
I     PENDAHULUAN 

1.1.     Latar Belakang 

 Tenaga kerja dan perusahaan merupakan dua sisi yang di samping 

sering berseberangan juga saling membutuhkan. Upaya memelihara agar 

keduanya dapat berdampingan dalam jangka panjang, saling mendukung 

dan saling menguntungkan akan menjadi isu utama yang menjadi 

perhatian dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan 

memelihara keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan 

kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk 

melakukan perlindungan bagi tenaga kerja dan mencegah terjadinya 

perlakuan yang mengeksploitasi tenaga kerja hanya sebagai alat produksi 

dan penarik investasi. Tenaga kerja hendaknya dipandang sebagai 

karyawan yang dengan kemampuannya dapat meningkatkan produktivitas, 

yang selanjutnya mendukung pertumbuhan perusahaan, dan pada 

gilirannya akan memperoleh kesejahteraan yang layak (Nawawi, 2001).  

Keseriusan pemerintah dalam memperhatikan hak tenaga kerja 

sesungguhnya secara signifikan dinyatakan dalam Undang-Undang No13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 4 yang 

menyatakan bahwa tujuan pembangunan ketanagakerjaan adalah untuk: 

(1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi; (2) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

nasional dan daerah; (3) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja 

dalam mewujudkan kesejahteraan; dan (4) meningkatkan kesejahteraan 
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tenaga kerja dan keluarganya. Karena itu revisi Undang-undang tersebut, 

dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan hak-hak karyawan, 

sekaligus meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. Ketika 

kesejahteraan tenaga kerja meningkat, loyalitas dan produktifitasnya ikut 

meningkat, sehingga perusahaan bertumbuh. 

            Dalam organisasi modern tenaga kerja merupakan aset potensial 

dan sekaligus investasi jangka panjang perusahaan bila dapat dikelola 

dengan baik (Kuswandi, 2004). Tenaga kerja akan menjadi aset bila 

mampu menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan serta memberikan 

kontribusi positif dalam meningkatkan fungsi perusahaan, sementara 

sebagai investasi jangka panjang tenaga kerja membutuhkan upaya 

peningkatan kemampuannya agar dapat menjadi lebih produktif dan 

mampu memberikan nilai ekonomi secara optimal dalam mendukung 

pencapaian tujuan perusahaan.  

Menurut Cahayani (2006) manusia merupakan faktor terpenting 

dalam bisnis. Sekecil apapun bisnis dan secanggih apapun teknologi yang 

digunakan dalam bisnis tersebut, pasti memanfaatkan manusia sebagai 

tenaga kerja untuk mengoperasikan, memelihara dan mengawasi proses 

produksi. Hal senada dikemukakan oleh Nawawi (2001) bahwa manusia 

merupakan faktor sentral organisasi. Sebagai faktor sentral, manusia 

bertugas menggerakkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi 

lainnya seperti sumber daya material, finansial,  teknologi, dan sumber 

daya informasi agar berfungsi secara simultan dan harmoni dalam 

mencapai tujuan organisasi.   
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 Perencanaan tenaga kerja hendaknya dipandang sebagai bagian 

integral dari perencanaan jangka panjang perusahaan, agar dicapai 

efektifitas dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Pertumbuhan dan 

rencana pengembangan perusahaan terkait langsung dengan jumlah dan 

kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk itu maka salah satu unsur 

penting perencanaan tenaga kerja adalah penyesuaian jumlah tenaga 

kerja untuk setiap unit kegiatan, sehingga beban kerja setiap tenaga kerja 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk menentukan jumlah 

tenaga kerja yang sesuai, menurut Mulyadi (2005) dilakukan analisis 

kebutuhan tenaga kerja, agar diperoleh jumlah tenaga kerja yang ideal 

untuk setiap unit kegiatan. Kelebihan tenaga kerja akan menyebabkan 

inefisiensi yang akan membebani pembiayaan perusahaan, sementara 

kekurangan tenaga kerja akan berakibat pada besarnya beban kerja yang 

melebihi  kemampuan tenaga kerja, sehingga dapat menghambat proses  

dan pencapaian target produksi (Mello, 2002). 

 PT. Sulotco Jaya Abadi, merupakan perusahaan perkebunan yang 

berlokasi di daerah pegunungan Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan, 

dengan produksi utama kopi arabika varietas lokal Kalosi yang merupakan 

salah satu kopi dengan kualitas terbaik dunia, serta jenis/varietas unggul 

lainnya. Walaupun untuk sementara perusahaan belum merencanakan 

untuk melakukan ekstensifikasi dengan memperluas areal penanaman, 

tetapi kebutuhan tenaga kerja pada setiap tahun jumlahnya bervariasi 

mengikuti keadaan panen yang sifatnya musiman dan jumlahnya fluktuatif. 

Dari hasil wawancara pendahuluan dengan pimpinan perkebunan yang 
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dilakukan pada tanggal 12 Desember 2005, terungkap bahwa dengan 

menggunakan sistem panen selektif untuk memperoleh biji kopi 

berkualitas tinggi, kebutuhan tenaga kerja pada masa tersebut relatif 

meningkat, sehingga perlu menarik tenaga kerja musiman dari 

masyarakat setempat. Di samping itu, sifat tanaman kopi yang biannual  di 

mana terjadi fluktuasi produksi tanaman dari tahun ke tahun, berakibat 

pada perubahan total produksi yang selanjutnya mempengaruhi 

serapan/kebutuhan tenaga kerja. 

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui jumlah tenaga kerja ideal yang dibutuhkan perusahaan 

untuk merealisasikan aktifitas rutin dan insidentilnya.  

 
1.2.  Identifikasi Masalah 

Tanaman kopi arabika merupakan tanaman yang secara ekonomis 

dibudidayakan di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.200 – 2.000 m 

di atas permukaan laut. Tanaman ini mulai berproduksi dua tahun setelah 

tanam. Produksi tanaman dipengaruhi oleh sifat tanaman yang biannual, 

varietas, faktor lingkungan fisik (iklim dan tanah), dan faktor 

perlakuan/teknik budidaya yang digunakan (Sri-Najiyati dan Danarti, 1998). 

Pada pengelolaan perkebunan kopi, terdapat aktivitas dengan 

sasaran kerja yang sama setiap tahun seperti pembibitan dan penyulaman, 

pemeliharaan tanaman, kebun dan sarana, serta kegiatan administratif, 

sehingga membutuhkan tenaga kerja yang juga relatif tetap sepanjang 

tahun. Tetapi terdapat juga aktivitas yang sasaran kerjanya tidak sama 

setiap tahun. Kegiatan ini misalnya perluasan areal tanam yang sasaran 
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kerjanya tergantung luas tanam yang direncanakan, serta panen dan 

penanganan pasca panen yang sasaran kerjanya ditentukan oleh 

produktivitas tanaman pada tahun berjalan. 

Perencanaan tenaga kerja perkebunan kopi didasarkan atas 

kegiatan yang sasaran kerjanya tetap, rencana pengembangan 

perkebunan dan prakiraan produksi tanaman. PT. Sulotco Jaya Abadi 

(PT.SJA) dalam meningkatkan produksi tanaman untuk sementara tidak 

merencanakan  ekstensifikasi (perluasan areal perkebunan), tetapi lebih 

berkonsentrasi pada intensifikasi dengan mengoptimalkan pengelolaan 

tanaman yang sudah ada, sehingga perubahan kebutuhan tenaga kerja 

sifatnya musiman, dan ditentukan oleh perubahan produksi tanaman 

pertahun.  

Dari Laporan Tahunan PT. SJA Tahun 2005, diperoleh data bahwa 

dari luas lahan yang dimiliki (1.200 ha), sampai Desember 2005, telah 

dikelola untuk perkebunan kopi arabika seluas 613 ha, sisanya 

merupakan hutan lindung untuk tujuan konservasi tanah dan air, 

perumahan karyawan, perkantoran dan aktifitas pengolahan hasil. Jumlah 

tanaman seluruhnya 860.758 pohon, tanaman menghasilkan 673.841 

pohon, dengan produksi buah (gelondongan) pada tahun 2005 sebanyak 

1.516.955 kg setara dengan 233.378 kg kopi biji. Jumlah tenaga kerja 

seluruhnya (termasuk manajemen dan tenaga administratif) 468 orang, 

terdiri atas karyawan tetap 59 orang, karyawan harian tetap 192 orang 

dan karyawan harian lepas 217 orang. Jumlah  tersebut  jauh dari jumlah 

ideal yang dibutuhkan, apalagi memasuki masa puncak panen (Juni - 
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Agustus) di mana jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin 

meningkat. Karena itu untuk menarik karyawan dari pasar tenaga kerja ke 

dalam perusahaan, digunakan sistem upah borongan berdasarkan jumlah 

bobot buah yang dipanen. 

 
1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah seperti 

diuraikan di atas, diperlukan perencanaan dan pengalokasian tenaga kerja. 

Untuk itu maka masalah yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja 

pada PT Sulotco Jaya Abadi dirumuskan sebagai berikut: penggunaan 

tenaga kerja musiman dengan sistem upah borongan pada masa panen, 

cenderung mengarah pada cara panen racutan, dengan memetik seluruh 

buah pada satu dompolan. Cara ini di samping menghasilkan buah yang 

tingkat kematangannya tidak seragam sehingga kualitasnya rendah, juga 

dikhawatirkan akan menyebabkan terganggunya kesehatan tanaman. 

Permasalahan yang muncul saat ini adalah belum adanya perencanaan 

dan pengalokasian tenaga kerja yang sesuai dengan sasaran kerja pada 

setiap unit kegiatan produksi. Oleh karena itu pada pengkajian ini perlu 

ditentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan pengalokasiannya 

pada setiap unit kegiatan untuk mencapai target operasional perusahaan.  

 
1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan pada perkebunan kopi PT 

Sulotco Jaya Abadi ini adalah:  
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1. Diperoleh hasil analisis kebutuhan tenaga kerja pada setiap unit 

kegiatan. 

2. Diperoleh hasil analisis kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan operasional perusahaan. 

3. Tersusun rencana pengalokasian tenaga kerja PT. Sulotco Jaya 

Abadi  5 tahun mendatang.  

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat: 

1.    Menjadi masukan bagi manajemen dalam menentukan jumlah tenaga 

kerja ideal yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengoptimalkan 

fungsi operasionalnya. 

2.    Menjadi masukan bagi manajemen dalam rangka merencanakan  

pengalokasian tenaga kerja perusahaan. 

3.   Menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. 

 
1.5 .    Ruang Lingkup      

Penelitian ini dibatasi pada salah satu aspek manajemen sumber 

daya manusia yaitu perencanaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja 

teknis yang berkaitan dengan produksi (on-farm) dan pengolahan 

pascapanen. Tenaga kerja teknis dipilih sebagai obyek penelitian karena 

setiap tahun khususnya ketika memasuki masa puncak panen, terjadi 

kekurangan tenaga kerja pada kegiatan produksi dan pengolahan 

pascapanen. Dengan demikian maka penelitian ini akan menghasilkan 

rekomendasi tentang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT. 

Sulotco Jaya Abadi  5 tahun mendatang.   

 




