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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasional yang metode 

pembelajaran 60% praktikum dan 40% teori yang mempunyai amanah untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, unggul, cerdas,  kompetitif, serta 

mempunyai kemandirian dalam berkarya dan berwira usaha. Terdapat 8 jurusan, 

program studi D3 sebanyak 9 dan D4 sebanyak  12. Salah satu program studi D3 

Manajemen Agribisnis. Pada kegiatan kuliah semester V terdapat syarat kelulusan 

untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL). 

      Praktek Kerja Lapang adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertempat 

dilingkungan kerja secara langsung. Praktek Kerja Lapang merupakan kegiatan 

akademik yang wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jember 

dengan melakukan praktek kerja pada lembaga-lembaga maupun industri yang 

berkaitan dengan bidang agribisnis dan industri pengolahan hasil pertanian. Melalui 

PKL ini mahasiswa memiliki kesempatan untuk lebih mengembangkan cara 

berpikir, memberikan ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan 

sehingga memiliki rasa displin dan bertanggung jawab dengan apa yang diberi. 

Selain itu mahasiswa dapat mengetahui dan mendapat gambaran mengenai dunia 

kerja dengan mengikuti semua aktivitas atau kegiatan yang ada dilokasi PKL  .Salah 

satu tempat PKL di Bestcow Farm. Dalam melakasnakan PKL dapat mempraktekan 

langsung apa yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan telibat langsung pada 

kegiatan yang ada pada Bestcow Farm. 

      Wisata edukasi merupakan gabungan dari kegiatan berwisata dan belajar. Tidak 

hanya sekedar berwisata dan bersenang-senang, tetapi memiliki tujuan untuk 

menambah nilai-nilai edukasi atau pengetahuan bagi wisatawan. Wisata edukasi 

biasa dilakukan oleh institusi pendidikan, seperti sekolah-sekolah maupun lainnya. 

     Wisata edukasi yang disediakan oleh Bestcow Farm merupakan edukasi yang 

berfokus pada peternakan sapi perah. Dalam kegiatan edukasi, setiap materi edukasi 

yang diberikan berbeda. Materi yang diberikan disesuaikan dengan tingkatan 
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pendidikan wisatawan, sehingga semua yang datang berkunjung mampu 

memperoleh materi dengan baik.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL  

      Tujuan umum PKL adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan 

mahasiswa dan menambah pengalaman kerja mengenai kegiatan perusahaan atau 

instansi. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan ketrampilan tertentu 

yang tidak didapatkan dalam perkuliahan di kampus.  

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

      Tujuan khusus dari kegiatan PKL di Bestcow Farm Ajung Jember adalah 

sebagai berikut :  

1. Dapat mengetahui tata laksana wisata edukasi di Bestcow Farm. 

2. Dapat mengetahui proses produksi susu di Bastcow Farm.  

 

1.2.3 Manfaat PKL 

      Manfaat dari kegiatan PKL di Bestcow Farm Ajung Jember adalah sebagai     

berikut : 

1. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam tata laksana wisata edukasi 

di Bestcow Farm. 

2. Mendapat pengetahuan mengenai proses prosuksi susu dari susu segar 

hingga menjadi produk  jadi. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja  

      Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Bestcow Farm Ajung Jember. Praktek 

kerja lapang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 – 23 Oktober 2019 atau 

setara dengan 192 jam kerja.  
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1.4 Metode Pelaksakan 

      Pelaksanaan PKL menggunaan beberapa metode dalam pelaksanaan yang 

bertujuan untuk mendapatkan data sebagai bahan pembuatan laporan, yaitu : 

a. Praktek Lapang 

      Terlibat secara langsung dalam kegiatan yang ada pada perusahaan, tetapi 

mendapatkan bimbingan dan arahan dari pembimbing lapang atau tenaga kerja 

yang lainnya. 

b. Observasi 

     Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

dilapang selama melaksanakan kegiatan PKL. 

c. Dokumentasi  

      Mencari data sekunder dan data pendukung lainnya dengan cara pengambilan 

foto (dokmentasi) sebagai bukti hasil kegiatan PKL. 

 


