
BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.2 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu satu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik 

yang dibutuhkan sektor industri. Sistem pendidikan yang diberikan berupa 

pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan 

industri.Politeknik Negeri Jember juga mempunyai kemandirian dalam berkarya 

dan berwirausaha berbasis IPTEKS yang diperolehnya. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan utama dalam 

pelaksanaan pendidikan di Politeknik Negeri Jember.Dengan adanya kegiatan ini 

diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan lokasi PKL dan mendapatkan 

pengalaman kerja dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. 

Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso merupakan kantor Dinas 

Pertanian provinsi Jawa Timur. Dinas pertanian ini berfungsi untuk 

menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan di bidang pertanian 

daerah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dinas Pertanian memiliki beberapa 

Balai Penyuluhan Pertanian antara lain BPP Gunung Anyar, BPP Tangsil, BPP 

Congkrong, BPP Besuk, BPP Maskuning, BPP Pakem, BPP Sumber Wringin, 

BPP Besuk.  

Masyarakat dilingkup Balai Penyuluhan Gunung Anyar mayoritas 

berkecipung di Bidang Pertanian. Guna meningkatkan kesejahteraan petani 

khususnya dalam hal budidaya tanaman padi, pada saat ini sebagian petani masih 

menggunakan cara budidaya yang konvensional, Untuk meningkatkan 

produktivitas padi dengan percepatan tanam Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

melalui Dinas Pertanian mengadakan Percontohan Persemaian Padi Sistim 

Tertutup di Berbagai Balai Penyuluhan. 



 

Balai Penyuluhan Gunung Anyar menjadi tempat mahasiswa Politeknik 

Negeri Jember untuk melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa 

terutama dalam bidang penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan menggunakan 

metode demonstrasi plot salah satunya mengenai persemaian padi dengan sistem 

tertutup. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum 

1. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja serta 

pengetahuan.  

2. Mahasiswa dapat berpikir kritis atas kesenjangan yang terjadi di dunia 

kerja.  

3. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang tidak diterima 

saat di bangku kuliah.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya mengikuti perkembangan ipteks terutama dalam 

memanajemen persemaian padi secara tertutup. 

2. Menambah kesempatan bagi mahasiswa menetapkan keterampilan dan 

pengetahuan unuk menambah kepercayaan dirinya. 

3. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya 

nalarnya dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang 

dikerjakan dalam bentuk laporan kegiatan. 

 

1.2.3 Manfaat PKL  

1. Menambah Pengalaman, wawasan dan keterampilan mahasiwa 

terhadap manajemen persemaian padi secara tertutup. 

2. Dapat menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat dengan pihak-pihak yang terlibat. 



 

3. Dapat menyempurnakan kurikulum di bangku kuliah sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja.  

 

1.4 Lokasi dan Jadwal Keja 

1.3.1. Lokasi Kerja 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) bertempat di Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) yang bertempat di desa Gunung Anyar, Kecamatan Tapen, 

Kabupaten Bondowoso. 

1.3.2. Jadwal Keja 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) berlangsung selama 4 bulan, 

dimulai pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. 

Adapun jadwal jam kerja di Balai Penyuluhan Gunung Anyar yaitu: 

Jadwal kerja disajikan pada tabel 1.1 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Balai Penyuluhan Gunung Anyar 

No  Hari  Jam  Keterangan  

1.  Senin – Kamis 07.15 – 07.30 

07.30 – 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 16.00 

16.00 

Bimbingan 

Kerja 

Istirahat Ishoma 

Kerja 

Pulang Kerja 

2.  Jum’at 07.15 – 11.00 

11.00  

Kerja  

Pulang Kerja 

3.  Sabtu/Minggu - Kegiatan Mendadak 

Sumber: Profil Balai Penyuluhan Gunung Anyar. 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Metode Pelaksanaan 

1.4.1     Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode yang menggunakan terjun langsung ke 

lapang.Hal ini dirasa cukup efektif untuk memahami dan mengerti kondisi yang 

ada di lapangan dan efisien untuk mendapatkan informasi yang diperoleh 

langsung karyawan yang berada pada bagian-bagiannya. 

 

1.4.2 Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan kegiatan menyampaikan suatu tujuan atau 

permasalahan kepada beberapa orang untuk menemukan alternatif pemecahan 

masalah topik tersebut. 

  

1.4.3 Metode Demplot 

Metode demplot atau demontration plot merupakan metode penyuluhan 

langsung yang dilakukan oleh PPL dan mahasiswa PKL dengan cara membuat 

lahan percontohan untuk memberi motivasi dan membuktikan kepada petani 

mengenai objek yang sedang didemonstrasikan yaitu mengenai teknologi 

budidaya tanaman padi dengan menggunakan persemaian padi dengan sistem 

tertutup. 

 


