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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember adalah perguruan tinggi yang memfokuskan diri 

terhadap pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan yang mengarah pada 

proses belajar mengajar pada tingkat keahlian, keterampilan, dan standar 

kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta dapat 

memiliki kemandirian untuk berwirausaha. Maka dari itu untuk meningkatkan 

keterampilan sumber daya manusia (mahasiswa) yang berkualitas, Politeknik 

Negeri Jember memiliki salah satu pendidikan akademik yaitu Praktik Kerja 

Lapang (PKL).  

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu program mata kuliah 

wajib dalam Program Studi Manajemen Agribisnis untuk mengimplementasikan 

mata kuliah yang diterima mahasiswa melalui kegiatan kerja secara langsung di 

dunia kerja. Sehingga mahasiswa dapat menangkap peluang, potensi, kendala 

serta cara pemecahannya di bidang agribisnis.  

Dinas Pertanian merupakan lembaga pemerintahan untuk melaksanakan 

urusan pemerintahan dibidang pertanian, salah satunya yaitu Dinas Pertanian 

Bondowoso. Dinas Pertanian Bondowoso memiliki Bidang Peyuluhan yang sesuai 

dengan mata kuliah Program Studi Manajemen Agribisnis yaitu Penyuluhan 

Pertanian sehingga dapat memberikan pengalaman dan keterampilan dalam dunia 

kerja, Dinas Pertanian Bondowoso memiliki beberapa balai penyuluhan antara 

lain Balai Penyuluhan Gunung Anyar, Balai Penyuluhan Tangsil, Balai 

Penyuluhan Congkrong, Balai Penyuluhan Maskuning, Balai Penyuluhan Besuk, 

Balai Penyuluhan Sumber Wringin, dan Balai Penyuluhan Pakem.  

 Balai Penyuluhan Gunung Anyar merupakan salah satu balai penyuluhan 

dibawah naungan Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Bondowoso. Sebagai 

lembaga yang menjadi sumber informasi teknologi pertanian dan agribisnis 

kepada pelaku utama dan pelaku usaha dan merupakan tempat satuan administrasi 

pangkal bagi penyuluh pertanian yang berperan mengkoordinasikan, 

mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat 
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kecamatan, Balai Penyuluhan Gunung Anyar menjadi tempat mahasiswa 

Politeknik Negeri Jember untuk melakukan Praktik 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 manajemen budidaya tanaman 

padi dengan sistem tanam jajar legowo.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

2.2.1 Tujuan Umum 

1. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja serta 

pengetahuan.  

2. Mahasiswa dapat mengembangkan pola pikir yang terjadi di dunia 

kerja.  

3. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang tidak diterima 

saat di bangku kuliah.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Menambah kesempatan bagi mahasiswa menetapkan keterampilan dan 

pengetahuan unuk menambah kepercayaan dirinya. 

2. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya mengikuti perkembangan ipteks terutama dalam 

memanajemen budidaya tanaman padi sistem jajar legowo.  

3. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan 

kerjanya. 

 

2.2.1 Manfaat PKL  

1. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk meningkatkan 

keterampilannya, pengetahuan  tentang manajemen budidaya padi 

sistem tanam jajar legowo.  

2. Dapat menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat dengan pihak-pihak yang terlibat. 
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3. Dapat menyempurnakan kurikulum di bangku kuliah sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja.  

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Keja 

1.3.1. Lokasi Kerja 

 Lokasi untuk melakasanakan Praktik Kerja Lapang (PKL) bertempat di 

Balai Pelaksana Penyuluhan (BPP) Gunung Anyar Desa Cindogo, Kecamatan 

Tapen, Kabupaten Bondowoso.  

1.3.2. Jadwal Keja 

 Pelaksanaan Praktik 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 BPP Gunung Anyar. 
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1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode dengan cara mengamati dan 

mendengarkan suatu kegiatan di lapang yang dilakukan oleh orang-orang yang 

diamati atau PPL, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau 

alat bantu lainnya. Sehingga pengumpulan data didapatkan langsung dari 

karyawan dengan cara melakukan kegiatan di lapang. 

1.4.2 Metode Ceramah  

Metode ceramah merupakan kegiatan menyampaikan untuk menyampaikan 

pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

 

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 sistem tanam jajar legowo. 


