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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Agribisnis Program 

Studi Manajemen  Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Praktik Kerja Lapang ini 

bertujuan untuk menambah wawasan, keterampilan, dan juga pengetahuan bagi 

mahasiswa dalam dunia kerja. 

Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember berdiri sejak 

tanggal 12 Februari 1969. Sesuai dengan Perda nomor : 1 tahun 1969,  yang 

disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propensi Tingkat I Jawa 

Timur tanggal 20 Februari 1969 No. BPK/70/6. Perubahan pertama Perda PDP 

Kabupaten Jember tgl 12 Februari 1969 No. 1 Th. 1969 Tentang  Perubahan 

Modal Penyertaan. Perubahan kedua tgl. 27 Mei 1989 No 15 Th. 1989 tentang 

Perubahan Modal Penyertaan. Perubahan ketiga tgl. 25 Januari 1997 No. 7 Tahun 

1997 tentang Perubahan Modal Penyertaan. Pada tanggal 20 September 2012 

Perda PDP Kabupaten Jember dirubah menjadi PDP Kahyangan Jember nomor 12 

Tahun 2012. 

PDP Kahyangan Jember mengelola beberapa komoditi, yaitu komoditi kopi 

dan karet sebagai komoditi utama serta cengkeh, kayu mahoni, dan kayu sengon 

sebagai komoditi penunjang. PDP  Kahyangan Jember memiliki beberapa kebun 

yang terdiri dari 3 (tiga) Kebun Induk dan 2 (dua) Kebun Bagian. Kebun Induk 

terdiri dari Kebun Induk Sumberwadung berlokasi di Desa Karang Harjo, 

Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan Kebun Bagian Kalimrawan yang 

berlokasi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Kebun Induk 

Gunung Pasang yang berlokasi di Desa Kemiri dan Suci, Kecamatan Panti, 

Kabupaten Jember, Kebun Induk Sumberpandan, berlokasi di Desa Kaliglagah, 

Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan Kebun Bagian 

Sumbertenggulun, berlokasi di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten 
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Jember. Saat ini PDP Kahyangan Jember juga sedang mengembangkan 

Agrowisata Gunung Pasang Jember, yang memiliki nilai ekonomi. 

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan dalam sektor perkebunan. 

Indonesia mempunyai peluang besar dalam hal pengembangan komoditas kopi, 

karena memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai modal potensial dalam 

pengembangan komoditas tersebut. Kopi sebagai komoditas potensial ini secara 

luas diusahakan oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Komoditas ini 

berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani, menyediakan 

kesempatan kerja, dan sebagai sumber devisa negara. Pengembangan komoditas 

kopi dapat dimulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Salah satu sektor hilir 

dalam pengembangan komoditas kopi yaitu di PDP Kahyangan Jember yang 

bergerak dalam pengolahan kopi. 

PDP Kahyangan Jember bergerak di bidang budidaya dan pengolahan hasil 

kopi, dan juga membina sumber daya manusia untuk mendukung proses produksi 

dari hulu hinga hilir. Pengolahan kopi pada sektor hilir perlu diperhatikan dan 

dikembangkan sebagai upaya pengembangan komoditas kopi dengan harapan 

dapat menembus pasar nasional. Komoditi kopi yang di budidayakan PDP 

Kahyangan Jember yaitu kopi robusta. Beberapa produk olahan kopi yang 

dihasilkan oleh PDP Kahyangan Jember, yaitu kopi sangrai robusta, kopi bubuk 

robusta, dan kopi lanang.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapang 

1.2.1 Tujuan Umum Praktik Kerja Lapang 

1. Mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di 

dalam perusahaan. 

2. Meningkatkan  pemahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja 

dalam pengambilan suatu keputusan dengan alasan yang rasional 

terkait tanggung jawab pekerjaan.  

3. Melatih mahasiswa bersosialisasi dalam lingkungan kerja. 
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1.2.2 Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari kegiatan praktik kerja lapang adalah 

dapat mengetahui dan memahami proses produksi kopi dan manajemen 

sumber daya manusia yang terlibat pada Perusahaan Derah Perkebunan 

(PDP) Kahyangan Jember. 

1.2.3 Manfaat Praktik Kerja Lapang 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka manfaat dari PKL ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan 

keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan 

kematangan dirinya akan semakin meningkat. 

3. Mengetahui proses produksi dan manajemen produksi kopi yang ada 

di PDP kahyangan Jember. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini bertempat di Perusahaan Daerah 

Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Gajah Mada No.245 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang berjarak kurang lebih 4,6 km  dari 

pusat  kota  Jember, Kegiatan PKL di PDP Kahyangan dimulai pada tanggal 1 

September sampai dengan  31 Desember 2020 dengan jam kerja sebanyak 768 

jam yang dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan selama praktik kerja lapang untuk memperoleh 

infromasi dalam rangka penyusunan laporan adalah sebagai berikut: 
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1. Melakukan pengamatan. 

2. Melakukan diskusi dengan pembimbing lapang serta pihak-pihak yang 

bersangkutan selama pelaksanaan kegiatan. 

3. Pencatatatan kegiatan praktik kerja lapang pada buku harian. 

4. Studi pustaka, yaitu dengan mencari literatur untuk acuan penulisan 

laporan. 

 

  


