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Latar Belakang 
 
 

Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Resources (HR) memiliki 
peran sangat penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. SDM merupakan 
aset organisasi, sehingga tidak hanya dikembangkan, tetapi juga diperlukan 
pemeliharaan. Pemeliharaan SDM dimaksudkan sebagai suatu kegiatan 
manajemen untuk mempertahankan stamina SDM di dalam melakukan pekerjaan 
di suatu perusahaan/organisasi. Untuk memelihara stamina tersebut, perlu 
dilakukan usaha-usaha perlindungan fisik, jiwa dan raga para karyawan dari 
ancaman internal maupun eksternal yang merugikan selama karyawan masih 
mempunyai hubungan kerja dengan organisasi/perusahaan. 

Seiring dengan perjalanan bisnis, pada umumnya suatu organisasi akan 
mengalami empat tahapan daur hidup organisasi. Menurut Maurer (2001), 
terdapat empat tahapan mendasar dalam daur hidup organisasi, yaitu tahap 
perkenalan (introduction), pertumbuhan (growth), pendewasaan (maturity) dan 
penurunan (decline). Tahapan Introduction merupakan tahap awal perkenalan 
perusahaan. Perusahaan mulai mengumpulkan modal melalui pengembangan 
produk dan merekrut tenaga kerja sesuai dengan kapasitas perusahaan. Tahapan 
Growth dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan bisnis perusahaan yang semakin 
meningkat, mulai dari tata kelola organisasi hingga berujung kepada keuntungan 
perusahaan yang semakin meningkat. Tahapan Maturiy, merupakan tahap 
pendewasaan suatu organisasi. Pada tahapan ini, dinamika perusahaan mulai 
mengalami perlambatan, keadaan finansial sudah solid, memiliki banyak aset dan 
sudah memposisikan dirinya di pasaran industri. Tahapan Decline merupakan 
tahapan perusahaan mengalami tingkat penurunan, baik dari segi manajemen 
maupun keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat 
mempertahankan aktifitas bisnis yang semakin menurun, akan berdampak kepada 
berakhirnya masa hidup organisasi.  

Perusahaan disusun dari banyak individu yang memiliki berbagai tujuan 
dan keinginan. Kesalahan dalam mengelola sumber daya ini akan menimbulkan 
permasalahan yang dapat menganggu kinerja karyawan, yang nantinya berdampak 
kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan, seperti dalam hal kinerja 
keuangan, kepuasan pelanggan, dan produktivitas organisasi.  

Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu perangkat organisasi yang 
berfokus kepada lingkungan bisnis perusahaan, baik internal maupun eksternal. 
Kondisi lingkungan bisnis yang sangat dinamis dengan tingkat persaingan tinggi 
membuat banyak perusahaan yang sadar bahwa kunci sukses tidak hanya terletak 
pada modal yang besar, teknologi maju, atau produk baru yang diproduksi. Saat 
ini, satu-satunya faktor yang mampu menciptakan daya saing berkesinambungan 
adalah SDM. 

Praktek manajemen SDM yang menuntut semakin perlu adanya 
peningkatan peran dan fungsi SDM, telah melahirkan konsep baru di dunia SDM. 



Menurut Noe et al. (2010), seiring dengan perkembangan bisnis suatu organisasi, 
mendorong perlu adanya perluasan peran dan fungsi SDM. Konsep tersebut 
dikenal dengan istilah Human Capital (HC). Baron dan Amstrong (2013) 
mengungkapkan bahwa konsep HC adalah nilai tambah yang dapat diberikan oleh 
karyawan (manusia) kepada organisasi tempat mereka bekerja. HC merupakan 
salah satu unsur terpenting dari aset tak berwujud organisasi, mencakup keahlian, 
imajinasi, dan kreativitas karyawan, sangat vital bagi pencapaian keberhasilan 
organisasi. Konsep HC sebaiknya dipandang sebagai jembatan yang 
menghubungkan antara praktek manajemen SDM dengan kinerja bisnis. Semakin 
banyak organisasi menempatkan peran SDM sebagai partner bisnis. Ulrich (1997) 
dan Lukman (2013) menyebutkan bahwa peran SDM semakin luas, yaitu sebagai 
business partner role, meliputi strategic partner, administrative expert, employee 
advocate, dan change agent. Disinilah peran human capital sangat diperlukan 
dalam menunjang proses bisnis suatu perusahaan. HC dalam suatu organisasi 
menjalankan fungsi attraction, retention, dan development.  
 Khusus program retention karyawan, telah banyak konsep dan program-
program yang sedang diupayakan oleh setiap perusahaan dalam menjaga 
keberlangsungan karyawan yang ada didalamnya. Salah satu program yang 
sedang dikembangkan adalah program employee engagement (EE). EE merupakan 
suatu konsep pengelolaan SDM yang diharapkan mampu membuat keterikatan 
karyawan dengan perusahaan, tidak hanya sekedar bekerja dan melakukan 
rutinitas sehari-hari, melainkan merasa bangga dan menyenangkan dalam bekerja 
serta lingkungan tempat bekerja. Menurut Macey et al. (2009) EE bukan hanya 
membuat karyawan memberikan kontribusi lebih, namun dapat menciptakan 
tingkat loyalitas karyawan lebih tinggi, sehingga mengurangi keinginan untuk 
meninggalkan perusahaan secara sukarela. 

Penelitian ini dilakukan di PT Bumitama Gunajaya Agro (PT BGA) atau 
yang dikenal dengan BGA Group, yaitu merupakan perusahaan agribisnis yang 
bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit (Palm Oil Plantations and 
Mills). Seiring dengan perkembangan bisnis kelapa sawit, PT BGA tergolong ke 
dalam daur hidup organisasi dengan kategori tumbuh (growth). Perusahaan ini 
berdiri pada tahun 1998 dengan dibangunnya PT Karya Makmur Bahagia (PT 
KMB). PT BGA tumbuh dan berkembang sangat pesat yang dilihat dari perluasan 
(expansion) area tanam dan jumlah karyawan (Gambar 1). Perluasan areal tanam 
berbanding lurus dengan kebutuhan tenaga kerja. Perluasan area tanam 
difokuskan kepada cadangan lahan di Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan 
Barat yang memiliki potensi lahan yang cukup baik. Pemenuhan SDM dilakukan 
dengan merekrut SDM dari area disekitar kebun dan luar pulau (pulau sumatera, 
jawa, dan lain-lain). Pertumbuhan yang sangat pesat tersebut membuat PT BGA 
mendapat julukan “magic baby”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BGA Group (2013a) 

Gambar 1 Pertumbuhan luasan dan karyawan PT BGA (2004-2015) 
 
Seiring dengan kondisi perusahaan yang tergolong ke dalam kategori 

“Growth”, maka harus diimbangi dengan pengelolaan perusahaan yang baik pula 
dalam rangka menciptakan loyalitas dan keterikatan (engagement) karyawan di 
dalamnya. Lingkungan kerja kondusif, adanya standarisasi proses bisnis yang 
jelas dan terstruktur, pemenuhan SDM yang kompeten merupakan kunci 
keberhasilan dari perusahaan. Jika dilihat dari lingkungan kerja (iklim kerja) PT 
BGA, konflik sosial merupakan salah satu faktor penghambat dalam menjalankan 
aktifitas kerja. Contoh konflik sosial tersebut diantaranya; adanya klaim lahan dari 
masyarakat sekitar atau pemangku adat sekitar areal perkebunan dan tumpang 
tindih kepentingan penggunaan lahan yang disebabkan peraturan yang 
dikeluarkan dari pemerintah pusat dan daerah yang tidak sejalan. Jika dilihat dari 
standarisasi proses bisnis, PT BGA telah memiliki pedoman dan SOP sebagai 
acuan dalam memulai pekerjaaan. Walaupun demikian, PT BGA masih 
melakukan penyempurnaan dan perbaikan terus menerus terhadap ketentuan yang 
telah dibuat demi mendapatkan standarisasi yang lebih baku dan aplikatif. 

Tingkat turn over menjadi indikasi dalam melihat tingkat engagement 
karyawan. Pada umumnya, perkebunan kelapa sawit memiliki tingkat turn over 
tinggi. Khusus untuk PT BGA, tingkat turn over karyawan selama tiga tahun 
terakhir tehitung dari tahun 2011-2013 secara berturut-turut adalah 20.77%, 
23.15% dan 23.30%. Berdasarkan annual report 2011-2013, pada umumnya 
tingkat turn over karyawan lebih disebabkan oleh (1) Pengembangan/peningkatan 
karir, (2) Penghasilan lebih tinggi, (3) Alasan pribadi, (4) Tanggungjawab 
terhadap keluarga, (5) Pola kepemimpinan, dan (6) Kebijaksanaan perusahaan. 
Merujuk kepada kondisi tersebut, secara tidak langsung berdampak pada kinerja 
dan produktivitas perusahaan. 

Peran Human Resources Department (HRD) sangat diperlukan dalam 
menjaga keberlangsungan perusahaan. Khusus untuk PT BGA, terdapat sedikit 
perbedaan pada istilah penamaan departemen HRD. Penamaan yang digunakan 
adalah Human Capital Group Department (HCGD). Program-program yang telah 
dibentuk memperlihatkan bahwa ternyata karyawan BGA belum sepenuhnya 
menerima dan menikmati program-program yang telah dibuat oleh HCGD. 
Melihat kondisi tersebut, menjadi tugas seluruh unit atau departemen pada 
umumnya dan HCGD pada khususnya  untuk mengidentifikasi kondisi yang 



terjadi di lingkungan bisnis secara intensif. Khusus untuk HCGD, dibutuhkan 
inisiatif-inisiatif baru dalam mengidentifikasi untuk mencari solusi dari setiap 
permasalahan yang terjadi berfokus kepada SDM, dan melakukan perencanaan 
strategi yang tepat dalam mengembangkan EE pada unit operasional PT. BGA. 

  
 
 

Perumusan Masalah 
 
 

Kajian mengenai konsep pengelolaan SDM menjadi fokus utama dalam 
pencapaian tujuan perusahaan yang terangkum dalam visi dan misi perusahaan 
yang kemudian diturunkan lagi menjadi strategi perusahaan. Konsep pengelolaan 
SDM dapat diukur dengan pendekatan model EE, merupakan sebuah cara dalam 
mengukur tingkat keterlibatan karyawan secara komprehensif terhadap faktor-
faktor yang memengaruhinya. Pengukuran EE tersebut akan memberikan 
gambaran umum mengenai kondisi karyawan secara keseluruhan serta 
menghasilkan faktor-faktor utama yang akan menjadi kunci penggerak (key 
driver) dalam menciptakan EE di PT BGA. Faktor-faktor tersebut selanjutnya 
dirumuskan ke dalam strategi-strategi yang bersifat membangun demi tercapainya 
engagement karyawan yang lebih baik, sehingga bermanfaat untuk menjaga dan 
mengelola karyawan secara berkelanjutan. 

Penelitian ini mengintegrasikan konsep EE dengan praktek-praktek HC 
yang telah dilakukan yang berfokus kepada unit operasional yang selaras dengan 
tujuan perusahaan. Praktek-praktek HC diwadahi dalam suatu departemen yang 
bernama HCGD. Dengan demikian, diharapkan karyawan merasa aman, nyaman 
dan betah berada di dalam lingkungan perusahaan, sehingga peningkatan 
produktifitas karyawan tercermin melalui perilaku karyawan sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian 
berikut: 
1. Apa faktor-faktor utama yang menjadi kunci penggerak (key driver) yang 

digunakan untuk mengukur tingkat employee engagement (EE) ? 
2. Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal dengan fokus kepada orang 

(focus to people) dapat digunakan untuk melihat kondisi karyawan pada unit 
operasional ? 

3. Apa strategi pengembangan employee engagement berdasarkan faktor-faktor 
yang memengaruhinya ? 

 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mengkaji faktor-faktor utama yang menjadi kunci penggerak (key driver) 

yang digunakan untuk mengukur tingkat EE melalui pendekatan Teori Gallup 
dan Aon Hewitt 



2. Mengidentifikasi faktor internal dan faktor ekternal dengan fokus kepada 
orang (focus to people) yang dapat digunakan untuk melihat kondisi 
karyawan pada unit operasional 

3. Merumuskan strategi pengembangan implementasi EE berdasarkan faktor-
faktor yang memengaruhinya 
 
 
 

Manfaat Penelitian 
 
 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut: 
1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi manajemen PT BGA mengenai kondisi EE dari sudut 
pandang akademis. 

2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk 
mengaplikasikan teori dan pengetahuan lainnya yang diperoleh khususnya 
dalam pendalaman ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) selama 
menempuh masa pendidikan di Manajemen Bisnis-Institut Pertanian Bogor 
(MB-IPB). 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 
pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang pendalaman ilmu 
MSDM. 
 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 

Ruang lingkup penelitian difokuskan kepada mengkaji praktek-praktek 
HCGD dalam melihat gambaran umum EE pada unit operasional PT BGA, serta 
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya yang nantinya akan digunakan 
sebagai faktor penggerak (key driver) dalam EE yang berpedoman pada Teori 
Gallup dan Aon Hewitt. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat 
memberikan alternatif strategi dan inisiatif-inisiatif baru dalam membantu, serta 
mengembangkan EE di PT BGA dengan menggunakan pendekatan faktor internal 
dan eksternal. 
 
 

 

 

 

 




