliki 

beberapa tahap dalam pelaksanaannya mulai dari penerimaan data potensi wilayah 

hingga penginputan dan pengarsipan beberapa data lainnya.  

Kegiatan produksi benih merupakan kegiatan penting dalam pengadaan 

bahan baku benih sehingga sangatlah penting prosedur kerja administrasi ini 

dilaksanakan pada PT. Benih Citra Asia. Selain itu, prosedur kerja yang 

terstruktur memudahkan petugas produksi dalam mengawasi produksi benih 

hortikultura mulai dari tahap awal sampai tahap akhir produksi. Semua kegiatan 

administrasi dilakukan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku dan sesuai buku 

pedoman divisi produksi pada PT. Benih Citra Asia. 

Berdasarkan uraian diatas, maka Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. Benih 

Citra Asia ini lebih berfokus untuk mempelajari prosedur kerja administrasi 

produksi benih hortikultura di PT. Benih Citra Asia. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum Praktik Kerja Lapang 

Adapun tujuan umum dari kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut: 

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. 
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1.2.2 Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang 

Adapun tujuan khusus dari kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut: 

1. Mampu menjelaskan mengenai prosedur kerja administrasi produksi benih 

hortikultura dan memiliki kompetensi untuk mempraktikkan proses 

administrasi produksi benih hortikultura. 

2. Mampu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan alternatif solusi 

dari permasalahan dalam kegiatan administrasi produksi benih 

hortikultura. 

 

1.2.3 Manfaat Praktik Kerja Lapang 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk mahasiswa: 

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapang dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan 

keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan diri semakin 

meningkat. 

c. Mahasiswa terlatih untuk dapat memberikan solusi dan permasalahan 

dilapangan. 

2. Manfaat untuk polije: 

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: 

a. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja.  

b. Mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa permasalahan 

lapangan. 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Lokasi kegiatan Praktik Kerja Lapang ini dilaksanakan di PT Benih Citra 

Asia yang beralamatkan di Jalan Akmaludin No. 26, PO BOX 26 Jember, Desa 

Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. 

Kegiatan PKL di PT Benih Citra Asia ini dilaksanakan selama 571 jam mulai 

tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 17 Januari 2022 dengan jadwal kerja yaitu 

hari Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB, hari Jumat pukul 07.30 – 16.00 

WIB, sedangkan hari Sabtu pukul 07.30 – 12.30 WIB. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapang ini 

adalah untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus serta memperoleh data 

sebagai bahan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapang sebagai berikut: 

a. Metode Kerja Lapang 

Metode kerja lapang dilaksanakan atas intruksi dari pembimbing di lapangan 

dengan pertimbangan materi yang diwajibkan pada peserta Praktik Kerja 

Lapang. Mahasiswa mengikuti kegiatan kerja secara langsung bersama para 

karyawan di PT Benih Citra Asia sesuai jadwal kerja yang berlaku. 

b. Metode Wawancara  

Mahasiswa menanyakan langsung kepada pihak terkait yaitu pembimbing 

lapang dan para karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi 

mulai dari benih masuk hingga pada proses pengiriman.  

c. Metode Studi Pustaka 

Mahasiswa melakukan pengumpulan data dan informasi baik tertulis maupun 

melalui literatur yang berasal dari laporan kegiatan yang memiliki relevansi 

dengan permasalahan yang dikaji. 

d. Metode Dokumentasi 

Mahasiswa mencari dan mengumpulkan data melalui pengambilan gambar 

atau foto di setiap alur proses kegiatan sebagai penguat laporan Praktik Kerja 

Lapang. 
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