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Praktek kerja lapang (PKL) merupakan bagian dari kegiatan pengajaran yang 

mengikuti proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman diluar sistem proses 

belajar mengajar pada tingkat keahliannya, sehingga mahasiswa diharapkan 

mampu melaksanan serta mengembangkan standart–standart keahlian secara 

spesifik yang dibutuhkan oleh sektor industri. Mahasiswa secara perseorangan 

dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman khusus dari keadaan nyata 

dilapangan pada bidang masing-masing.

Dalam kegiatan PKL ini, para mahasiswa dipersiapkan untuk mengerjakan 

serangkaian tugas keseharian ditempat produksi yang menunjukkan keterampilan 

akademis yang telah diperoleh dibangku kuliah yang menghubungkan 

pengetahuan akademik dengan keterampilan. (Politeknik Negeri Jember, 2012)

Dengan adanya kegiatan PKL ini mahasiswa juga diharapkan  untuk memperoleh 

keterampilan yang tidak semata–mata bersifat psikomotor akan tetapi skill yang 

meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial dan manajerial. Selain itu 

mahasiswa juga diharapkan  mampu untuk mendapatkan pengalaman kerja 

dilapangan pada kondisi yang sesungguhnya dimasyarakat. Diharapkan 

mahasiswa memiliki wawasan yang lebih luas lagi terutama tentang proses 

produksi benih jagung yang selama ini sudah berkembang pesat bahkan yang 

sudah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia.
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