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SOP (Standart Operating Procedure) Alur Proses Pembuatan Media Tanam 

Hidroponik PT. Kusuma Agrowisata Batu Jawa Timur, Merry Ruth Jayanti, 

NIM D41172215, Tahun 2021, 63 halaman, Jurusan Manajemen Agribisnis 

Program Studi D-IV Manajemen Agroindustri, Politeknik Negeri Jember, Dewi 

Kurniawati, S.Sos, M.si (Dosen Pembimbing). 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan pendidikan 

yang dilakukan di perusahaan dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa pada saat 

menempuh semester akhir selama ± 540 jam atau setara dengan 3 bulan. Kegiatan 

ini adalah kegiatan dimana mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah 

didapatkan dibangku perkuliahan dengan cara mempraktikkan secara langsung 

pada pekerjaan yang ada di perusahaan. Praktik Kerja Lapang dapat memberikan 

wawasan, pengalaman baru, keterampilan serta keahlian khusus sesuai bidang 

keahliannya. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk 

terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

Ir. Edy Antoro merupakan seseorang yang mempunyai peranan penting 

dalam pendirian PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya, karena beliau 

merupakan pendiri yang sekaligus sebagai pemilik PT. Kusuma Satria Dinasasri 

Wisatajaya itu sendiri. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dengan usaha 

awal di bidang perkebunan apel. 

Kusuma Agrowisata group: 

PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya 

PT. Kusumantara Graha Jayatrisna 

PT. Mannasatria Kusumajaya Perkasa  

PT. Kusuma Agrobio Taniperkasa 

PT. Kusuma Agrowisata divisi dalam pengelolaan operasionalnya 

dilaksanakan oleh 8 unit kerja (Departemen) yaitu: 

1. Departemen Accounting 

2. Departemen Personalia 

3. Departemen Marketing 
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4. Departemen Budidaya Tanaman Tahunan 

5. Departemen Budidaya Tanaman Semusim 

6. Departemen Food & Beverage 

7. Departemen Adventure & Water park 

8. Departemen Produksi Pangan & Pertanian 

PT. Kusumasatria Agrobio Taniperkasa berdiri pada tahun 1991 dan 

merupakan salah satu wisata agro di Indonesia dan satu- satunya wisata agro yang 

berfasilitas hotel serta menawarkan wisata petik di kebun apel, jeruk, jambu 

merah, buah naga, strawberry dan sayur hidroponik bebas pestisida. Area wisata 

yang terletak pada ketinggian ± 1000 meter dari permukaan laut dan berudara 

sejuk. Pengunjung dapat menikmati fasilitas memetik sendiri buah- buah dan 

sayur fresh langsung dari pohon sambil berkeliling ditemani pemandu dari agro 

dimana pemandu juga akan menjelaskan tentang budidaya tanaman serta hal- hal 

yang berkaitan tentang buah- buah dan sayuran tersebut. Selain wisata petik buah, 

Kusuma Agrowisata juga menawarkan wisata outbound dimana pengunjung dapat 

bermain War Game di arena airsoft gun, mengendarai Atv dimana off-road traak, 

bergelantungan dan meluncur dari menara Flying fox. 


