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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan vokasi, yaitu program pendidikan yang

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik

yang dibutuhkan oleh sektor industri. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis

peningkatan sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan

keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusan dari pendidikan vokasi mampu

mengembangkan diri sesuai kondisi di lapangan dan mampu bersaing di dunia

industri, serta mampu untuk berwirausaha secara mandiri.

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan suatu program bagi mahasiswa

semester 5 untuk program Diploma Tiga (D3) yang bertujuan untuk memperoleh

keterampilan secara kognitif, afektif dan psikomotorik yang meliputi keterampilan

fisik, intelektual, sosial, dan manajerial. Selain itu, dalam program PKL ini

mahasiswa dapat mengembangkan keterampilannya dengan pengalaman yang

dihadapi di lapang, serta mampu mengkolaborasikan suatu teori dan tindakan

nyata di lapang.

PT. Seger Pakusari Agrobisnis (PT. SPA) merupakan salah satu anak

perusahaan Seger Group yakni PT. Seger Agro Nusantara (PT. SAN). PT. Seger

Pakusari Agrobisnis bergerak di bidang agro-eduwisata dengan menerapkan

sistem pertanian yang mendukung pembelajaran dalam kegiatan PKL.

Kegiatan PKL di PT. Seger Pakusari Agrobisnis mencakup beberapa hal,

salah satunya budidaya tanaman sawi caisim (Brassica juncea L). Sawi caisim

merupakan salah stu produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomis yang

tinggi. Mengingat meningkatnya permintaan pasar dan kurangnya produksi sawi

caisim, maka tanaman sawi caisim cukup baik untuk dibudidayakan.
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1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

a. Meningkatkan wawasan serta pengetahuan dan pemahaman mahasiswa

mengenai kegiatan – kegiatan yang ada di perusahaan atau industri yang

dijadikan sebagai tempat Praktek Kerja Lapang (PKL).

b. Meningkatkan  keterampilan  pada  bidang  keahliannya  masing-masing

agar mendapatkan bekal yang cukup untuk bekerja setelah lulus menjadi

Ahli Madya (A.Md).

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

a. Memperoleh keterampilan budidaya tanaman buah tropis.

b. Memperoleh keterampilan budidaya tanaman sayuran.

c. Memperoleh keterampilan pembuatan pupuk organik.

d. Memperoleh keterampilan budidaya tanaman sayuran sawi caisim.

1.2.3 Manfaat PKL

a. Mahasiswa dapat mengetahui teknik budidaya sawi caisim dan

permasalahan saat melakukan budidaya sawi caisim di lapang.

b. Mahasiswa menjadi terlatih serta memiliki pengalaman dan dapat

menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan kerja yang sebenarnya baik

bekerja secara individu maupun kelompok.

c. Mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan serta dapat berfikir

kritis dengan keadaan dilapangan sehingga dapat memecahkan

permasalahan dilapang.

d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara profesional

dilapangan (lahan).

e. Mahasiswa dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, peduli, dan toleransi

yang tinggi terhadap sesama.

1.3. Lokasi dan Jadwal Kerja

Kegiatan PKL dilaksanakan di PT. Seger Pakusari Agrobisnis (PT. SPA)

berada di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Karangpaten Jember. Kegiatan PKL
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dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus 2020 – 4 Januari 2021. Kegiatan PKL

pada hari Senin – Jum’at dilaksanakan pada pukul 06.00 – 16.00 WIB, sedangkan

pada hari Sabtu dilaksanakan pada pukul 06.00 – 12.00 WIB.

1.4. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan PKL menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Praktek Lapang secara Langsung

Keikutsertaan praktek kerja lapang secara langsung sesuai dengan kegiatan

yang sedang berlangsung di PT. Seger Pakusari Agrobisnis.

b. Diskusi dan Wawancara

Diskusi dan wawancara merupakan bentuk pelaksanaan praktek kerja

lapang untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman dari kegiatan yang

dilakukan maupun tidak dilakukan.

c. Study Literatur

Study literatur dilakukan dalam bentuk mengumpulkan pustaka yang

dijadikan bahan literatur.


