
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap I1 (PJPT 11) Pemerintah 

Indonesia telah menggariskan bahwa sumberdaya manusia merupakan titik sentral 

dalam pembangunan. Di dalam setiap organisasillembaga, sumberdaya manusia 

memegang peranan penting dalam memajukan organisasi. Hal ini karena pada setiap 

aktivitas organisasi akan selalu melibatkan sumberdaya manusia. 

Perkebunan adalah suatu bentuk agribisnis yang memiliki keterkaitan antara 

subsistem sarana produksi, subsistem usahatanilbudidaya, subsistem pengolahan dan 

subsistem pemasaran. Setiap subsistem dalam perkebunan harus terintegrasi secara 

utuh dalam suatu sistem perkebunan, walaupun masing-masing subsistem memi- 

liki karakteristik yang berbeda. Integrasi antar subsistem tidak akan dapat tercapai 

dengan baik tanpa adanya dukungan sumberdaya manusia yang memadai di masing- 

masing subsistem. 

PT. Perkebunan Minanga Ogan adalah salah satu perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Pada saat ini areal yang dikelola 

perusahaan seluas 7.002,77 ha. Lokasi kebun terletak di Baturaja Propinsi Sumatera 

Selatan. Di samping mengelola kebun, perusahaan ini juga mengelola pabrik pengo- 

lahan minyak sawit, baik minyak sawit mentah (CPO) maupun minyak inti sawit 

mentah (CPKO) . 

Dalam pengelolaan perusahaan, pihak manajemen PT. Perkebunan 

Minanga Ogan menyadari bahwa di masa yang akan datang perusahaan akan meng- 

hadapi tantangan yang berat, karena banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang 

perkebunan kelapa sawit. Tantangan ini tidak hanya dapat diatasi dengan penerapan 

teknologi saja, melainkan juga harus diimbangi oleh sumberdaya manusia yang 
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unggul. Dalam kaitan ini, perusahaan hams mempunyai suatu perencanaan sumber- 

daya manusia yang tepat, dikaitkan dengan program pengembangan. 

Produktivitas sumberdaya manusia di perusahaan dipengaruhi antara lain 

oleh faktor pendidikanlpelatihan,,tata nilai, iklim kerja, derajat kesehatan, serta 

tingkat upah minimal. Produktivitas tidak tergantung pada kuantitas, tetapi lebih 

ditekankan pada kualitas kerja manusia, karena kualitas kerja berhubungan dengan 

tuntutan pekerjaan dan mutu produk yang dihasilkan. 

Salah satu ciri khas dari perkebunan adalah sebagian besar sumberdaya 

manusia yang terlibat berada di subsistem budidaya (bidang tanaman). Hal ini 

karena bidang tanaman merupakan tempat aktivitas inti dari suatu usaha perkebu- 

nan. Bidang-bidang lain di luar tanaman bersifat mendukung atau merupakan kelan- 

jutan dari kegiatan di bidang tanaman. Keberhasilan di bidang tanaman (produksi) 

akan berdampak baik terhadap bidang-bidang lain, misalnya pengolahan dan pemasa- 

ran. Produktifitas merupakan ukuran keberhasilan dalam pengelolaan kebun. 

Subsistem budidaya melibatkan tenaga kerja yang paling banyak apabila 

dibandingkan dengan subsistem yang lain. Oleh karena itu, sumberdaya manusia 

yang mengelola harus mempunyai kemampuan yang memadai, dan ini diperlukan 

untuk mendukung keberhasilan pengelolaan tanamanlkebun. 

Salah satu karakteristik pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam ha1 

manajemen dan teknologi adalah sifat pengulangan (rutinitas), yaitu tidak adanya 

perubahan yang menyolok dari waktu ke waktu (Djohar, 1996). Pada kondisi yang 

demikian, yang lebih penting dalam pengelolaan perkebunan adalah menjalankan 

pekerjaanlkegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Untuk mencapai sasaran ini, peran sumberdaya manusia sangatlah penting dalam 

melaksanakan serta mengawasi kegiatanlpekerjaan agar sesuai dengan sasaran dan 

rencana yang telah ditetapkan. 
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Tingkatan manajemen dalam perusahaan perkebunan PT. Perkebunan 

Minanga Ogan, yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan 

kebunltanaman adalah Manajer Kebun (Manajer Menengah Atas), Asisten Kepala 

(Manajer Menengah Madya), Asisten Kebun (Manajer Menengah Pertama), dan 

Mandor (Manajer Lini Pertama). Manajer-manajer ini yang sehari-hari terlibat 

langsung dalam pengelolaan tanamanlkebun. Seperti telah diuraikan di depan, 

bahwa bidang tanaman merupakan tempat aktivitas inti sebuah perusahaan perkebu- 

nan. Oleh karena itu, peran para manajer di bidang tanaman sangat menentukan 

keberhasilan pengelolaan kebun. Keberhasilan kebun hanya dapat dicapai apabila 

dikelola secara baik oleh manajer-manajer unggul, yang mempunyai kemampuan 

memadai dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Setiap pekerjaan di lapangan 

harus diarahkan agar sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh perusa- 

haan, dan di sinilah letak pentingnya peran para manajer bidang tanaman. 

Salah satu aspek penting dalam menuju manajer yang memadai adalah 

pengembangan yang cukup melalui pelatihan. Pelatihan diperlukan untuk mening- 

katkan unsur-unsur yang terdapat dalam diri tiap-tiap karyawan, dalam ha1 ini adalah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk meningkatkan kemaipuan karyawan, 

tidak cukup hanya dengan pengalaman kerja saja, melainkan juga diperlukan pelati- 

han. Tujuan pelatihan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kerja 

karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan informasi dari pihak manajemen PT. Perkebunan Minanga 

Ogan, salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah masih rendahnya 

kemampuan para manajer yang mengelola tanamanlkebun, yang diindikasikan oleh 

masih seringnya melakukan kesalahan dalam menjalankan tugaslpekerjaan. Salah 

satu contoh adalah dalam ha1 peramalan produksi untuk semester pertama tahun 

1997 yang dilakukan oleh direksi dan kebun. Hasil yang diperoleh ternyata sangat 
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jauh berbeda antara kedua pihak, yaitu direksi mendapatkan angka 57.000 ton, 

sedangkan pihak kebun hanya mendapatkan 43.000 ton. Dengan perbedaan yang 

menyolok ini kemudian dilakukan pengecekan ulang, dan hasilnya ternyata banyak 

ditemui kesalahan data dalam menghitung potensi buah yang ada di lapangan. 

Hasil pengecekan ulang menghasilkan potensi buah untuk semester pertama sebesar 

55.000 ton. 

Dengan kemampuan kerja sumberdaya manusia yang masih rendah, perusa- 

haan telah berusaha mengembangkan para manajer tersebut dengan mengirimkan ke 

berbagai program pelatihan atau menyelenggarakan pelatihan sendiri (in house 

training). Namun pihak manajemen juga mengakui bahwa penyelenggaraan program 

pelatihan belum didasarkan pada suatu analisa terhadap kemampuan kerja dan kebu- 

tuhan para manajer. Program pelatihan juga tidak dilaksanakan secara terprogram, 

melainkan hanya berdasarkan adanya tawaran dari lembaga pendidikanlpelatihan 

yang menyelenggarakan pelatihan. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan manajer tanaman agar dapat meme- 

nuhi tuntutan jabatanlpekerjaan ? 

2 .  Bagaimana cara mengelola pelatihan agar pengembangan untuk para manaje~ 

tanaman lebih efektif ? 

3. Apa saja pelatihan yang telah dilaksanakan ? 

4. Bagaimana kesinambungan program pelatihan ? 

5. Bagaimana metode pelatihan yang pernah dilaksanakan ? 

6 .  Apa standar kemampuan kerja masing-masing jabatan ? 
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7. Bagaimana kondisi kemampuan kerja manajer tanaman ? 

8. Kemampuan kerja apa yang diperlukan oleh para manajer tanaman ? 

C. Tujdan 

Kegiatan Geladikarya di PT. Perkebunan Minanga Ogan bertujuan untuk: 

1. Melakukan penilaian terhadap program pelatihan yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan. 

2. Mengukur standar kemampuan kerja manajer tanaman. 

3. Mengukur kemampuan kerja nyata manajer tanaman. 

4. Merumuskan kebutuhan pelatihan manajer tanaman. 

D. BatasanIRuang Lingkup 

Fokus kajianlpenelitian dalam kegiatan Geladikarya ditujukan kepada para 

manajer tanaman, mulai dari tingkat Mandor sampai dengan Manager Kebun. 

Kajian dalam kegiatan Geladikarya adalah untuk memberikan saran tentang kebutu- 

han pelatihan yang tepat bagi para manajer tanaman. Sedangkan untuk pelaksanaan 

penyusunan program pelatihan lebih lanjut diserahkan sepenuhnya kepada 

PT. Perkebunan Minanga Ogan. 
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