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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pengembangan 

sumber daya manusia memiliki peranan dan tanggung jawab dalam 

mempersiapkan mahasiswa menjadi tulang punggung bangsa yang nantinya akan 

memegang peranan penting dan terjun langsung dalam pembangunan masyarakat 

Indonesia pada era globalisasi. Peranan dan tanggungjawab tersebut terwujud 

dalam praktek kerja lapang yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa D-IV 

Politeknik Negeri Jember.  

Kegiatan belajar di lapangan merupakan rangkaian pembelajaran diluar 

sistem belajar mengajar tatap muka dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan 

pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan, maka kegiatan praktek kerja 

lapang (PKL) adalah untuk mempelajari kasus dilapangan yang sebenarnya. 

Sehingga dengan program PKL ini mahasiswa secara perorangan dipersiapkan 

untuk mendapatkan pengalaman atau keterampilan khusus dari keadaan nyata di 

lapangan dalam bidang yang sesuai.  

PT. Panca Patriot Prima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang peternakan khususnya di feed meal, breeding dan hatchery. Pemilihan 

perusahaan tersebut sebagai tempat dilaksanakannya MKI dikarenakan memiliki 

kesesuaian dengan materi dan pengetahuan yang telah dipelajari dalam 

perkuliahan. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum 

Kegiatan PKL memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai selama PKL 

berlangsung, baik berupa tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan tersebut 

berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai sesuai bidang keahlian masing-

masing. Secara umum pelaksanaan PKL bertujuan untuk: 

a. Menambah wawasan mahasiswa terhadap ruang lingkup dan aspek-aspek 

diluar perkuliahan. 
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b. Mempersiapkan keterampilan mahasiswa selama perkuliahan sehingga 

mampu memahami kondisi pekerjaan sesungguhnya. 

c. Melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan mampu memadukan perbedaan 

dan persamaan antara materi yang telah dipelajari dengan keadaan di 

lapangan. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus memuat indikator-indikator pencapaian yang ingin diperoleh 

selama melaksanakan PKL. Tujuan-tujuan khusus tersebut dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Menguasai manajemen hatchery yang diterapkan di PT. Panca Patriot Prima. 

b. Menambah wawasan dan keterampilan di bidang manajemen hatchery. 

c. Mengetahui alasan terjadinya perbedaan manajemen antara materi yang telah 

dipelajari dengan keadaan di lapangan. 

 

1.2.3 Manfaat 

Proses yang berjalan selama kegiatan PKL berlangsung diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan dan keahlian mahasiswa dalam bidang peternakan 

khususnya dalam manajemen hatchery. Selain itu lembaga pendidikan juga dapat 

mencetak calon tenaga kerja yang lebih berkualitas. Hal tersebut pada akhirnya 

akan berkontribusi langsung terhadap masyarakat terutama di dunia kerja. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kegiatan 

1.3.1 Lokasi 

 Praktek kerja lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Panca Patriot Prima Unit 

Breeding dan Hatchery Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, 

Jawa Timur.  

 

1.3.2 Jadwal kegiatan 

Kegiatan dimulai pada tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan 9 Oktober 

2013. Kegiatan yang dilakukan di PT. Panca Patriot Prima mencakup semua 
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kegiatan yaitu mulai dari breeding sampai dengan kegiatan hatchery. Jadwal 

kegiatan tersebut dapat dilhat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 Jadwal kegiatan PKL   

No. Kegiatan Tanggal 

1. Pengarahan 21 Agustus 2013 

2. Pemeliharaan parent stock 22 Agustus 2013 - 22 September 2013 

3. Pengambilan telur tetas 23 September - 9 Oktober 2013 

4. Grading telur 23 September - 9 Oktober 2013 

5. Fumigasi egg room 23 September - 9 Oktober 2013 

6. Fumigasi mesin tetas 23 September - 9 Oktober 2013 

7. Candling 28-29 September 2013 

8. Panen DOC 30 September 2013 

9 

10 

11 

Pull chick 

Vaksin 

Potong paruh 

1 - 2 Oktober 2013 

3 Oktober 2013 

3 Oktober 2013 

12 Distribusi DOC 4 - 5 Oktober 2013 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Kegiatan PKL dilaksanakan menurut jadwal kerja yang berlaku di 

perusahaan, sehingga pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan secara bersama-sama. 

Peserta PKL tidak hanya dituntut untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi tetapi 

juga dapat menggali informasi dan data-data penunjang demi tercapainya tujuan 

khusus PKL. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Demonstrasi 

Mahasiswa secara aktif membantu karyawan dalam kegiatan pekerjaan sehari-

hari dan dibawah pengawasan pembimbing lapang, sehingga peserta magang 

bekerja layaknya seorang karyawan perusahaan. 

b. Wawancara 

Peserta PKL mengumpulkan informasi tentang proses produksi dan kondisi 

manajemen perusahaan melalui tanya jawab dengan pembimbing lapang dan 

karyawan perusahaan. 

c. Dokumentasi 

Peserta PKL mengumpulkan informasi atau data melalui bukti fisik berupa 

gambar selama kegiatan PKL berlangsung. Teknologi yang digunakan untuk 

mengumpulkan gambar adalah kamera digital. 
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d. Studi pustaka 

Data yang diperoleh di lokasi PKL dikaji lebih lanjut secara berdasarkan teori 

yang ada atau perbandingan data sekunder melalui studi kepustakaan. 


