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. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada
peningkatan keterampilan sumber daya manusia menggunakan ilmu pengetahuan
dan keterampilan yang kuat, sehingga lulusannya mampu mengembangkan diri
untuk menghadapi perubahan lingkungan. Polije memiliki 8 jurusan yaitu
Manajemen Agribisni, Teknologi Informasi, Teknik, Peternakan, Teknologi
Pertanian, Produksi Pertanian, dan Bahasa Komunikasi & Pariwisata.
Praktek kerja lapang yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga yang
berkaitan dengan agribisnis dan pengolahan hasil pertanian. Kegiatan yang
dilakukan dalam praktek kerja lapang harus mengikuti semua aktivitas dan aturanaturan yang sudah ditentukan.melalui praktek kerja lapang mahasiswa bisa
mengembangkan kemampuan dan menambah ilmu pengetahuan sehingga bisa
memiliki tanggung jawab. Mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapang di PT
Rollas Nusantara Mandiri bisa melakukan praktek kerja secara langsung supaya
mahasiswa memiliki bekal dalam mencari pekerjaan nantinya.
PT Rollas Nusantara Berdiri pada Tahun 2012, PT. Rolas Nusantara
Mandiri yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara PTPN XII
yang bergerak dalam bidang usaha AgroIndustri untuk mengembangkan produkproduk dari hasil Perkebunan dengan kualitas yang terbaik. Mahasiswa politeknik
negeri jember yang berada di bidang manajemen agribisnis ditempatkan dikantor
Unit Teh Celup PT Rollas Nusantara Mandiri pada bagian packaging pemasaran
produk yang ada di unit teh celup.produk yang ada di unit teh celup adalah teh
bubuk kertowono ,green tea, black tea , rollas tea,white tea,teh celup melati
,vanila dll.
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1.2. Tujuan dan Manfaat
1.1.1 Tujuan Umum PKL
Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai
kegiatan-kegiatan perusahaan. Selain itu, tujuan PKL adalah melatih mahasiswa
agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan (gap) yang dijumpai di
lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa
diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak
diperoleh di kampus.

1.1.2 Tujuan Khusus PKL
Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah:
a.

Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, 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;

c.

Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan
kerja

d.

Melatih para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarmya
dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan
dalam bentuk laporan kegiatan.

1.1.3 Manfaat PKL
Manfaat Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut:
a.

Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus
melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya;

b.

Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan
pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan semakin
meningkat
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c.

Mahasiswa

dapat

Meningkatkan

kemampuan

interpersonal

terhadap

lingkungan kerjanya; dan
d.

Mahasiswa terlatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya
dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan
dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah dibukukan.

1.2 Lokasi dan Jadwal Kerja
Praktek Kerja Lapang (PKL) telah dilaksanakan di Unit Teh Celup PT
Rollas Nusantara Mandiri Wonosari Malang. Praktek Kerja Lapang ini
berlangsung selama 3 bulan, mulai dari tanggal 02 September 2019 – 24
November 2019. Praktek kerja lapang dilakukan setiap hari senin- sabtu berada di
tempat pengemasan teh dan pada hari minggu berada di outlet melakukan kegiatan
pemasaran produk-produk di PT Rollas Nusantara Mandiri Wonosari Malang
.
1.3 Metode Pelaksanaan
a.

Praktek Langsung di lokasi PKL
Praktek kerja dilakukan secara langsung dan pengamatan di Unit Teh Celup

PT Rolas Nusantara Mandiri Wonosari Malang.
b.

Wawancara
Mahasiswa melakukan tanya jawab secara langsung baik dengan pihak yang

terkait yang ada di dalam perusahaan dan kepada orang-orang yang terlibat secara
langsung yang mempunyai informasi akurat dan terpercaya serta sesuai dengan
data dilapangan
c.

Observasi
Pengumpulan data dilakukan dengan megamati secara langsung selama

pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang berlangsung.
d.

Dokumentasi
Selama melaksanakan kegiatan di lapangan, mahasiswa juga mengambil

foto dan menggunakan foto atau gambar tersebut untuk memperkuat isi laporan
yang akan disusun sebagai dokumentasi.
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