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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 merupakan tanaman yang memiliki nilai keindahan dan daya 

tarik tertentu. Disamping itu juga memiliki nilai ekonomis untuk kebutuhan 

hiasan didalam dan diluar ruangan. Tanaman in dibutuhkan oleh masyarakat 

kalangan bawah maupun atas dengan tujuan pemakaian berbeda. Banyaknya 

masyarakat yang membutuhkan tanaman hias memberikan peluang usaha yang 

menjanjikan. Tanaman hias tidak hanya terbatas tanaman pot saja, akan tetapi 

terdapat tanaman hias potong seperti yang diusahakan oleh PT. Wahana Kharisma 

Flora. (Lakasimi, 2010). PT. Wahana Kharisma Flora adalah perusahaan 

agribisnis tanaman hortikultura yaitu usaha dibidang tanaman hias. PT. Wahana 

Kharisma Flora memproduksi bunga pot, bunga potong dan daun potong, antara 

lain: Gerbera, Lily, Carnation, Vinca, Kastuba, Ivy dan lain-lain. Perusahaan ini 

memiliki kebun utama didaerah Junggo, selain itu juga memiliki kebun lain di 

daerah Gerdu, Marina, Giripurno dan kantor pemasaran di Malang, Surabaya, Bali 

dan Jember. 

Tanaman smilak (Smilak sp) merupakan tanaman hias daun yang 

mempunyai umur panjang, dalam pertumbuhannya tanaman smilak memerlukan 

rambatan sebagai penopangnya. Tanaman smilax sering disebut sebagai tanaman 

hias potong yang memiliki keindahan pada daunnya dan biasa digunakan sebagai 
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tanaman hias ruang. Perawatan yang dilakukan pada tanaman smilak adalah 

penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit, 

dan perambatan cabang baru pada batang. Proses pemanenan pada tanaman 

smilak juga memiliki perbedaan dengan bunga potong lainnya yaitu dengan cara 

memilih tanaman atau daun yang sudah berwarna hijau tua. Setelah dilakukan 

pemanenan tanaman smilak tidak langsung dikemas tetapi harus dilakukan 

penyortiran terlebih dahulu supaya memiliki panjang yang sama. 

 

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 tori dengan penerapan secara langsung 

sehingga dapat menjadi gambaran atau wawasan sat terjun di masyarakat. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan PKL secara khusus sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan  mempelajari cara pemeliharaan pada tanaman smilak, 

2. Mengetahui cara dan kriteria panen pada tanaman smilak, 

3. Dapat mengetahui penanganan pasca panen pada tanaman smilak. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat yang diharapkan dari PKL sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mendapat pengalaman, pelatihan dan keterampilan secara 

langsung tentang manajemen panen dan pasca panen tanaman smilak 

(Smilak sp), 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan keahlian yang dimilikinya serta dapat 

mengembangkan keahlian tersebut. Mahasiswa juga bisa mendapat 

pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan manajemen agribisnis. 
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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 WFH dan 384 jam WHO yang 

terhitung mulai tanggal 1 November 2021 s/d 31 Desember 2021. Jadwal kerja PT 

Wahanakharisma Flora disajikan pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Jadwal Kerja PT. Wahana Kharisma Flora 

No. Hari Jam Kegiatan 

1. Senin-Kamis 06.30-09.00 

09.00-09.15 

09.15-12.00 

12.00-13.00 

13.00-15.00 

15.00 

Kerja  

Istirahat (sarapan) 

Kerja 

Istirahat (ishoma) 

Kerja 

Pulang  

2. Jum’at 06.30-09.00 

09.00-09.15 

09.15-11.00 

11.00-13.00 

13.00-15.00 

15.00 

Kerja  

Istirahat (sarapan) 

Kerja 

Istirahat (ishoma) 

Kerja 

Pulang  

3. Sabtu  06.30-09.00 

09.00-09.15 

09.15-10.00 

10.00 

Kerja  

Istirahat (sarapan) 

Kerja 

Pulang  

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang untuk 

menunjang keberhasilan Praktek Kerja Lapang ini adalah: 
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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. 

  


