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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan untuk 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian secara spesifik, serta 

dibutuhkan di sektor industri khususnya sub sektor agribisnis atau agroindustri. 

Lulusan Politeknik Negeri Jember diharapkan mampu mengembangkan diri 

terhadap perubahan lingkungan dan mampu mengangkat potensi daerah serta 

mampu berwirausaha secara mandiri. 

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia cerdas menuju terciptanya 

pendidikan akademik yang berkualiatas dan siap untuk bekerja, salah satunya 

adalah Praktek Kerja Lapang (PKL) atau Magang Kerja Industri (MKI), yang 

merupakan suatu kegiatan mahasiswa/i untuk belajar kerja praktis pada 

perusahaan, industri, instansi, atau unit bisnis strategis lainnya.  

Praktek Kerja Lapang atau Magang Kerja Industri yang dilakukan oleh 

mahasiswa/i bersifat kognitif, efektif, dan psikomotorik, meliputi keterampilan 

fisik, intelektual, sosial dan manajerial. Kegiatan PKL atau MKI yang dilakukan 

mahasiswa/i Politeknik Negeri Jember merupakan suatu persyaratan mutlak 

kelulusan yang wajib diikuti untuk mendapatkan gelar sarjana Sains Terapan 

(S.St). Selama 3 bulan penuh, mahasiswa/i diharapkan mampu menyerap berbagai 

pengalaman prektek seperti memahami proses-proses yang ada di perusahaan atau 

instansi baik dari segi produksi, pemeliharaan, kualitas produk yang dihasilkan, 

serta dapat memahami metode yang diterapkan dan dikembangkan baik dari aspek 

teknologi maupun organisasi, sehingga nantinya mahasiswa/i siap untuk bekerja 

di perusahaan perunggasan. 
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1.2 Tujuan 

1. Membandingkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktek secara 

langsung di perusahaan sehingga melatih mahasiswa agar lebih kritis dan 

dapat mengatasi masalah-masalah di perusahaan. 

2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman terhadap 

kegiatan-kegiatan di perusahaan. 

3. Mengetahui secara mendalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 

perusahaan, sehingga mahasiswa mendapatkan bekal untuk bekerja setelah 

lulus. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Tempat Praktek Kerja Lapang (PKL) dilakukan selama 30 hari dan 

bertempat di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit Breeding Farm Lombok, 

Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabapaten Lombok Timur, Nusa 

Tenggara Barat (NTB). 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Mengikuti semua kegiatan rutin yang terdapat di perusahaan dan melakukan 

wawancara, observasi, diskusi kepada pembimbing lapang. 

 


