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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai dan ahli di bidangnya serta 

tanggap terhadap perubahan dan perkembangan ilmu, teknologi (IPTEK) dan seni, 

maupun masalah yang dihadapi khususnya berkaitan langsung di bidang 

keahliannya.  

Sekarang sering di jumpai lulusan baru dari perguruan tinggi mengalami 

kesulitan dalam menghadapi kenyataan yang ada di lapang. Hal ini di sebabkan 

kurang siapnya lulusan tersebut dengan kenyataan di lapang yang ternyata jauh 

berbeda dengan apa yang di dapatkan di bangku perkuliahan. Kurangnya bekal 

teknik kepada mahasiswa dapat mengakibatkan sumber daya manusia yang 

dihasilkan menjadi kurang baik maka dari itu Politeknik Negri jember 

mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan Praktek Kerja lapang (PKL) untuk 

memperoleh keterampilan dibidangnya dan memperoleh pengalaman kerja 

sebelum terjun dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. 

Politeknik Negri Jember telah bekerja sama dengan PT. Wahana Kharisma 

Flora (WKF) untuk memberikan pengalaman pada mahasiswa dalam dunia 

pekerjaan yang sesungguhnya. PT. Wahana Kharisma Flora (WKF) merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang Flora (bunga potong) adapun berbagai jenis 

bunga potong yang di budidayakan antara lain bunga krisan potong dan pot, 

mawar, gerbera, snap dragon dan lain-lain. Untuk meningkatkan produksi dan 

menjaga kualitas bunga mawar potong kita harus mengetahui teknik penanaman 

yang baik dan benar agar produktifitas bunga tidak menurun serta kualitas bunga 

mawar tetap terjaga. 

Mawar (Rosa damascene mill) merupakan tanaman semak yang memiliki 

banyak duri di sekelilingnya atau tanaman  memanjat yang tingginya bisa 

sampai 2 sampai 5 meter. Terdiri dari 100 spesies kebanyakan tumbuh di udara 

yang sejuk. Tanaman mawar ini juga termasuk tanaman hias yang paling banyak 
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peminatnya. Bunga mawar sangat terkenal karena aroma dan keindahannya yang 

khas, sehingga sering juga disebut dengan Queen of Flower. 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai 

kegiatan perusahaan selama PKL berlangsung. 

2. Sebagai pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Memperoleh kesempatan dalam mempelajari keterampilan dan 

pengetahuan baru melalui kegiatan di perusahaan.  

4. Mampu untuk mengembangkan ketrampilan terutama yang tidak di 

peroleh di Politeknik Negeri Jember. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan melakukan teknik penanaman bunga mawar potong di PT 

Wahana Kharisma Flora. 

2. Mengetahui sistem pengendalian hama dan penyakit tanaman bunga 

mawar beserta pestisida yang digunakan dalam pengendalian hama dan 

penyakit di PT. Wahana Kharisma Flora 

3. Mengetahui dan melakukan secara langsung kegiatan pasca panen bunga 

potong mawar 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi 

Lokasi Praktek kerja lapang (PKL) di PT. Wahana Kharisma Flora. Jl Raya 

Junggo Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota batu, jawa 

timur. 

1.3.2 Jadwal Kerja 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) selama 512 jam terhitung mulai 

tanggal 3 Maret 2014 di PT. Wahana Kharisma flora Batu. Jadwal kerja PT 

Wahana Kharisma Flora. Disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Jadwal PKL 

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 

- Panen, Pasca panen 

- Istirahat 

- Penyiraman, Pewiwilan 

- Istirahat 

- Pembersihan Rumput, 

2 Jum’at 06.30 - 09.00 

09.00 - 09.15 

09.15 - 11.00 

11.00 - 13.00 

13.00 - 15.00 

- Panen, Pasca Panen 

- Istirahat 

- Pangkas Produksi 

- Istirahat 

- Pembendingan 

3 Saptu 06.30 - 10.00 

    10.00 

- Panen, Pasca panen 

- Pulang kerja 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang untuk 

menunjang keberhasilan  Praktek Kerja Lapang ini adalah : 

1. Melakukan observarsi di lingkungan PT. Wahana Kharisma Flora 

2. Penentuan komoditi yang akan di pelajari 

3. Pengumpulan data dengan cara menulis semua kegiatan yang dilakukan 

selama Praktek Kerja Lapang sesuai Komoditi yang dipelajari 

4. Evaluasi oleh pembimbing lapang mengenai kegiatan yang dilakukan 

selama Praktek Kerja Lapang. 


