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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Praktik kerja lapang (PKL) merupakan salah satu cara penerapan kegiatan 

yang dilakukan sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan kemampuan 

mahasiswa dalam hal kerja dilapangan, atau dengan kata lain melatih mahasiswa 

untuk terjun kelapangan langsung. Praktik kerja lapang ini biasanya dilaksanakan 

pada perusahaan atau industri dan juga unit bisnis strategi lainnya, yang 

diharapkan dapat menjadi wadah pertumbuhan keahlian dan keterampilan pada 

setiap mahasiswa yang melakukan PKL. Pada kesempatan kali ini penulis 

berkesempatan untuk melakukan kegiatan PKL di PT. Industi Gula Glenmore 

yang berlokasi di Glenmore, Banyuwangi agar dapat mengetahui teknik budidaya 

tebu. 

 PT. Industi Gula Glenmore merupakan pabrik gula pertama di indonesia 

yang dirancang dan dikerjakan oleh anak-anak negeri. Selain itu PT. Industi Gula 

Glenmore meruapakan salah satu pabrik paling modern karena memang 

berdirinya pabrik ini belum genap satu dekade atau 10 tahun, dan pabrik ini juga 

adalah salah satu pabrik yang memanfaat limbah tebu sebagai sember energi 

utama bergeraknya mesin, dengan cara mengubah limbah tebunya menjadi listrik 

yang menggerakkan setiap alat yang ada di pabrik dan limbah yang masih sisa 

dijadikan pupuk alami untuk tanaman tebu sehingga tidak ada bahan yang 

terbuang percuma. PT. Industi Gula Glenmore merupakan anak perusahan dari 

PT. Perkebunan Nusantara XII yang bertugas sebagai pemasok utama tebu yang 

digiling di PT. Industi Gula Glenmore. 

 Tebu atau Saccharum officinarum L. merupakan tanaman perkebunan 

semusim yang artinya dalam satu tahun tebu hanya bisa di panen sekali. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang pengahasilan tebunya sangat bagus dan pada 

tahun 2008 luas areal yang ditanami tebu adalah 436.500 ha dengan produksi gula 

nasional mencapai 2.668.427 ton. Industri gula di indonesia memang sudah dari 

dulu beroprasi, mulai dari sebelum perang ke II yaitu pada tahun 1930an yang 

pada saat itu industri gula indonesia mengalami kejayaan sehingga indonesia bisa 
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mengekspor gula keberbagai negara. Akan tetapi setelah perang dunia ke II selesai 

produksi gula indonesia ikut menurun karena perang dunia kedua mengakibatkan 

banyak negara krisis ekonomi. 

 Kebutuhan gula indonesia setiap tahunnya terus meningkat dan sampai saat 

ini kebutuhan gula negara belum bisa sepenuhnya terpenuhi yang mengakibatkan 

negara harus mengimpor gula dari negara lain. Kendala yang sering didapatkan 

oleh petani tebu adalah hama dan penyakit yang sulit dikendalikan, sehingga 

banyak tebu yang gagal panen dan banyak petani yang memilih untuk 

membudidayakan tanaman lainnya. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum  

 Secara umum Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu dari 

berbagai rangkaian kegitan kuliah yang tujuannya untuk meningkatkan 

keterampilan serta pengetahuan dan juga pengalaman bekerja bagi mahasiswa 

yang melaksanakannya. 

 Selain itu PKL juga berfungsi untuk membangun sikap percaya diri dan 

kritis terhadap suatu permasalahan, sehingga mahasiswa dapat membandingkan 

teori di kelas dengan keaadaan yang asli dilapangan dan dengan itu semua 

mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan tertuntu yang tidak 

ada di kelas. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus  

Setelah melaksanakan PKL (Praktik kerja lapang) mahasiswa diharapkan: 

1. Mengetahui proses budidaya tebu dari mulai persiapan lahan hingga panen. 

2. Dapat memahami permasalahan yang ada dilapangan. 

3. Memahami proses pemupukan tanaman tebu yang ada di PT. Industri Gula 

Glenmore. 
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1.2.3 Manfaat 

Setelah melaksanakan PKL (Praktik kerja lapang) mahasiswa diharapkan: 

1. Menumbuhkan mental siap kerja mahasiswa yang berkarakter. 

2. Terlatih untuk mengerjakan atau mengahadapi masalah yang ada dilapangan 

sekaligus bisa memberikan berbagai solusi permasalahan. 

3. Terlatih untuk berfikir kritis dan bisa menggunakan logikanya untuk 

menyelesaikan masalah yang dilapangan. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kegiatan 

1.3.1 Lokasi  

 Praktik Keja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Industri Gula Glenmore 

yang beralamat dijalan Lintas Selatan Km,4 Dusun Sidodadi, Rt. 01 Rw. 01 

Kelurahan Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. 

1.3.2 Jadwal Kegiatan 

 Waktu pelaksanaan PKL 21 September s/d 31 Desember 2020 dan 

disesuaikan dengann keadaan yang ada dilapang. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

 Metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) di PT. Industri Gula Glenmore sebagai penunjang keberhasilan PKL ini 

adalah : 

1. Mahasiswa melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) sesuai 

dengan prosedur kerja yang telah diberikan oleh perusahaan PT. Industri Gula 

Glenmore. 

2. Mahasiswa melakukan survei dengan cara mengamati kegiatan dan 

praktek kerja secara langsung, sebagai langkah untuk mengumpulkan data 

primer yang bersangkutan dengan kebutuhan PKL. 

3. Mahasiswa melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung kepada para 

pembimbing lapang untuk memperoleh informasi secara lengkap dan jelas. 

4. Mahasiswa mengikuti kegiatan evaluasi PKL bersama pembimbing 

lapang. 
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5. Mahasiswa mencari studi literatur yang ada di perusahaan sebagai bahan 

menyusun laporan PKL sesuai dengan judul yang telah diambil. 
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