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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang adalah salah satu bagian dari pengajaran yang ada di 

perguruan tinggi dengan sistem pendidikan vokasional. Praktek Kerja Lapang ini 

melatih mahasiswa untuk melakukan kegiatan secara langsung di sebuah  lembaga 

atau sebuah perusahaan yang berhubungan dengan jurusan atau program studi 

mahasiswa tersebut. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh diperkuliahan untuk menyelesaikan 

tugas-tugas sesuai dengan lokasi PKL dan mendapatkan pengalaman kerja dengan 

kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat.  

Program Studi Diploma 3 (D3) Manajemen Agribisnis Jurusan Manajemen 

Agribisnis. di Politeknik Negeri Jember juga menerapkan  kegiatan Praktek Kerja 

Lapang dalam rangkaian pembelajaran. Kegiatan ini mengarahkan proses belajar 

mengajar pada tingkat keahlian dan mengarahkan mahasiswa untuk 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. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu program mata kuliah yang 

tercantum pada kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu 

persyaratan kelulusan bagi mahasiswa/i.  

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang dilaksanakan pada awal semester V dengan 

jangka waktu selama 3 bulan di Salman Agrofarm bertempat Desa Rowosari 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena memiliki 

kegiatan usaha dalam bidang pertanian yang sesuai dengan program studi 

Manajemen Agribisnis serta bisa menerima mahasiswa untuk melaksanakan 

kegiatan Praktek Kerja Lapang selama masa pandemi Covid-19.  

Salman Agrofarm terletak di Desa Rowosari yang berada di daerah 

Kabupaten Jember tepatnya di Kecamatan Sumberjambe, jarak tempuh Desa 

Rowosari ke Kecamatan Sumberjambe sekitar 6 km, yang dapat di tempuh 
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dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Jember 

adalah 42 Km,  yang dapat ditempuh dengan waktu  kurang lebih 1 jam. Terletak 

pada posisi 421’-331’ Lintang Selatan dan 14010’-11540’ Bujur timur dengan 

Topografi Ketinggian Desa Rowosari sekitar 550 MDPL dibawah kaki Gunung 

Raung.  Merupakan usaha yang bergerak mandiri di bidang pertanian. Dibentuk 

pada tahun  2019, Salman Agrofarm  mengembangkan  usaha di beberapa bidang 

pertanian. Seperti  Kultur Jaringan, budidaya tanaman hidroponik, budidaya jamur  

tiram  dan budidaya tanaman holtikultura. Diharapkan dengan memilih lokasi 

Salman Agrofarm  mahasiswa dapat menjalankan Praktek Kerja Lapang dengan 

baik karena terdapat bidang-bidang usaha yang relevan dengan Program Studi 

Manajemen Agribisnis. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum Praktek Kerja Lapang 

Tujuan umum dari Praktek Kerja Lapang adalah : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja 

di la``pangan kerja bagi mahasiswa/i. 

2. Melatih mahasiswa/i agar lebih kritis terhadap perbedaan atau 

kesenjangan yang dijumpai di lapangan kerja. 

3. Mengimplementasikan  teori yang diberikan pada saat perkuliahan 

yang sesuai dengan kegiatan di lapang. 

4. Meningkatkan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan di lapang agar 

siap ketika masuk di dunia kerja. 

1.2.2 Tujuan Khusus Praktek Kerja Lapang 

Tujuan khusus dari Praktek Kerja Lapang yaitu : 

1. Meningkatkan kemampuan dalam  menjelaskan budidaya jamur tiram 

yang ada di Salman Agrofarm. 

2. Melatih mengerjakan pekerjaan lapangan, sekaligus melakukan 

serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahlian serta 

mengikuti perkembangan ipteks. 
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3. Menambah kesempatan untuk  menetapkan keterampilan dan 

pengetahuan agar  menambah kepercayaan diri. 

4. Meningkatkan kemampuan interpersonal terhadap lingkungan sekitar 

tempat Praktek Kerja Lapang. 

5. Melatih berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dalam 

menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan tempat Praktek 

Kerja Lapang. 

1.2.3 Manfaat 

Terdapat beberapa manfaat dari dijalankannya Praktek Kerja Lapang untuk 

beberapa pihak diantaranya adalah : 

1. Manfaat untuk Mahasiswa/i yaitu : 

a. Meningkatnya kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan lapang 

yang ada di tempat Praktek Kerja Lapang sesuai dengan bidang 

keahlian. 

b. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teori yang relevan 

dengan kegiatan yang ada di tempat Praktek Kerja Lapang. 

c. Mendapatkan pengalaman tentang pekerjaan yang ada di lapang, 

baik di lingkungan tempat PKL. 

d. Terlatih untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi selama kegiatan PKL berlangsung. 

e. Mendapatkan kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuan yang telah di dapatkan di kampus. 

2. Manfaat untuk Lembaga D3 Manajemen Agribisnis yaitu : 

a. Dapat memberikan masukan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan kurukulum di lembaga pendidikan. 

b. Sebagai masukan untuk pengembagan ilmu pengetahuan dalam 

bidang manajemen, pertanian, produksi dan usaha. 

3. Manfaat untuk Salman Agrofarm yaitu : 

a. Menjalin hubungan dengan dan kerjasama dengan mahasiswa dan 

Politeknik Negeri Jember. 

b. Memberikan masukan secara teori dan praktek di lapang. 
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1.3  Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Lapamg  

 Salman Agrofarm terletak di Jalan Raung No. 10 Gardu Tengah, Rowosari 

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Lokasi ini berada dibawah kaki 

gunung raung dengan Ketinggian Desa Rowosari sekitar 550 MDPL. Dengan 

ketinggian tersebut sangat cocok menjalankan usaha dalam bidang pertanian, 

salah satunya di Salman Agrofarm menjalankan budidaya Jamur Tiram. Salman 

Agrofarm memiliki satu tempat produksi dan lima tempat budidaya jamur tiram 

yang tersebar di daerah Desa Rowosari. Tersebarnya tempat budidaya ini 

ditujukan supaya hasil panen yang didapatkan semakin banyak. 

1.3.2 Jadwal Kerja  

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) mahasiswa Politeknik 

Negeri Jember di Salman Agrofarm di mulai dari tanggal 1 September  sampai 

dengan tanggal 30 November 2020.  

a) Pada hari senin – kamis dimulai dari 08.00 – 16.00 WIB , degan estimasi 7 

jam kerja dan 1 jam istirahat.  

b) Pada hari jum’at jam 08.00 – 11.00 WIB, dengan estimasi 3 jam kerja.  

c) Libur pada hari sabtu dan minggu. 

d) Terdapat jam tambahan pada hari sabtu dimulai dari jam 08.00 – 16.00 WIB 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Metode Orientasi  

Metode orientasi merupakan pengenalan umum secara tentang bidang 

bidang yang di jalankan di Salman Agrofarm, selain itu juga terdapat beberapa 

penjelasan mengenai peraturan apa saja yang haru di patuhi dan kegiatan apa saja 

yang akan di lakukan selama melaksanakan PKL.  

1.4.2 Metode Observasi. 

Metode observasi merupakan metode terjun langsung ke lokasi. Hal ini 

dirasa sangat efektif karena selain bisa memahami kondisi dilapangan kita juga 

mendapatkan informasi yang pasti dari karyawan yang bertanggung jawab pada 

bagian tersebut. 
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1.4.3 Metode Diskusi 

Metode diskusi ini dilakukan apabila ada sesuatu kegiatan yang tidak dapat 

dipahami di lapang, metode ini sangat efektif karena selain bisa menggali sesuatu 

informasi juga dapat  menjalin emosional lebih dekat sehingga mampu 

memperoleh suatu pemahaman tentang sistem kerja. 

1.4.4 Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi ini dilakukan selama melaksanakan kegiatan di 

lapangan, mahasiswa melakukan pengambilan gambar dengan menggunakan 

kamera yang selanjutnya hasil foto tersebut digunakan untuk memperkuat isi 

laporan yang akan di susun. 

 

 


