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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program pendidikan D3 (Diploma 3) Menejemen Agribisnis Politeknik 

Negeri Jember merupakan pendidikan profesional yang mengutamakan 

keterampilan dalam kegiatan maupun keterampilan kejuruan dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan ini 

harus senantiasa berkembang mengikuti laju perkembangan ilmu dan teknologi 

serta berorientasi pada kebutuhan pendidikan dan dunia kerja. 

Pendidikan pada masa kuliah tidak hanya di tempuh didalam lingkungan 

kampus, akan tetapi mahasiswa/i juga memerlukan pengetahuan mengenai dunia 

kerja, yang bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan 

keterampilannya. Keterampilan profesional mahasiswa akan ditingkatkan pada 

akhir semester perkuliahan, keterampilan itu dilaksanakan mahasiswa/i dengan 

melakukan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapang). Praktek Kerja Lapang (PKL) 

merupakan praktek kerja di lapangan secara terjadwal dan terstruktur di luar 

kegiatan kuliah. Maksud dari kegiatan ini agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman kerja di lapangan pada kondisi yang sesungguhnya, selain itu dapat 

memberikan pengetahuan praktis dan aplikatif. Bidang- bidang yang saat ini dan 

mungkin pada saat yang akan datang dianggap strategis untuk dikaji adalah 

permasalahan yang menyangkut manajemen agribisnis pada umumnya dan 

khususnya pada manajemen yang ada diperusahaan Kusuma Agrowisata. 

Kegiatan PKL yang dipilih adalah di PT. Kusuma Satria Dinasasri 

Wisatajaya Divisi Agrowisata. Penempatan ini didasari pada kedekatan materi 

atau pekerjaan dengan keterampilan praktikum yang telah diperoleh. PT. Kusuma 

Satria Dinasasri Wisatajaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pertanian dan wisata petik buah apel, ejambu, strawbery, buah naga maupun 

sayura-sayuran hidroponik. Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan 

dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2012 mengemukakan apel 

merupakan salah satu komoditi unggulan pada perusahaan ini. Apel merupakan 

tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia Barat dengan iklim sub 
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tropis. Di Indonesia apel telah ditanam sejak tahun 1934 hingga saat ini. Di 

Indonesia, apel dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah dataran tinggi. Sentra 

produksi apel di daerah Malang (Batu dan Poncokusumo) dan Pasuruan 

(Nongkojajar), Jatim. Di daerah ini apel telah diusahakan sejak tahun 1950, dan 

berkembang pesat pada tahun 1960 hingga saat ini. Selain itu daerah lain yang 

banyak dinanami apel adalah Jawa Timur (Kayumas-Situbondo, Banyuwangi), 

Jawa Tengah (Tawangmangu), Bali (Buleleng dan Tabanan), Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.  

Kusuma Agrowisata adalah sebuah devisi yang berada dibawah naungan 

PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya yang bergerak di bidang Agrowisata. Di 

divisi Kusuma Agrowisata terdapat satu tempat yang sangat berperan dalam 

membantu penjualan dan memasarkan produk-produk hasil agroindustri sebagai 

buah tangan atau oleh-oleh untuk para pengunjung yang datang ke Kusuma 

Agrowisata yaitu Outlet Pos Buah. 

Outlet Pos Buah adalah sebuah tempat yang berada dibawah naungan 

departemen acconting dan keuangan. Outlet ini menyediakan berbagai produk 

hasil agroindustri antara lain minuman sari buah, kripik buah, cuka apel, jenang 

apel, dan pusat pembayaran petikan buah para pengunjung jika ada persediaan 

buah yang lebih. Dalam hal ini bagaimanakah peruses penjualan di outlet Pos 

Buah di kususma agrowisata dalam melakukan penjualan produk agroindustri 

sebagai oleh-oleh para pengunjung yang datang. 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penyelenggaraan kegiatan PKL ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh masa kuliah. 

2. Membandingkan apa yang didapat selama masa perkuliahan dengan yang 

diterapkan di lapangan. 

3. Memberi kesempatan mahasiswa/i agar mendapat pengalaman kerja di sektor 

pertanian dan menejemen. 
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4. Melatih mahasiswa/i untuk bekerja secara mandiri di lapang serta untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan masyarakat. 

5. Memupuk rasa tanggung jawab kepada mahasiswa/i dalam menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

6. Melatih mahasiswa/i untuk berpikir kritis dan mampu menganalisis masalah 

yang terjadi pada perusahaan. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus PKL ini bertujuan antara lain dapat : 

Mengetahui bagaimana proses penjualan di Outlet Pos Buah di Kusuma  

Agrowisata divisi Agrowisata. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

1. Manfaat yang diharapkan dari PKL sebagai berikut : 

1.  Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian yang 

dimilikinya serta dapat mengembangkan keahlian tersebut. 

2.  Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai 

dengan manajemen agribisnis 

3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa   

mengenai kegiatan perusahaan secara umum dan meningkatkan 

keterampilan fisik pada bidangnya masing-masing 

4. Sebagai tambahan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya. 

1. Manfaat Bagi Kusuma Agrowisata Batu 

a. Memberikan masukan berupa sumbangan pikiran baik secara teoritis 

maupun praktis. 

b. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan 

mahasiswa/i dan Diploma III Menejemen Agribisnis. 

c. Menciptakan tenaga kerja handal dan profesioanal khususnya dibidang 

pertanian dan wirausaha. 
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1.3 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapang  

Praktek kerja lapang (PKL) ini dilaksanakan di PT. Kusuma Satria Dinasasri 

Wisata Jaya yang beralamatkan di Jalan Abdul Gani Atas PO.BOX 36 Batu – 

Jawa timur. Waktu pelaksanaan Praktek kerja lapang (PKL) ini selama 512 jam  

dimulai pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 25 Mei 2013 dengan waktu 

jam kerja 8 jam kerja efektif setiap harinya. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

 Metode Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan dengan sistem 

magang kerja dengan mengikuti aktivitas sesuai dengan yang diarahkan oleh 

pembimbing lapang. Adapun metode yang dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Praktek Kerja Lapang 

 Mahasiswa  terlibat secara langsung membantu karyawan dalam setiap 

kegiatan mulai dari pencatatan pengeluaran barang, penyetokan barang atau 

mengurangi persediaan barang, pencatatan pengadaan barang serta pembelian 

barang yang habis digunakan dan penginputan langsung menggunakan computer 

dengan situs web Kusuma Aggrowisata sendiri. 

  Wawancara dilakukan kepada para pekerja di outlet pos buah divisi 

Aggrowisata, untuk mencari data yang diperlukan dan berdiskusi secara langsung 

terhadap pembimbing lapang untuk melengkapi data peran outlet pos buah di 

kususma agrowisata. 

  Melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan yang dilakukan di 

Kusuma Agrowisata khususnya di outlet pos buah dengan tujuan mengetahui 

situasi dan kondisi serta membandingkan hasil wawancara dengan keadaan 

sebenarnya.  

  Penyusunan laporan dilaksanakan dengan mengumpulkan teori – teori dan 

data dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder yang sesuai 

dengan kondisi permasalahan dari hasil pengamatan di lapang. 

  Pengumpulan data dengan cara menulis semua kegiatan yang di lakukan 

selama Praktek Kerja Lapang  dan mendokumentasikan apa saja yang di lakukan 

selama Praktek Kerja Lapang. 


