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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek kerja lapang (PKL) merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman diluar sistem proses 

belajar mengajar dan tatap muka. Praktek kerja lapang ini melatih kemampuan 

demi mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja. Kegiatan Praktek Kerja 

Lapang ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh keterampilan fisik, 

intelaktual, sosial dan managerial. Selain itu mahasiswa juga diharapkan mampu 

untuk mendapatkan pengalaman kerja dilapangan pada kondisi yang 

sesungguhnya dimasyarakat, dan diharapkan mahasiswa memiliki wawasan yang 

lebih luas, terutama dibidang pertanian. 

Tanaman hias adalah tanaman yang memiliki nilai keindahan dan daya tarik 

tertentu. Disamping itu juga memiliki nilai ekonomis untuk kebutuhan hiasan 

didalam dan luar ruangan. Tanaman ini dibutuhkan oleh masyarakat kalangan 

bawah maupun atas dengan tujuan pemakaian berbeda. Banyaknya masyarakat 

yang membutuhkan tanaman hias memberikan peluang usaha yang menjanjikan.  

Tanman hias tidak hanya terbatas pada tanaman po, akan tetapi terdapat tanaman 

hias potong seperti yang diusahakan oleh PT Wahana Kharisma Flora       

(Lakamisi, 2010). 

PT Wahana Kharisma Flora adalah perusahaan agribisnis tanaman 

holtikultura  yaitu usaha dibidang tanaman hias. PT Wahana Kharisma Flora 

memproduksi bunga pot, bunga potong dan daun potong, antara lain: Gebera, lily, 

Carnation, Vinca, Kastuba dan Ivy. Perusahaan ini memiliki kebun utama 

didaerah Junggo, selain itu juga memiliki kebun lain didaerah Gerdu, Marina dan 

kantor pemasaran di Malang, Surabaya, Bali dan Jember. 

Tanaman Inca Lili (Alstroemeria  sp.) merupakan tanaman hias yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bunga potong, tanaman pot dan bunga taman. Alstroemeria 

merupakan tanaman asli dari Amerika Selatan, bunga Alstroemeria dikenal 

dengan tepal warna-warni, dan hibrida (Aros, 2012). Tanaman Inca lili, atau biasa 

yang disebut lili dari Inca, adalah tanaman yang mudah tumbuh. Tanaman 
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monocotyledonous memiliki tunas vegetatif dan bunga yang naik dari rimpang 

bawah tanah.  

Tanaman Inca Lili (Alstroemeria  sp.) ini merupakan salah satu tanaman 

yang dibudidayakan di PT Wahana Kharisma Flora. Kegiatan budidaya hingga 

pasca panen dilakukan sesuai dengan Standart Operasional (SOP) yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu kegiatan budidaya yang paling penting 

selain perawatan juga perlu diperhatikan yaitu kegiatan penanganan panen dan 

pasca panen. Meskipun Tanaman Inca Lili (Alstroemeria  sp.) merupakan jenis 

tanaman yang mudah berkembangbiak dan mudah tumbuh, perlu adanya 

perawatan khusus dan penanganan panen hingga pasca panen, agar dapat 

menghasilkan bunga yang indah dan tidak rusak, serta dapat menjaga kualitas atau 

memperpanjang kesegaran bunga setelah pasca panen. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat  

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan PKL secara umum sebagai berikut : 

1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa 

mengenai kegiatan perusahaan secara umum. 

2. Melatih kemampuan pekerjaan secara mandiri di lapang dan melatih 

beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. 

3. Meningkatkan keterampilan dalam menerapkan ilmu yang telah diterima. 

4. Dapat menelaah hubungan antara teori dengan penerapan secara langsung 

sehingga dapat menjadi gambaran atau wawasan saat terjun di masyarakat. 

1.2.2  Tujuan Khusus PKL 

Tujuan PKL secara khusus sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan mempelajari cara pemanenan tanaman inca lily 

(Alstroemeria.sp) yang diterapkan di PT Wahana Kharisma Flora. 

2. Mengetahui dan memahami cara penanganan pasca panen tanaman inca lily 

(Alstroemeria.sp) dengan benar di PT Wahana Kharisma Flora. 

3. Dapat melakukan langsung cara panen dan pasca panen tanaman inca lily 

(Alstroemeria.sp) mulai dari manajemen on farm sampai dengan pasca panen. 
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1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat yang diharapkan dari PKL sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung 

tentang tatacara pemanenan tanaman inca lily (Alstroemeria.sp). 

2. Mahasiswa dapat mempelajari teknik pasca panen pada tanaman inca lily 

(Alstroemeria.sp) 

3. Mahasiswa dapat meningkatkan keahlian dalam memanajemen penanganan 

panen dan pasca panen bunga potong dengan praktek di lapangan. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi 

Lokasi Praktek Kerja Lapang  (PKL) di PT Wahana Kharisma Flora 

berada di kebun produksi Junggo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

Jawa Timur.  

1.3.2 Jadwal Kerja 

Kegiatan  PKL dilakukan selama 384 jam terhitung mulai tanggal 01 

Maret 2019 sampai 30 April 2019. Jadwal kerja PT Wahana Kharisma Flora 

disajikan pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Jadwal Kerja PT Wahana Kharisma Flora 

No Hari Jam Kegiatan 

1 Senin-Kamis 06.30-09.00 Kerja 

  09.00-09.15 Istirahat (sarapan) 

  09.15-12.00 Kerja 

  12.00-13.00 Istirahat (ishoma) 

  13.00-15.00 Kerja 

  15.00 Pulang Kerja 

2 Jumat 06.30-09.00 Kerja 

  09.00-09.15 Istirahat (sarapan) 

  09.15-11.00 Kerja 

  11.00-13.00 Istirahat (ishoma) 

  13.00-15.00 Kerja 

  15.00 Pulang Kerja 

3 Sabtu 06.30-09.00 Kerja 

  09.00-09.15 Istirahat (sarapan) 

  09.15-10.00 Kerja 

  10.00 Pulang Kerja 

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang untuk 

menunjang keberhasilan Praktek Kerja Lapang ini adalah: 

1. Melakukan observasi di kebun PT Wahana Kharisma Flora. 

2. Penentuan komoditi yang akan dipelajari di PT Wahana Kharisma Flora 

3. Pengumpulan semua data dengan cara mencatat segala kegiatan yang 

dilakukan selama Praktek Kerja Lapang di PT Wahana Kharisma Flora sesuai 

dengan komoditi yang diminati atau dipelajari. 

4. Evaluasi oleh Pembimbing lapang mengenai kegiatan yang dilakukan selama 

Praktek Kerja Lapang di PT Wahana Kharisma Flora. 

 


