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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

PKL merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan cara memberikan 

pengalaman dan pengetahuan secara langsung di suatu perusahaan. PKL memberi 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan secara langsung ilmu-ilmu yang 

didapat selama kulah. melalui PKL diharapkan teori-teori dasar yang sudah didapatkan 

selama perkuliahan dapat diterapkan secara nyata dan dapat semakin berkembang. 

PKL sendiri dilaksanakan pada semester 5(lima) selama 3 bulan. Tujuan dari PKL 

sendiri adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam 

perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian industri pangan, serta dapat mengenal 

serta memahami situasi di dalam dunia kerja dan sebagai syarat prasarat mutlak 

kelulusan yang diikuti oleh mahasiswa. PT. Charoen Pokphand Indonesia Food 

Division Unit Ngoro dipilih sebagai tempat pelaksanaan kerja praktek, mengingat 

perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar dan terkemuka di Indonesia 

yang menerapkan teknologi serta proses yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan 

produk yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi konsumen, dengan harga 

yang terjangkau bagikonsumen.  

PT. Charoen Pokphand Indonesia Food Division Unit Ngoro merupakan salah 

satu perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan pangan dengan teknologi yang 

modern dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi–inovasi, 

dan mesin– mesin yang telah memenuhi standar sehingga sangat cocok untuk 

dijadikan sumber pengetahuan di bidang teknologi pangan. PT. Charoen Pokphand 

Indonesia Food Division Unit Ngoro sendiri memiliki beberapa produk unggulan yang 

tidak asing di telinga masyrakat seperti Fiesta nugget dan fiesta sosis.  

Kegiatan magang secara langsung dapat mendidik mahasiswateknologi pangan 

untuk memiliki wawasan yang luas, aktif, kreatif, daninovatif. Program ini dapat 

mengaplikasikan terori-teori yang telah dipelajaridi perguruan tinggi.Kegiatan magang 

yang akan dilakukan di PT Charoen Pokphand telah memberikan keuntungan sendiri 

bagi perusahaan, yaituteciptanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan 

duniaindustri/perusahaan, adanya kritikan-kritikan yang membangun darimahasiswa-
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mahasiswa yang melakukan magang, dan memungkinkanmunculnya inovasi produk-

produk baru dari kegiatan magang mahasiswa.Selain itu pula mahasiswa dapat 

mengetahui proses pengolahan daging ayammenjadi sosis. 

 

1.2  Tujuan umum dan khusus. 

 

1.2.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari praktik kerja lapang ini adalah: 

a. Menerapkan dasar-dasar teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. 

b. Mendapatkan gambaran nyata mengenai situasi di dalam dunia kerja.  

c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hal-hal yang 

berkaitann dengan industri pangan. 

  

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari praktik kerja lapang (PKL) ini adalah : 

a) Mahasiswa dapat mengetahui proses produksi pembuatan sosis mulai dari 

penerimaan sampai pengemasan 

b) Mahasiswa dapat memperoleh ketrampilan dan pengalaman kerjadalam 

merumuskan dan memecahkan permasalahan yang ada 

 

1.2.3 Manfaat 

Manfaat PraktikKkerjaLlapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a) Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya; dan 

b) Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapakan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangn dirinya akan semakin 

meningkat 

c) Menambah pengetahuan terkait dengan proses pengolahan Sosis yang ada di PT. 

Charoen Pokphand Indonesia Food Division Unit Ngoro.  

d) Meningkatkan keterampilan serta melatih mahasiswa untuk mengetahui 

penerapan teori dalam praktek secara nyata. 
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1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Lapng (PKL) di PT. Charoen 

Pokphand Indonesia Food Division Unit Ngorodimulai pada rabu, 23 Oktober 

2020 dan berakhir padatanggal 23 Januari 2020. 

1.3.2 Tempat Pelaksanaan 

Lokasi Praktek Kerja Lapang di PT. Charoen Pokphand Indonesia Food 

Division Unit Ngoro berlokasi di Ngoro Industrial Persada Blok U No.11-12 

Jarang Sari, Lolawang,Kec.Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61835 
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BAB 2 KEADAAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“Perseroan”) didirikan di Indonesia 

dengan nama PT. Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, 

berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta No. 6, tanggal 7 Januari 1972. 

Akta dibuat dihadapan Drs. Gede Ngurah Rai, Sh, notaris di Jakarta, sebagaimana 

telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 yang dibuat dihadapan notaris 

yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y. A. 5/197/21 tanggal 8 Juni 1983 dan telah 

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negara Jakarta Pusat di bawah No.2289 

tanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 65 tanggal 14 

Agustus 1973, Tambahan No. 573.  

Diumumkan dalam Berita Negara Indonesia No. 65, tambahan No. 573 tanggal 

14 Agustus 1973 dengan fasilitas penanaman modal asing berdasarkan Keputusan 

Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 616/M/SK/XII/1973 tanggal 29 

November 1971.  

Anggaran Dasar Perseroan tersebut diubah, terakhir dengan Akta Notaris 

Fathiah Helmi, SH No. 43 tanggal 20 Desember 2010, sehubungan dengan penarikan 

kembali modal ditempatkan dan disetor penuh melalui pembelian kembali saham. 

Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Departemen hokum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61146.AH.01.02 

Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara 

No. 63 tanggal 7 Agustus 2012, Tambahan No. 31796. 

Sebagai industri pemotongan dan pengolahan daging ayam, PT. Charoen 

Pokphand Indonesia - Food Division Unit Ngoro, Chicken Processing Plant didukung 

oleh pengalaman teknologi dan sumberdaya manusia yang terbaik, PT. Charoen 

Pokphand Indonesia - Food Division Unit Ngoro telah membuktikan dirinya sebagai 

perusahaan pengolahan daging ayam yang bermutu di Indonesia demi kepuasan 

seluruh rakyat Indonesia. Visi kami adalah menjadi produsen kelas dunia makanan 

olahan dari daging ayam khususnya dari bahan lain umumnya, misi kami adalah 


