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PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya yang merupakan anak 

perusahaan dari Kusuma Grup. Pemilihan perusahaan ini didasari pada 

ketertarikan antara pekerjaan dengan ilmu dan keterampilan yang didapat selama 

diperkuliahan. PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya atau yang biasa disebut 

Kusuma Agrowisata ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

wisata pertik buah dan pertanian, selain itu juga terdapat budidaya berbagai 

macam jenis sayuran baik yang menggunakan sistem hidroponik maupun organik. 

Sayuran hidroponik merupakan pilihan yang saat ini terus mengakami 

perkembangan, begitupun diperusahaan ini, salah satunya adalah Kangkung 

Hidoponik. 

Kangkung (Ipomeae reptans) terdiri dari dua varietas, yakni kangkung darat yang 

disebut kangkung cina dan kangkung air yang tumbuh secara alami di sawah, 

rawa, atau parit. Perbedaan antara kangkung darat dan kangkung air terletak pada 

warna bunganya. Kangkung air berbunga putih kemerah-merahan, sedangkan 

kangkung darat berbunga putih bersih. Perbedaan lainnya terletak pada bentuk 

daun dan batang. Kangung air berbatang dan berdaun lebih besar jika 

dibandingkan kangkung darat. Warna batang keduanya juga bebeda. Selain itu, 

kangkung darat lebih banyak memiliki biji daripada kangkung air. Itulah sebabnya 

kangkung darat diperbanyak lewat biji, sedangkan kangkung air diperbanyak 

menggunakan stek pucuk batang. 

Hidroponik adalah sebuah istilah yang menaungi banyak macam metoda. Prinsip-

prinsip dasar hidroponik dapat diterapkan dalam macam cara, yang dapat 

disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan finansial maupun keterbatasan ruang 
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pada tiap orang yang ingin mengerjakannya. Metode-metode bercocok tanam 

hidroponik yang telah dikembangkan selama 45 tahun ini, dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori. Pada metode menggunakan air, tumbuh-tumbuhan ditanam 

semata-mata dalam air yang dilengkapi dengan larutan zat makanan. Metoda yang 

menggunakan pasir menuntut penanaman tumbuh-tumbuhan pada pasir yang 

disteril, ke dalamnya sejumlah air dan larutan zat makanan dipompakan masuk. 

 

 


