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RINGKASAN 
 

“BUDIDAYA TANAMAN KAKAO (Theobroma cacao L.) DI KEBUN 

KENDENGLEMBU PTPN XII GLENMORE – BANYUWANGI, KAJIAN 

KHUSUS : PEMBIBITAN TANAMAN KAKAO”, Oktarini, NIM A32180935, 

Tahun 2020, Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Ir. Sugiyarto, MP 

(Dosen Pembimbing PKL).  

Praktek Kerja Lapang yang dilaksanakan di PT. PERKEBUNAN 

NUSANTARA XII Kebun Kendenglembu Glenmore, Banyuwangi merupakan 

salah satu perusahaan perkebunan tanaman Kakao. PKL dilaksanakan mulai 

tanggal 3 Oktober sampai dengan 31 Desember atau selama ± 3 bulan.  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk 

menamabah wawasan mahasiswa dalam bidang Budidaya tanaman Kakao dan di 

harapkan Mahasiswa juga dapat mempelajari serta melaksanakan kegiatan 

budidaya tanaman kakao di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII Kebun 

Kendenglembu Glenmore Banyuwangi. Dalam kegiatan budidaya terdapat 

beberapa kegiatan diantaranya pembibitan, pemeliharaan dan panen. Judul yang 

saya pilih dalam penulisan Laporan PKL kali ini adalah kajian khusus pembibitan 

tanaman kakao.  

Pembibitan merupakan salah satu metode yang di lakukan dalam rangka 

perbanyakan bahan tanam. Metode dan teknik pengurusan pembibitan yang baik 

akan menghasilkan bibit yang unggul dan subur. Karena pembibitan adalah tahap 

paling penting dalam keberhasilan budidaya tanaman kakao untuk kedepannya.  

Hasil dari kegiatan PKL di kebun Kendenglembu Glenmore, Banyuwangi 

ini penulis mendapatkan pengalaman dalam mengikuti kegiatan budidaya yang 

dilakukan di lapang. Penulis juga dapat bersosialisasi langsung dengan pekerja yang 

ada di kebun dan di beberapa afdeling, sehingga dapat memahami dan mempelajari 

etika dan budaya yang terdapat pada setiap afdeling di perusahaan perkebunan PT. 

PERKEBUNAN NUSANTARA XII Kebun Kendenglembu Glenmore, 

Banyuwangi. 
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