
BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu melaksanakan 

serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik yang dibutuhkan 

stakeholder pengguna lulusan. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada 

peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya mampu mengembangkan diri 

terhadap perubahan lingkungan. Lulusan juga diharapkan selain dapat memasuki 

dunia kerja, juga untuk memberdayakan dan mengangkat potensi daerah serta mampu 

berwirausaha secara mandiri. 

Sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal 

menuju terciptanya anak bangsa yang berkualitas tinggi, maka Politeknik Negeri Jember 

dituntut untuk merealisasikan pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan dengan 

kebutuhan pembangunan, dengan penataan sistem manajemen yang baik agar tercapai 

efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Salah satu kegiatan pendidikan akademik yang 

dimaksud adalah kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama 1 (satu) 

semester penuh dan diprogramkan khusus pada mahasiswa semester VII (tujuh) bagi 

program studi yang menyelenggarakan program D-IV. Kegiatan ini merupakan prasyarat 

mutlak kelulusan yang harus diikuti oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Dalam 

semester ini mahasiswa secara mandiri dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan 

ketrampilan khusus di lapangan sesuai bidang keahliannya masing-masing.  

Dalam kegiatan PKL ini, para mahasiswa dipersiapkan untuk mengerjakan dan 

menyelesaikan serangkaian tugas yang menghubungkan pengetahuan akademiknya 

dengan keterampilan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud para mahasiswa diberi 

tugas khusus dalam bidang keahliannya oleh dosen pembimbing di Program Studinya 

masing-masing sesuai dengan buku pedoman PKL yang telah ditetapkan.  

Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah kegiatan mahasiswa untuk belajar dari 

kerja praktis pada perusahaan/industri/puskesmas/rumah sakit dan/atau instansi 



lainnya, yang diharapkan dapat menjadi wahana penumbuhan keterampilan dan 

keahlian pada diri mahasiswa. Dalam kegiatan PKL ini diharapkan mahasiswa akan 

memperoleh keterampilan yang tidak semata-mata bersifat kognitif dan afektif, namun 

juga psikomotorik yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial dan managerial. 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis 

kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada 

perusahaan/industri/puskesmas/rumah sakit dan/atau instansi lainnya yang layak 

dijadikan tempat PKL. 

Salah satu kegiatan PKL mahasiswa program studi D-1V Gizi Klinik yaitu 

manajemen sistem penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Penyelenggaraan makanan 

menjadi salah satu kegitan yang mendukung tercapainya kompetensi seorang ahli gizi 

(registered dietien) dalam bidang produksi dan pelayanan makanan (food production and 

food service). Penyelenggaraan makanan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari 

perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen, dalam 

rangka menyediakan makanan dalam jumlah dan mutu yang memenuhi syarat gizi, 

standar cita rasa, standar higien dan kebersihan.  

Hasil akhir dari penyelenggaraan makanan yaitu makanan yang bermutu dan 

sistem pelayanan atau penyajian makanan yang tepat dan efisien dan sesuai dengan 

kondisi dan harapan dari konsumennya. Sehingga diharapkan dengan adanya PKL ini 

dapat menjadi wadah tercapainya kompetensi dan keterampilan mahasiswa dalam 

menyedikan makanan yang bermutu. 

 

 

 


