
 

1 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar pada tingkat keahlian dan mampu melaksanakan serta 

mengembangkan standar keahlian secara spesifik yang dibutuhkan sektor industri. 

Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada peningkatan mutu dan 

kompetensi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

kuat sehingga menghasilkan tenaga ahli diberbagai bidang. Disamping itu, lulusan 

Politeknik Negeri Jember diharapkan mampu menghadapi tantangan dan 

perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Politeknik Negeri Jember sebagai pusat pendidikan vokasi yang profesional 

dan berkualitas untuk menghasilkan Ahli Madya yang memiliki kompetensi 

dalam pengembangan diberbagai bidang, diantaranya dalam bidang Manajemen 

Agribisnis. Salah satu kegiatan pendidikan akademik adalah Praktik Kerja Lapang 

(PKL) dilaksanakan pada semester 5 (lima) dengan bobot 20 sks dalam waktu 768 

jam yang didalamnya sudah termasuk pembekalan maksimal 1 bulan dan 

penyusunan laporan maksimal 1 bulan. Kegiatan ini merupakan persyaratan 

mutlak kelulusan mahasiswa di Politeknik Negeri Jember yang berguna untuk  

mempersiapkan pengalaman dan keterampilan khusus di dunia industri sesuai 

bidang keahliannya. Perusahaan yang dipilih dan relevan dalam kegiatan PKL 

adalah PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya di Kecamatan Batu, Kota Batu. 

PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya berada dibidang budidaya tanaman 

tahuanan, budidaya tanaman semusim, industri, pariwisata dan perhotelan. Di 

bidang tanaman tahunan terdapat komoditas jambu, apel anna, jeruk, buah naga 

dan strawberi. Tanaman jambu yang berada di Kusuma Agrowisata 

dibudidayakan untuk wisata petik buah dan dipasarkan kepada konsumen. 

Komoditas jambu terdiri dari dua varietas yaitu jambu kristal dan jambu pink. 

Buah jambu merupakan salah satu jenis buah yang memiliki kuntungan tinggi di. 
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1.2 TujuandanManfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai 

kegiatan-kegiatan perusahaan. Selain itu, tujuan PKL adalah melatih mahasiswa 

agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan (gap) yang dijumpai di 

lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa 

diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak 

diperoleh di kampus. 

 

1.2.2 TujuanKhusus PKL 

Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah: 

a. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya 

mengikuti perkembangan ipteks; 

b. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan; 

c. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan 

kerja; dan 

d. Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalar m nya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam 

bentuk laporan kegiatan. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus  

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan diri nya akan semakin 

meningkat; 
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c. Mahasiswa dapat Meningkatkan kemampuan interpersonal terhadap 

lingkungan kerjanya; dan 

d. Mahasiswa terlatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalar nya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang di kerjakan dalam 

bentuk laporan kegiatan yang sudah di buku kan.  

 

1.3 LokasidanJadwalKerja 

Praktek Kerja Lapang (PKL) telah dilaksanakan di PT. Kusuma Satria 

Dinasasri Wisata jayadi Kota Batu Malang Provinsi JawaTimur. Praktek Kerja 

Lapang ini berlangsung selama 4 bulan, mulai dari tanggal 01 September 2020 – 

15  Desember 2020. 

 

1.4 MetodePelaksanaan 

1. Praktik langsung di lokasi PKL. 

Praktik kerja dan pengamatan dilakukan langsung di kebun apel anna PT. 

Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya di Kota Batu Malang Provinsi Jawa Timur. 

2. Wawancara dengan pihak terkait. 

Mahasiswa melakukan dialog dan bertanya dengan pihak terkait yang adadi 

lapangan serta orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan di lapangan 

dan tanggung jawab terhadap semua masalah di lapangan. 

3. Studi pustaka 

Mahasiswa menggunakan berbagai literature untuk memperkuat isi tulisan 

seperti, buku jurnal dan berbagai literatur yang berhubungan dengan komoditas 

apel anna. 

4. Dokumentasi 

Selama melaksanakan kegiatan di lapangan, mahasiswa juga 

mengambil foto dan menggunakan foto atau gambar tersebut untuk 

memperkuat isi laporan yangakan disusun sebagaidokumentasi.


