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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Ekspor tembakau cerutu dari Jember masih didominasi tembakau isi 

(filler) dan hanya 15–20% yang berupa tembakau pembalut dan pembungkus 

(dek-omblad). Awalnya pada tahun 1885 tembakau cerutu besuki ditanam di 

wilayah Jember Utara, dengan produk utama tembakau  isi (filler) dan sebagian 

kecil 10–15% pembungkus (mutu omblad) untuk pasaran Eropa. Daerah ini 

mempunyai tipe lahan miring, sehingga tembakau dapat ditanam pada bulan 

Agustus dan dipanen setelah kena hujan yang terkenal sebagai tembakau cerutu 

besuki NO (besno). Tetapi karena berbagai masalah, maka produktivitasnya 

makin menurun, sehingga penanamannya bergeser ke Jember Selatan (Rachman 

et al.,2010). 

 Wilayah Jember Selatan mempunyai topografi datar. Agar pada saat panen 

tidak terganggu hujan, penanamannya diajukan pada bulan Mei. Karena 

tersedianya air cukup, suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan lahan 

yang mengalami rotasi, maka mampu berproduksi tinggi dan beberapa petani 

mampu menghasilkan pembalut dan pembungkus sampai 50% (Rachman et 

al.,2010). 

 Ternyata masih sangat sedikit eksportir yang bermitra dengan petani, 

karena mutu tembakau petani tidak menentu. Hal ini dapat terjadi karena di 

wilayah Selatan masih belum banyak teknologi spesifik yang dikaji. Sebagai 

contoh kebutuhan pupuk untuk tembakau di Jember Utara hanya 90–120 kg N/ha 

bersumber utama pupuk KS. Kebutuhan pupuk untuk tembakau di Jember Tengah 

sebesar 60 kg N/ha bersumber utama pupuk KS dan pupuk Urea sebagai starter 

dengan hasil kerosok 1.329 kg/ha dengan mutu dekomblad sebesar 66,1%. Di 

Jember Selatan, petani memupuk tembakau sampai dosis 250 kg N/ha, yang 

bersumber dari pupuk Urea (Ditjenbun – Departemen Pertanian, 2011). 

 Perbedaan lingkungan antara Jember Utara dan Selatan mengakibatkan 

perbedaan sistem pengelolaan tembakau seperti: waktu tanam, kebutuhan input, 
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pengolahan hasil dan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu disarankan agar 

untuk Jember Utara difokuskan untuk menghasilkan tembakau isi. Teknologi 

dapat mengadopsi dari teknologi  yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian 

Perkebunan Jember dan Unit Penelitian dan Pengembangan PT Perkebunan 

Nusantara X (nama lama PT Perkebunan XXVII) yang telah banyak meneliti 

tembakau cerutu besno. Jember Selatan difokuskan untuk menghasilkan tembakau 

pembalut dan pembungkus. Untuk dapat memperbaiki hasil dan mutu tembakau 

cerutu besuki di Jember Selatan, perlu informasi paket teknologi budi daya 

tembakau (Ditjenbun – Departemen Pertanian, 2011). 

 Saat ini telah diperoleh rekomendasi hasil penelitian yaitu 3 komponen 

utama paket teknologi budi daya tembakau cerutu besuki di Jember Selatan. 

Teknologi budi daya tersebut meliputi pemupukan N, irigasi curah, dan umur awal 

panen yang sesuai untuk menghasilkan tembakau cerutu pembalut (dekblad) dan 

pembungkus (omblad) dengan hasil kerosok 1.943 kg/ha dengan mutu dekomblad 

90,8% atau 1.764 kg/ha (Ditjenbun – Departemen Pertanian, 2011). 

 Wilayah Jember Selatan sangat potensial untuk menghasilkan bahan dek-

omblad alami lebih tinggi daripada Jember Utara. Hal ini didukung oleh lebih 

tingginya ketersediaan air, suhu udara, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. 

Dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, berikut disajikan paket anjuran 

teknik budi daya tembakau cerutu besuki khusus wilayah Jember Selatan terutama 

pemupukan N, irigasi curah, dan umur awal panen (Ditjenbun – Departemen 

Pertanian, 2011). 

 

1.2 Tujuan  

 Tujuan dari kegiatan magang adalah untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan tentang kegiatan budidaya tembakau terutama pembibitan 

meggunakan system pottray, serta meningkatkan kemampuan dalam segi teknik 

budidaya, kemampuan manajerial, dan mempersiapkan kemampuan untuk 

menghadapi proses kerja secara nyata. 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi 

 Gudang Prosessing PT. GMIT Kec. Klompangan 

 Gudang Pengering Curah Nongko PT. GMIT 

 Lahan Pembibitan Krajan II Kec. Jenggawah 

 Blok / Lahan Penanaman Krajan II Kec. Jenggawah 

 
1.3.2 Jadwal Kerja 

 Tanggal  : 14 Maret – 30 Maret 2013 

Pukul   : 06.30 – 15.00 WIB 

Tempat  : Gudang Prosessing 

 Tanggal  : 1 April – 15 April 2013 

Pukul  : 07.00 – 13.00 WIB 

Tempat  : Gudang Pengering / Sterilan Media 

 Tanggal  : 16 April – 30 Juni 2013 

Pukul  : 07.00 – 15.00 WIB 

Tempat  : Lahan Pembibitan dan Lahan 

Tanam 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

 Metode pelaksanaan yang kami lakukan selama mengikuti kegiatan PKL 

diperusahaan PT. GMIT adalah : 

1.4.1 Observasi dan partisipasi akif 

Melakukan pengamatan langsung dilapangan, terutama 

yangberkaitan dengan proses produksi tembakauserta 

berpartisipasi aktif pada semua kegiatan yang dilakukan 

selama produksi. 
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1.4.2 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi 

tentangperusahaan dan topik yang berkaitan dengan proses 

produksi tembakaudengan cara menanyakan langsung 

kepada pihak-pihak yang terkait. 

1.4.3 Pencatatan 

Mencatat data primer yang di peroleh melalui pengamatan 

selama mengikuti prosess produksi dan data sekunder dari 

sumber-sumber yang dapatDipertanggung jawabkan. Jenis 

data sekunder antara lain data mengenai kondisi umum 

perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan dan data lainnya 

yang berkaitan dengan tujuan praktek kerja lapang. 

1.4.4 Studi pustaka 

Mencari pustaka atau literatur yang diperlukan guna 

melengkapi dataproses produksi tembakau. 

 




