
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada awal dimulainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap 

I1 saat ini, daya dukung sumberdaya alam Indonesia yang 

tersedia harus mampu memenuhi keperluan bagi rakyat 

Indonesia yang diperkirakan akan berjumlah + 190 juta jiwa 
manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya jumlah 

penduduk tersebut merupakan asset dan modalitas 

pembangunan, tetapi juga sekaligus merupakan kendala utama 

karena kualitas sumberdaya manusia masih jauh dari yang 

diharapkan. 

Seiring dengan era globalisasi sekarang ini, 

pemerintah bersama rakyat ditantang untuk dapat 

menghasilkan produk-produk berkualitas agar dapat bersaing 

di pasar dalam dan luar negeri. Untuk itu diperlukan 

kemampuan dari setiap sumberdaya manusia di dalam mengisi 

kesempatan kerja yang ada agar dapat meningkatkan 

produktivitas kerja dan menciptakan kesempatan kerja baru 

secara mandiri. Tantangan ini sangat relevan di dalam 

pengembangan agribisnis, khususnya agroindustri, mengingat 

semakin jenuhnya kemampuan sektor pertanian primair dalam 

menyerap tenaga kerja baru dan semakin diperlukannya 

kualitas sumberdaya manusia yang profesional yang dapat 

menangani kegiatan agroindustri. 



Sebagai suatu sistem, pengembangan agribisnis memerlu- 

kan sumberdaya manusia pada berbagai lapisan bidang 

keahlian dan kualitas sumberdaya manusia. Keberadaan 

beberapa subsistem' dalam sistem agribisnis menunjukkan 

dengan jelas keperluan kualitas sumberdaya manusia sesuai 

dengan peran dan fungsi masing-masing subsistem tersebut. 

Secara struktural, pengembangan agribisnis memerlukan 

kualitas sumberdaya manusia pada berbagai tingkat 

lapisan sesuai dengan stratum kemampuan pengelolaan 

seperti tenaga eksekutif puncak, manajer, teknisi dan 

tenaga penunjang yang diperlukan. Dari keseluruhan sistem 

agribisnis, khususnya subsistem agroindustri, maka 

keperluan tenaga terutama sekali dirasakan dalam menangani 

kegiatan untuk pengolahan lanjut dan manufaktur hasil- 

hasil pertanian. 

Seiring dengan kebutuhan akan sumberdaya manusia yang 

berkualitas, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah 

menggalakkan pendidikan manajer profesional dan tenaga 

terampil. Kebijakan ini tidak hanya dituangkan ke dalam 

pendidikan bergelar sarjana dan pascasarjana dalam bidang 

bisnis, tetapi juga pelayanan bagi pendidikan untuk menda- 

patkan diploma dan kejuruan serta pelatihan yang berkaitan 

dengan keterampilan dan keahlian tertentu, seperti bidang 

komputer, manajemen, akuntansi, strategi dan analisis 

berbagai bidang manajemen (seperti pemasaran, keuangan, 



kepemimpinan), dan keahlian dalam analisis laboratorium 

kimia dan biologi. Dalam hubungan ini, pengetahuan dan 

keahlian dalam bidang-bidang tertentu harus pula disertai 

dengan kemampuan dan keterampilan managerial yang 

diperlukan untuk menunjang kegiatan agroindustri. 

PT. Perkebunan XXXI (Persero) yang merupakan salah 

satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dalam usaha perkebunan tebu dan pengolahannya menjadi 

gula, saat ini juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional 

di dalamnya yang akan menunjang efisiensi dan efektifitas 

usaha. Dalam usaha memperoleh tenaga-tenaga profesional 

pihak manajemen memberikan kesempatan kepada setiap 

personil untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, 

sehubungan dengan itu perlu suatu strategi yang jelas dan 

berkesinambungan di dalam pengelolaan dan pengembangan 

sumberdaya manusia seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

PT. Perkebunan XXXI (Persero) sebagai perusahaan yang 

baru terbentuk pada tahun 1990 merupakan pemisahan dari 

PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) Jawa Timur. Pola yang 

diterapkan dalam pengendalian sumberdaya manusia masih 

mengacu pada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero). Dalam 

mekanisme kerja, karyawan dianggap sudah mengetahui tugas- 

tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan jabatannya 

sehingga sampai saat ini PT. Perkebunan XXXI (Persero) 



belum memiliki job description yang jelas bagi masing- 

masing pemegang jabatan. Walaupun job description belum 

jelas [pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia 

harus tetap berjalan untuk memenuhi tuntutan perkembangan 

ilme pengetahuan dan teknologi. 

Seiring dengan keinginan pemerintah yang dituangkan 

ke dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap I1 untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional 

khususnya pada perusahaan-perusahaan agribisnis ha1 di 

atas akan menjadi kendala yang cukup berarti. Tanpa job 

description yang jelas pemegang jabatan tidak dapat 

mengetahui secara jelas apa yang menjadi tugas pokoknya. 

Dengan demikian sulit untuk menilai kemampuan dari setiap 

pemegang jabatan di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Dengan adanya job description yang jelas akan menuntun 

pemegang jabatan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan 

dapat memotivasi setiap personil untuk berkarya sebaik- 

baiknya. Dengan adanya job description yang jelas akan 

memudahkan di dalam menentukan tingkat kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan dari setiap personil. Pemenuhan 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan tersebut dapat 

dijalankan melalui penyusunan strategi pendidikan dan 

pelatihan yang kontinu dan tepat sehingga dapat diperoleh 

sumberdaya manusia yang profesional di bidangnya masing- 

masing. 



1.2. RUUSall Masalah 

Rumusan masalah yang diperoleh dari hasil geladikarya 

melalui observasi dan wawancara serta didukung oleh data 

dan informasi adalah : 

It belum jelasnya job description dari masing-masing peme- 

gang jabatan yang ada di kantor direk~i.~ 

It evaluasi terhadap hasil pendidikan dan pelatihan belum 

terlaksana dengan baik." 

1.3. Tujuan Geladikarya 

Mengingat begitu luasnya konsep pengembangan 

sumberdaya manusia yang mencakup banyak aspek dan juga 

mengingat waktu pelaksanaan Geladikarya ini hanya 2 (dua) 

bulan maka pembahasan akan ditekankan pada bidang 

pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia profesional. 

Tujuan dari Geladikarya ini adalah untuk mempelajari 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia 

profesional dan mempelajari strategi yang diterapkan oleh 

PT. Perkebunan XXXI (Persero) dalam ha1 pengembangan 

sumberdaya manusia yang profesional melalui program 

pendidikan dan pelatihan dan bersama-sama perusahaan 

merancang formulasi strategi beserta program implementasi- 

nya. 



1.4. Konsep Yang Digunakan 

Strategy adalah merupakan suatu arah atau petunjuk 

yang secara eksplisit menujukkan tujuan jangka panjang 

dari organisasi, mendefinisikan tindakan program-program 

utama, dan mengalokasikan sumberdaya yang penting.(Hax and 

Majluf, 1991) 
I 

Definisi lain yang diungkapkan oleh Glueck dalam 

Supriyono, 1988 mengatakan bahwa : 

Strategi adalah satu kesatuan rencana yang komprehensip 

dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi 

perusahaan dan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya 

menjamin agar tujuan perusahaan tercapai. 

Pengembangan adalah usaha-usaha peningkatan 

pengetahuan maupun keterampilan. (Flippo dalam Ranupando- 

jo, 1986) . Yang dimaksud dengan pengembangan disini 

adalah pengembangan dibidang sumberdaya manusia. 1stilah 

pengembangan akan mencakup pengertian latihan dan pendid- 

ikan yaitu sebagai sarana peningkatan keterampilan dan 

pengetahuan umum bagi karyawan. 

Sumberdaya manusia profesional adalah sumberdaya 

manusia yang memiliki kriteria sebagai berikut: (Handoko, 

1992) 

Pertama, menjadi profesional berarti mempunyai suatu 

bidang teori dan pengetahuan yang sistematik sebagai 

patokan perilaku dan bersikap. 



Kedua, mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu yang 

"diakui" oleh klien dan masyarakat. Wewenang dan status 

ini diperoleh sebagai hasil pencapaian suatu standar 

kinerja atau prestasi kerja tertentu, bukan karena favori 

tisme atau karena suku bangsa atau agama atau kriteria 

politik dan sosial lainnya. 

Ketiqa, mempunyai dan terikat oleh suatu kode etik yang 

"memerintahu kegiatan-kegiatan dalam menjalankan profesi 

untuk melayani klien, satu sama lain dan masyarakat luas. 

Analisis kebutuhan pelatihan adalah membandingkan 

kemampuan kerja nyata dengan kemampuan kerja patokan 

(Departemen Pertanian, 1985). Analisis kebutuhan 

pelatihan dilaksanakan dengan cara melakukan analisis 

pekerjaan yaitu dengan membandingkan kemampuan kerja yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok (kemampuan kerja 

patokan) dengan kemampuan kerja nyata. Perbedaan ini 

menunjukkan kemampuan kerja yang belum dimiliki 

(kekurangan kemampuan kerj a) . 
Pelatihan yang dimaksud disini adalah latihan yang 

didasarkan pada kompetensi kerja yang pada dasarnya adalah 

suatu latihan yang dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan 

kemampuan kerja petugas atau untuk meningkatkan kompetensi 

kerj anya . 
Kompetensi kerja seseorang merupakan kemampuan 

kerjanya dan rasa tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan 

tugas dan hasil yang dicapai. 




