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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu pendidikan yang mengarahkan 

proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu melaksanakan serta 

mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik yang dibutuhkan sektor 

industri. Pelaksanaan kegiatan PKL diwajibkan untuk semua mahasiswa aktif 

Politeknik Negeri Jember baik Program Diploma III maupun Diploma IV. Sistim 

pendidikan yang diberikan berbasis pada peningkatan keterampilan sumber daya 

manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat, 

sehingga lulusan mampu mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan 

lingkungan. Selain itu lulusan Polije diharapkan dapat berkompetisi di dunia industri 

dan mampu berwirausaha secara mandiri.   

Sejalan tuntunan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal, 

maka Polije dituntut untuk merealisasikan pendidikan akademik yang berkalitas dan 

relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu kegiatan pendidikan akademik 

dimaksud adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk program Diploma Empat yang 

dilaksanakan pada Semester 7 (tujuh) selama 4 bulan mulai 01 Oktober 2020 hingga 

30 Januari 2021. Kegiatan ini merupakan persyaratan mutlak kelulusan yang diikuti 

oleh mahasiswa Polije yang dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan 

keterampilan khusus di dunia industri sesuai bidang keahliannya. Selama PKL 

mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu- ilmu yang diperoleh diperkuliahan untuk 

menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan lokasi PKL. Mahasiswa wajib hadir 

dilokasi kegiatan setiap hari kerja serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

Lokasi Praktik Kerja lapang (PKL) di lakukan di perusahaan benih PT. Wira Agro 

Nusantara Sejahtra yang beralamatan Jl. Pepaya no.03 B Dusun Pulosari, Kec. Pare, 

Kab. Kediri, Prov Jawa Timur. 

 PT. Wira Agro Nusantara Sejahtra merupakan perusahaan benih yang bergerak 

dalam bidang benih khususnya produksi benih hortikultura. Perusahaan ini 
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memproduksi banyak benih hortikultura meliputi, produksi benih mentimun, produksi 

benih melon, produksi benih semangka, produksi benih jagung, produksi benih 

kacang panjang, produksi benih parea, produksi benih oyong, produksi benih sawi, 

produksi benih bayam, dan lain-lain.  

1.2 Tujuan  

1.2.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai perusahaan atau industry atau instansi atau unit bisnis 

bidang pertanian. 

b. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan 

yang dijumpai dilapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. 

c. Meningkatkan keterampilan mahasiswa pada bidang keahliannya masing-

masing agar mendapat bekal setelah lulus. 

d. Menyiapkan mahasiswa sehingga lebih mengetahui dan memahami kondisi 

pekerjaan nyata dilapang. 

e. Memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja sesuai dengan 

bidang keahlian dan juga mampu menerapkan teknik produksi benih.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah: 

a. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapang 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 dirinya. 

c. Melatih mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan 

cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk 

laporan kegiatan yang sudah dilakukan. 
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d. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja didalam 

melaksanakan dan mengembangkan teknik-teknik tertentu serta alasan-alasan 

rasional dalam menerapkan teknik-teknik tersebut.  

1.3 Manfaat  

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiawa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuan sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan semakin 

meningkat. 

c. Mahasiswa melatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah dilakukan.  

d. Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter. 

1.4 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.4.1 Lokasi 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang dilakukan di kantor dan lahan R&D 

(Research and Development) PT. Wira Agro Nusantara Sejahtera (WIRANUSA) Jl. 

Pepaya no. 03 B, Dusun Pulosari, Kel. Pare. Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa 

Timur. Sekaligus di wilayah kemitraan PT. Wira Agro Nusantara Sejahtera di 

wilayah Kediri maupun Jember. 

1.4.2 Jadwal Kerja 

Praktik Kerja Lapang dilakukan mulai tanggal 13 Agustus 2018 s.d. 15 Januari 

2019 setiap hari Senin s.d. Sabtu dengan ketentuan jam kerja: Senin s.d. sabtu pada 

Pukul 06.00 – 10.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB. 

1.5 Metode Pelaksanaan 

1.5.1 Wawancara 

 Dilakukan ketika berada di area produksi dan kantor mengenai kegiatan 

praktik yang sedang dilaksanakan serta permasalahannya. Metode ini dilakukan 

dengan menanyakan permasalahan dan pelaksanaan mengenai kegiatan secara 



4 
 

 

langsung kepada narasumber baik pembimbing lapang, pemulia dan para staff yang 

ada di PT. Wira Agro Nusantara Sejahtera. 

1.5.2 Praktik secara langsung 

 Mahasiswa melakukan dengan menerapkan teori yang diperoleh dengan cara 

mempraktikkan secara langsung di lapang maupun di laboratorium. Kegiatan ini 

diikuti dengan wawancara mengenai pelaksanaan kegiatan. 

1.5.3 Studi Pustaka 

 Mahasiswa mendapatkan informasi penunjang dari literatur baik melalui 

website perusahaan, brosur, dan literatur pendukung yang lainnya. 


