
I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang. 

Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap I1 mendatang, 

pemerintah Indonesia telah menetapkan agroindustri sebagai leading sector 

dalam pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan jangka 

panjang yang berkesinambungan diperlukan berbagai masukan, selain dari 

sumberdaya alam yang hams dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan 

secara bijaksana, juga sumberdaya modal. Namun demikian yang lebih 

penting lagi adalah adanya masukan sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial 

itu mencakup sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan kerja 

dan semangat membangun yang tinggi, serta didorong oleh tata nilai dan 

sikap sosial yang menguntungkan. Yang dimaksud dengan agroindustri 

adalah industri pengolahan untuk berbagai komoditi pertanian yang 

merupakan salah satu sub-sistem dalam agribisnis. Sebagai suatu sistem, 

pengembangan agribisnis memerlukan sumberdaya manusia pada berbagai 

bidang keahlian dan kualitas sumberdaya manusia. Keberadaan beberapa 

subsistem dalam sistem agribisnis Genunjukan dengan jelas keperluan 

kualitas manusia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sub sistem 

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. 

Seiring dengan kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkualitas, 

kebijakan yang dilaksanakan pemerintah antara lain ialah kebijakan dalam 



pendidikan manajer profesional dan tenaga trampil. Kebijakan ini tidak 

hanya dituangkan kedalam pendidikan bergelar sarjana dan pascasarjana 

dalarn bidang bisnis, tetapi juga pelayanan bagi pendidikan untuk mendapat- 

kan diploma dan kejuruan serta pelatihan yang berkaitan dengan ketrampilan 

dan keahlian tertentu. Dalam ha1 ini, pengetahuan dan keahlian dalam 

bidang-bidang tertentu hams pula disertai dengan kemampuan dan 

ketrampilan manajerial yang diperlukan untuk menunjang kegiatan 

agroindustri. 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan 

didalam keberhasian dari suatu perusahaan. Sumberdaya manusia yang 

potensial didalam melaksanakan tugas sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kesejahteraan yang dalam ha1 ini antara lain ditentukan oleh jenjang karir 

yang dapat dicapai. Motivasi didalam pekerjaan merupakan faktor 

penting untuk mewujudkan produktivitas, sedang motivasi bekerja akan 

h a t  apabila adanya kepastian masa depan jabatan yang akan diperoleh. 

Apabila kepastian masa depan jabatan karyawan tidak jelas maka akan 

menumnkan motivasi kerja kqawan  dan menyebabkan turunnya 

produktivitas perusahaan. 

PT. Perkebunan XI (Persero) Serpong Jawa Barat adalah Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan dengan komoditas 

utamanya yaitu Karet, Teh, Kelapa sawit, Kelapa hibrida, Gutta Percha dan 

Kakao serta produk sarnpingan yaitu Rambutan dan Albizia. Disamping 

pengembangan kebun sendiri, PT. Perkebunan XI (Persero) berkewajiban 

untuk melaksanakan tugas sebagai agent of development dari pemerintah 

bempa pengembangan PIRBUN V Inti dan Plasma serta PIRSUS I Inti dan 



Plasma. Tantangan yang sangat relevan dalam pengembangan agribisnis, 

khususnya agroindustri ialah semakin jenuhnya kemampuan sektor pertanian 

primer dalam menyerap tenga kerja baru dan semakin diperlukannya hwalitas 

sumberdaya manusia yang profesional yang dapat menangani kegiatan 

agribisnis. PT. Perkebunan XI (Persero) juga telah mengantisipasi 

perkembangan dalam sektor agribisnis ini, khususnya perkembangan di 

dalam aspek sumberdaya manusia. Namun demikian dengan penambahan 

jumlah karyawan yang tidak berdasarkan strategi perencanaan dapat 

menimbulkan permasalahan dalam strategi perencanaan karir (Career 

Planning), apabila tidak didasarkan atas pengembangan pengharapan yang 

realistik. Hal tersebut berkaitan dengan aspek peningkatan produktivitas 

karyawan maupun produktivitas perusahaan. Strategi perencanaan karir 

(Career Planning) memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan 

menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan minat, kebutuhan 

dan sasaran karir individu. Hal ini akan memberikan suatu kepuasan 

terhadap para karyawan, serta perusahaan dapat mendayagunakan 

kemampuan karyawan secara optimal. Dengan kata lain ha1 tersebut dapat 

memenuhi kubutuhan perusahaan dan individual sedemikian rupa, sehingga 

kedua belah pihak memperoleh keuntungan. 

2. Perumusan Masalah. 

PT. Perkebunan XI (Persero) sebagai salah satu dari beberapa Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Departemen Pertanian yang 

bergerak di bidang perkebunan juga tidak terlepas dari permasalahan 

perencanaan karir (Career Planning) sumberdaya manusia tersebut diatas. 



Bertitik tolak dari kondisi yang ada diperusahaan pada saat ini dan 

memperhatikan Rencana Jangka Panjang PT. Perkebunan XI (Persero), 

dirasakan pentingnya penyelesaian problem pokok di bidang sumberdaya 

manusia yakni Kaderisasi sumberdaya manusia yang belum tepat waktu dan 

pengembangan psofesionalisme sumberdaya manusia yang belum memadai 

dalam rangka efisiensi dan efektivitas perusahaan, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

(1) Kaderisasi sumberdaya manusia dalam rangka mempersiapkan 

karyawan yang siap menduduki jabatan dalam struktur formal 

pemsahaan yang sesuai dengan keahlian dan kefmmpilan, belum dapat 

tepat waktu. 

(2) Pengembangan sumberdaya manusia dalam ha1 profesionalisme 

dikalangan manajer pelaksanaannya belum sesuai dengan yang 

diharapkan oleh perusahaan, sehingga merupakan salah satu kendala 

bagi perusahaan dalam peningkatan produksi dan produktivitas 

perusahaan. 

(3) Pelatihan yang dilakukan dalam rangka pembinaan sumberdaya 

manusia di PT. Perkebunan XI (Persero), belum sesuai dengan rencana 

perusahaan dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang 

profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. 

3. Tujuan Studi 

Berdasarkan hasil perumusan masalah tersebut diatas, maka studi ini 

bertujuan untuk menganalisis perencanaan karir (Career Planning) 

karyawan staf di PT. ~e rkebunh  XI (Persero) Serpong dan memberikan 



saran untuk pemecahan masalah dalam rangka mempersiapkan karyawan 

staf yang siap menduduki jabatan struktur formal perusahaan serta untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. 

4. Kegunaan Studi 

Kegiatan geladikarya (internship) ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi penulis sebagai peserta MMA-IPB maupun PT.Perkebunan XI 

(Persero), tempat dimana penulis melakukan geladikarya . 

4.1 Kegunaan Bagi Penulis 

Kegiatan geladikarya di PT. Perkebunan XI (Persero) kegunaannya 

bagi penulis ialah : 

(1) Mendapatkan gambaran mengenai sistem perencanaan karir (Career 

Planning) sumberdaya manusia yang ada di PT. Perkebunan XI 

(Persero) pada saat ini. 

(2) Untuk menghayati, menerapkan dan menggunakan konsep-konsep dan 

ketrampilan yang diperoleh selama proses belajar mengajar. 

(3) Meningkatkan kemampuan analitis dan penerapan manajemen 

perencanaan karir (Career Planning) secara faktual. 

(4) Mengembangkan dan memberikan suatu gagasan baru secara 

konseptual suatu pola perencanaan karir (Career Planing). 

4.2 Kegunaan Bagi Perusahaan. 

Kegunaan kegiatan geladikarya ini bagi PT.Perkebunan XI (Persero) 

secara mum, tempat penulis melaksanakan geladikarya ialah : 



(1) Mengetahui penyebab timbulnya pennasalahan di dalam mekanisme 

perencanaan karir (Career Planning) karyawan yang ada dalam rangka 

pengembangan sumberdaya manusia di PT. Perkebunan XI (Persero). 

(2) Mendapatkan altematif pemecahan masalah untuk pelaksanaan strategi 

perencanaan karir (Career Planning) karyawan dalam rangka 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. 

(3) Melaksanakan sistem perencanaan karir (Career Planning) karyawan 

yang sejalan dengan kebutuhan organisasi dalam rangka proses 

kaderisasi karyawan serta untuk dapat memenuhi hasrat berkembang 

karyawannya sesuai arah yang dikehendaki. 




