
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT. Perkebunan XI1 merupakan BUMN berstatus Persero 

yang sebagian berasal dari perusahaan perkebunan milik 

Belanda yang pada tahun 1958 dinasionalisasikan menjadi 

milik Negara Republik Indonesia. Setelah dinasionalisasi- 

kan menjadi PN. Perkebunan XII, bentuk hukumnya diubah 

menjadi Persero. Pada dasarnya PT. Perkebunan XI1 ini 

merupakan hasil penggabungan dari perkebunan-perkebunan 

negara (PPN), yaitu PPN Antan VII, PPN Antan VIII, dan 

sebagian PPN Karet IX. 

Lapangan usaha PT. Perkebunan XI1 adalah dalam bidang 

perkebunan tanaman keras yang terdiri atas komoditas teh, 

karet, kina, cokelat, kelapa, dan cengkeh. Sampai saat ini 

PT. Perkebunan XI1 membawahi dua puluh buah perkebunan 

,termasuk di dalamnya proyek PIR-BUN, yang berlokasi terse- 

bar di enam kabupaten di Jawa Barat dan di Kabupaten 

Sambas Kalimantan Barat. Luas areal seluruhnya mencapai 

45.584,20 hektar yang terdiri atas 19.754,30 hektar tana- 

man menghasilkan (TM), 7.853,65 hektar tanaman belum 

menghasilkan (TBM) dan 17.976,30 hektar lain-lain seperti 

untuk areal pabrik pengolahan. 

Memasuki PJP I1 mendatang, pemerintah Indonesia telah 

menetapkan agroindustri sebagai sektor pemimpin dalam 

pembangunan nasional, karena pada PJP I1 ini sektor yang 



dijadikan prioritas utama adalah sektor yang banyak mem- 

berikan nilai tambah. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerin 

ntah tersebut, PTP XI1 telah berupaya untuk melakukan 

pengolahan lebih lanjut komoditas yang dihasilkannya, 

seperti membangun pabrik pengolahan teh, pabrik pengolahan 

karet, pabrik pengolahan cokelat, dan pabrik.pengolahan 

kina. Khusus untuk pengolahan kina PTP XI1 bekerja sama 

dengan PTP XIII, PT Kimia Farma, dan PT Truba Raya dengan 

membentuk sebuah usaha patungan yang bernama PT. Sinkona 

Indonesia Lestari (PT. SIL) . Usaha ini melakukan pengola- 
han kinidin dan memasarkan kina. Seluruh komoditas yang 

dihasilkan oleh PT. Perkebunan XI1 dipasarkan ke pasar 

lokal dan melalui ekspor ke luar negeri . Untuk bisa 
menembus ke pasar ekspor PTP XI1 tidak melakukan sendiri, 

tetapi dipasarkan melalui Kantor Pemasaran Bersama (KPB) 

yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri, PTP XI1 melakukan pemasaran sen- 

diri. 

BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi merupakan 

bentuk usaha negara yang modal seluruhnya atau sebagian 

dimiliki oleh pemerintah. PTP XI1 sebagai salah satu 

bentuk BUMN yang bergerak di bidang perkebunan mempunyai 

missi : 

(1). Tri Dharma Perkebunan, yang berisi : 

a. Henghasilkan devisa maupun rupiah bagi negara dengan 



cara yang efisien. 

b. Memenuhi fungsi sosia1,diantaranya berupa pemeliha- 

raan atau penambahan lapangan kerja bagi warga 

negara Indonesia. 

c. Memelihara kekayaan alam berupa pemeliharaan dan 

peningkatan kesuburan tanah dan tanamannya. 

(2). Perantara Pengembangan (Agent of Development) 

. . Artinya, lkut membantu perkembangan perkebunan-perke- 

bunan rakyat yang dapat diwujudkan dalam pembinaan 

secara pasif dalam ha1 teknologi, permodalan, ataupun 

profesionalisme. Selain itu dalam rangka proyek PIR- 

BUN, perkebunan negara harus ikut membina dan mengem- 

bangkan, karena tujuan akhir dari proyek PIR-BUN terse- 

but adalah membantu meningkatkan pendapatan petani 

peserta PIR. 

(3) . Pengabdian 
Selama masih dalam radius tiga puluh kilometer dari 

lokasi perkebunan negara, wajib dilakukan pembinaan 

terhadap golongan ekonomi lemah maupun koperasi. Hal 

ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI 

No. 1232/KMK/013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang 

Pedoman Pembinaan Ekonomi Lemah dan Koperasi. Keputusan 

ini juga mewajibkan kepada semua BUMN yang mempunyai 

laba, agar menyisihkan satu sampai lima persen dari 



bagian laba yang diperoleh tersebut untuk pembinaan 

usaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh PTP XI1 adalah 

meningkatkan produksi perkebunan dan produksi olahan hasil 

perkebunan, meningkatkan perluasan lapangan kerja dan 

penghasilan karyairran, serta menjaga kelestarian alam. 

Walaupun PTP XI1 merupakan BUMN bukan berarti segala 

sesuatunya tergantung kepada pemerintah. Fungsinya sebagai 

badan usaha harus dapat menghasilkan keuntungan supaya 

pertumbuhan perusahaan tetap terjaga. Pencapaian ha1 

tersebut sangat dipengaruhi oleh sumberdaya-sumberdaya 

yang mendukungnya. Apalagi saat sekarang tingkat per- 

saingan semakin ketat yang tentu saja menuntut tersedianya 

sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dan profesional 

dalam mengelola usaha. Jumlah seluruh tenaga kerja yang 

berada di PTP XI1 menurut tingkat pendidikannya secara 

terinci dapat dilihat pada Tabel 1. 



Tabel  1. Jumlah Tenaga Kerja PTP XI1 menurut Tingkat 

Pendidikanya,  1992/i493 
............................................................. 

Karyawan Jumlah Tingkat pendidikan 
......................... 

P r i a  Wanita % Canita  SNTA ke  'Sarjana Sarjana 
Tertladap bawah Nuda 

P r i a  

Tetap 

S t a f  263 12 4,56% 198 15 62 
Bulanan 1.165 30 2.57% 1.190 5 - 
Harian t e t a p  14.503 42 0,29% 14.545 - - 

Tidak Tetap 

Honorer 168 8 4,76% 176 - - 
Borongan 8.051 13.302 165,22% 21.353 - - 

............................................................... 

Sumber : Data Sekunder. 

Tenaga kerja (karyawan) tetap lebih banyak diisi oleh 

tenaga pria, sedangkan untuk karyawan tidak tetap didomin- 

asi oleh tenaga wanita. Sebagian besar dari tenaga kerja 

tersebut, berlatar belakang pendidikan SMTA ke bawah. 

Untuk karyawan staf 72% berpendidikan SMTA ke bawah, 5,45% 

Sarjana Muda, dan 22,55% berpendidikan Sarjana. 

Dari segi jumlah (kuantitas) tenaga kerja 

(karyawan), PT. Perkebunan XI1 mempunyai potensi yang 

sangat besar. Akan tetapi potensi dari segi jumlah terse- 

but menjadi kurang M a r t i  jika tidak didukung oleh kuali- 

tas karyawannya, aplagi untuk karyawan staf yang sangat 

membutuhkan jiwa profesional yang tinggi dalam mengelola 

suatu perusahaan. 



1.2. Perumusan Masalah 

Dalam melakaan usahanya, PTP X I 1  sanqat memerlukan 

sumberdaya manusia yanq benar-benar berkualitas, baik di 

tingkat kantor direksi (corporate) maupun di tingkat 

kebun. Terutama untuk karyawan tetap denqan kategori 

pegawai staf, baik tinqkat kepala bagian maupun anggota 

staf tersebut, -wrsyaratan kualitas sangat pentinq. Men- 

gingat dalam era qlobalisasi yanq banyak dipenuhi kondisi 

persaingan y a r q  semakin kompleks, maupun upaya PTP X I 1  

untuk meninsjkatkan ekspor komoditas hasil olahan, masalah 

kualitas menjadi perhatian khusus dan dinomor satukan. 

Sementara ini dalam ranqka menuju efisiensi dan 

efektivitas kerja, implementasi kebijakan strategis yanq 

telah dilakukan PTP XI1 dalam ranqka menyediakan sumber- 

daya manusia yanq lebih berkualitas dan lebih profesional 

di tingkat kantor direksi maupun di tinqkat kebun, berupa 

antara lain : 

a. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan, yaitu denqan 

mengirim karyawan dan staf tinqkat bawah, menenqah, 

maupun tingkat atas ke Lembaga Pendidikan Perkebunan 

(LPP) Yogyakarta dan Medan. 

b. Mengikutsgrrajtan karyawan dan staf dalam latihan kepe- 

mimpinan dari Lembaga Manajemen suatu Universitas. 

c. Melakub studi banding ke PT. Pekebunan yanq lain. 



d. Mengikut sertakan karyawan dan staf dalam kursus- 

kursus pelatihan ketrampilan yang diadakan di dalam 

perusahaan. 

Usaha-usaha yang dilakukan PT. Perkebunan XI1 terse- 

but, secara sepintas memberikan gambaran yang menggembira- 

kan. Namun demikian sebegitu jauh belum dapat dilihat 

apakah PT. Perkebunan XI1 sudah mampu menyediakan karya- 

wan staf yanq berkualitas dan mempunyai jiwa profesio- 

nalisme yang tinggi sehingga tingkat efisiensi dan efekti- 

vitas kerja menjadi tinggi pula sesuai dengan harapan PT. 

Perkebunan XI1 tersebut. 

Dari uraian kegiatan dan langkah-langkah kebijakan 

perusahaan di atas, dan dengan memperhatikan kebutuhan 

perusahaan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana kualitas dan tingkat profesionalisme karya- 

wan staf PT. Perkebunan XI1 dalam rangka menghadapi . 
persaingan yang semakin ketat. 

b. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas kerja kar - 
yawan staf PT. Perkebunan XI1 dan faktor-faktor apakah 

yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas 

kerja tersebut. 



1.3. Tujuan dan Kegunaan Studi 

Berdasarkan hasil perumusan masalah tersebut di atas, 

maka studi ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisi 

siensi dan efektivitas kerja sumberdaya manusia pada 

PT. Perkebunan XII. 

b. Mencari alternatif pemecahan terbaik dari masalah- 

masalah yang dihadapi PT. Perkebunan XII. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut, hasil yang akan 

diharapkan dari studi ini adalah terwujudnya suatu konsep 

pengembangan sumberdaya manusia yang lebih baik, sehingga 

efisiensi dan efektivitas kerja yang diharapkan mudah 

untuk dicapai. Studi dan pengamatan ini diharapkan berguna 

baqi berbagai pihak antara lain bagi PT. Perkebunan XI1 

dan baqi penulis (pelaksana Geladikarya) sendiri. 

(1). Kegunaan baqi PT. Perkebunan XI1 

a. Memberikan masukan , yang nantinya dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebi- 

jaksanaan-pengembangan sumberdaya manusia. 

b. Bagian sumberdaya manusia akan lebih mudah melaku- 

kan proses penarikan tenaqa kerja yang sesuai 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan, serta melaku- 

kan penempatan sumberdaya manusia pada setiap 

jabatan atau pekerjaan dengan lebih tepat. 

1 



c. Kelompok manajemen PT. Perkebunan XI1 termotivasi 

untuk menyusun konsep pengembangan sumberdaya 

manusia dengan Blaksud untuk menciptakan sumberdaya 

manusia yang lebih berkualftas dan profesional 

dalam bekerja, sehinqqa efisiensi dan efektivitas 

kerja mereka akan lebih meningkat. 

(2). Kequnaan bagi penulis (pelaksana qeladikarya) 

a. Dapat meninqkatkan kemampuan analisis tentang efi- 

siensi dan efektivitas kerja sumberdaya manusia. 

b. Meninqkatkan penqetahuan dan berbagai kebijakan 

yang berkaitan dengan sumberdaya manusia di ling- 

kungan PT. Perkebunan. 




