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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan tanaman yang 

mempunyai kontribusi untuk perekonomian Negara selain sebagai penyumbang 

devisa negara tanaman kakao juga berperan penting bagi ketersediaan lapangan 

kerja bagi masyrakat dan juga sebagai pendorong pengembangan wilayah beserta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada lingkungan perkebunan. Indonesia 

merupakan Negara pengekspor biji buah kakao untuk kebutuhan dunia maka dari 

itu pengembangan tanaman kakao sangatlah di perlukan untuk menunjang 

permintaan pasar yang semakin lama semakin meningkat. 

Politeknik Negeri Jember adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan vokasional. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada 

peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat. Sejalan tuntutan peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia yang handal, maka Polije dituntut untuk 

merealisasikan pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan dengan 

kebutuhan industri. Salah satu kegiatan pendidikan akademik dimaksud adalah 

Praktik Kerja Lapang (PKL), PKL Program Diploma Tiga dilaksanakan pada 

semester 5. 

Kegiatan ini merupakan prasyarat mutlak kelulusan yang diikuti oleh 

mahasiswa Polije yang dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan 

keterampilan khusus di dunia industri sesuai bidang keahliannya. Selama PKL 

mahasiswa dapat megaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di perkuliahan untuk 

menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan Perusahaan/Industri/Instansi atau 

Lembaga tempat PKL. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum 

 Tujuan PKL secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan 

perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya yang layak 

dijadikan tempat PKL. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Mahasiswa dapat mengetahui kegiatan budidaya tanaman kakao yang ada 

di perkebunan dengan terjun langsung di lapang, serta melatih mahasiswa untuk 

berfikir kritis dengan kegiatan yang ada, sehingga mampu memberikan komentar 

yang baik dan logis untuk dituangkan dalam kegiatan laporan yang ada. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan. Mahasiswa 

memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan  dan pengetahuannya 

sehingga kepercayaan dan kematangan diri akan semakin meningkat. Mahasiswa 

terlatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan cara 

memberikan komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk 

laporan kegiatan. Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja  

Pelaksanaan PKL dilaksanakan di PTPN XII Kebun Kendenglembu 

Afdeling Besaran Glenmore-Banyuwangi, dimulai tanggal 05 Oktober - 31 

Desember  2020. Adapun kegiatan PKL ini tentunya terdapat persiapan berupa 

pembekalan materi serta pengarahan terhadap mahasiswa yang disampaikan oleh 

dosen. Untuk pelaksanaan PKL dimulai tanggal 05 Oktober - 31 Desember 2020. 
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1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang dilaksanakan dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 

A. Praktek 

Mahasiswa terjun langsung melaksanakan pekerjaan bersama pekerja 

untuk mengikuti kegiatan di kebun dibawah bimbingan Asisten Tanaman dan 

Mandor. 

B. Demonstrasi 

Demonstrasi bisa digunakan sebagai alat untuk membantu pemahaman 

mahasiswa ketika praktek tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena 

kegiatan tersebut tidak dikerjakan lagi di kebun. 

C. Wawancara 

Melakukan diskusi dan wawancara dengan Asisten Tanaman, Mandor 

Besar maupun Mandor mengenai hal-hal yang berkaitan dengan budidaya 

tanaman kakao dan pengolahan kakao serta permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi. 

D. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan guna melengkapi data dilapang jika dalam praktek 

lapang tidak disebutkan. Studi pustaka dapat berasal dari luar lingkungan kebun 

seperti membaca referensi dari buku ataupun dari lingkungan kebun seperti 

membaca standart operasional dari kebun. Hal ini dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan dilapang. 
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