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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik yang 

dibutuhkan sektor industri. Penerapan ilmu yang diperoleh merupakan yang perlu 

dilakukan, karena mahasiswa harus mengetahui secara nyata kondisi di lapangan 

yang ada, sehingga ketika terjun pada lingkungan kerja sesuai dengan kapasitas 

yang dimiliki. Setelah lulus mahasiswa diharapkan bersaing di dunia industri 

maupun berwirausaha mandiri. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut dengan 

dilaksanakannya program Praktik Kerja Lapang (PKL) yang harus diikuti oleh 

mahasiswa Politeknik Negeri Jember. 

Praktik Kerja Lapang di Politeknik Negeri Jember dilaksanakan pada 

semester V ketika mahasiswa berpendidikan Diploma mencapai tahap akhir 

pembelajaran, sehingga mahasiswa akan memperoleh ketrampilan yang tidak hanya 

bersifat Kognitif dan afektif, namun juga psikomotorik yang meliputi ketrampilan 

fisik, intelektual, sosial manajerial juga tumbuh dan berkembang dengan 

pengalaman yang dapat diserap dari perjalanan suatu perusahaan, sehingga nanti 

diharapkan lulusan Politeknik Negeri Jember tidak hanya pandai dalam mencari 

pekerjaan namun dapat mengembangkan usaha mandiri. 

Program Praktek Kerja Lapang ini memberikan keuntungan bagi mahasiswa 

karena keahlian yang di dapat tidak bisa diajarkan saat perkuliahan, sehingga 

dengan adanya kegiatan PKL ini memiliki kontribusi yang besar dalam 

meningkatkan mutu pada pendidikan perguruan tinggi dan relevan dengan dunia 

kerja. Mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang didapat sesuai dengan 

yang dibutuhkan di temoat PKL yaitu PT. Seger Pakusari Agrobisnis. 

PT. Seger Pakusari Agrobisnis merupakan salah satu anak perusahaan Seger 

Group yakni PT Seger Agro Nusantara (PT SAN). PT Seger Pakusari Agrobisnis 
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bergerak dalam bidang agro-eduwisata yang saat ini termasuk dalam perusahaan 

baru dirintis, meskipun perusahaan sedang tahap awal dalam memulai kegiatan 

operasional banyak ilmu yang dapat dipelajari ilmu tentang bagaimana merintis 

suatu perusahaan besar, ilmu mengenai kegiatan pertanian lainnya, sehingga 

mahasiswa memilih PT. Seger Pakusari Agrobisnis sebagai tempat melaksanakan 

PKL. 

Beberapa kegiatan PKL yang dilaksanakan di PT. Seger Pakusari Agrobisnis 

mencakup beberapa hal, salah satunya perawatan tanaman durian. Karena prospek 

yang cukup baik durian mulai banyak dilirik oleh para petani untuk dibudidayakan 

dengan skala besar. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

a. Meningkatkan wawasan serta keterampilan mahasiswa mengenai kegiatan-

kegiatan yang ada di perusahaan atau industri yang dijadikan sebagai tempat 

PKL. 

b. Meningkatkan keterampilan pada bidang keahliannya masing-masing agar 

mendapatkan bekal yang cukup untuk bekerja setelah lulus menjadi Ahli Madya 

(A.Md.P) 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

a. Memperoleh keterampilan dalam budidaya tanaman buah tropis. 

b. Memperoleh keterampilan dalam budidaya tanaman sayuran. 

c. Memperoleh keterampilan dalam pembuatan pupuk organik. 

d. Memperoleh keterampilan dalam pembuatan trichokompos. 
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1.2.3 Manfaat PKL 

a. Ilmu yang diperoleh mahasiswa di tempat PKL melengkapi ilmu yang tidak 

didapatkan di perkuliahan. 

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 berpikir kritis 

dengan kondisi di lapangan sehingga dapat memecahkan permasalahan di 

lapang. 

d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara profesional baik dipabrik 

ataupun di lapangan (lahan). 

e. Menumbuhkan sikap tanggung jawab dan toleransi yang tinggi. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal PKL 

Kegiatan PKL ini dilaksanakan di PT. Seger Pakusari Agrobisnis terletak di 

Dusun Krajan RT 001 RW 007 Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, 

Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus 2020 

sampai tanggal 04 Januari 2021. Pelaksanaan PKL dimulai Senin sampai Jumat 

dengan jam kerja pukul 06.00–16.00 WIB dan Sabtu pukul 06.00–12.00 WIB. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Metodologi yang digunakan selama kegiatan PKL yaitu sebagai berikut: 

a. Praktik Lapang Secara Langsung 

Keikutsertaan praktik 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 PKL untuk 

memperoleh penjelasan dari kegiatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan. 

c. Studi Literatur 

Study literatur dilakukan dalam bentuk mengumpulkan pustaka yang dijadikan 

bahan literatur.


