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PERBANYAKAN KOPI ROBUSTA DI PT. HARTA MULIA KABUPATEN 

BLITAR JAWA TIMUR, Ahmad Gutomo, NIM A43171140, Tahun 2020, 70 

halaman, Budidaya Tanaman Perkebunan, Politeknik Negeri Jember, Ir. Triono 

Bambang Irawan, M.P, Rizky Dwi Verdiyanto (Pembimbing Internal). 

Praktek kerja lapang (PKL) sangat diperlukan oleh seorang mahasiswa. 

Hal ini dikarenakan kewajiban untuk menerapkan ilmu teori dan praktek selama 

di perkuliahan harus diterapkan secara langsung. Politeknik negeri jember telah 

memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Praktek 

Kerja Lapang (PKL). PKL merupakan salah satu materi kuliah yang ditempuh 

oleh mahasiswa pada semester 7 untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja 

nyata dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mengenai ruang 

lingkup budidaya tanaman perkebunan. 

PT. Harta Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis 

kopi dan agrowisata yang berlokasi di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, 

Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Luas lahan perusahaan ini sekitar 223,38 

hektar yang terbagi oleh beberapa areal. Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di 

PT. Harta dilaksanakan selama 544 jam dan dilaksanakan mulai tanggal 12 

Oktober 2020 sampai 12 Desember 2020. Dengan jam kerja selama 8 jam sehari 

dan dimulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Praktek Kerja Lapang di PT. 

Harta Mulia ini selain mempunyai pengalaman dalam dunia kerja nyata tetapi 

juga memperoleh ilmu dan pengalaman mengenai proses budidaya tanaman kopi 

dari persemaian benih sampai pengolahan menghasilkan biji kopi yang sudah 

diolah menjadi bahan baku selanjutnya. 

Permasalahan yang muncul pada perkebunan kopi khususnya di PT. Harta 

Mulia ini adalah menurunnya efisiensi pada kinerja produktivitas tanaman kopi. 

Hal ini di sebabkan oleh umur tanaman kopi pada perusahaan ini sudah sangat tua 

sehingga menyebabkan produktivitas hasil panen buahnya menurun setiap 

tahunnya. Oleh karena itu pengelola kebun kopi dituntut untuk mencari solusi 
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bagaimana cara mengatasi permasalahan diatas dengan meningkatkan 

produktivitas tanaman kopi dengan lahan yang tidak terlalu luas. 

Kegiatan praktek kerja lapang di PT. Harta Mulia diawali dengan 

pengenalan karyawan dan lokasi serta pemberian materi oleh pembimbing lapang. 

Materi yang diberikan dimulai dari tata tertib, jadwal kerja, dan tugas- tugas 

karyawan sesuai dengan devisi bidangnya. 

Berdasarkan hasil praktek kerja lapang yang dilakukan pada tanggal 12 

Oktober 2020 – 20 Desember 2020 di PT. Harta Mulia selain meningkatkan 

produksi buah kopi dengan melakukan pemeliharaan yang maksimal perusahaan 

ini juga mengelola hasil panen buah kopi secara mandiri sehingga buah kopi yang 

sudah dipanen akan diolah kembali untuk dijadikan produk dalam bentuk bubuk 

kopi ataupun biji kopi yang sudah disangrai dan produk minuman kopi secara 

langsung serta dijual ke beberapa perusahaan kecil lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


