
1. Latar Belakang 

Pembangunan Pertanian dalam Pembangunan Jangka 

Panjang Tahap I1 (PJPT 11) yang akan datang menitik 

beratkan pada program pembangunan agribisnis dan agro 

industri yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah 

bahan baku produksi. Dengan adanya program tersebut, 

kiranya Indonesia dapat meningkatkan daya saing secara 

kompetitif terhadap negara-negara lainnya. Disamping itu, 

penggunaan sumber bahan baku yang berlimpah tersebut dapat 

lebih efisien dengan penerapan teknologi produksi yang 

tepat dan efisien. Daya saing kompetitif tersebut, selain 

dipengaruhi oleh faktor produksi tersebut juga dipengaruhi 

adanya tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. 

Salah satu pemanfaatan sumber bahan baku yang relatif 

banyak adalah kayu, dan jika diolah lebih lanjut akan 

dapat menjadi kayu lapis, kayu gergajian, kertas dan 

rayon, serta bahan baku pensil dan lain-lain. Salah satu 

hasil produksi tersebut diekspor ke Eropa, Amerika serta 

negara lainnya berupa pensil dan pensil slats. Secara 

nasional dalam kurun waktu 1985 -1992 ekspor pensil dan 

pensil slats tumbuh sangat cepat meskipun masih sangat 

fluktuatif. Pertumbuhan rata-rata per tahunnya mencapai 

lebih dari 100 %. 

PT XIP sebagai salah satu produsen dan eksportir 



pensil slats yang 'berpengalaman, tentunya telah mampu 

memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen, 

dalam ha1 ini para importir di luar negeri. Ini terbukti 

dengan telah diterimanya produk perusahaan tersebut di 

negara-negara maju yang terkenal dengan standar kualitas 

yang tinggi. Para konsumen ini pada umumnya menginginkan 

produk yang bersaing, dengan kualitas yang memenuhi syarat 

serta ketepatan waktu dalam pengiriman. Kecen-derungan 

peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh fungsi sumberdaya bahan baku (Resources), 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologinya. 

Perkembangan penjualan PT XIP mengalami fluktuasi 

yaitu pada tahun 1991 mengalami kenaikkan sebesar 38,69 

% ,  sedangkan pada tahun 1992 mengalami penurunan sebesar 

12,OO % dan pada tahun 1993 mengalami kenaikkan sebesar 

3,21 % dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat 

pertumbuhannya selama lima tahun terakhir, perusahaan 

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,35 % .  

Keadaan perkembangan produksi dan penjualan yang 

fluktuatif ini, disamping dipengaruhi oleh keadaan pasar 

juga dipengaruhi produktivitas karyawannya. Pada saat ini 

pangsa pasar dunia pensil slats PT XIP saat ini baru 

sebesar 10 % ,  sehingga tingkat penjualan produk masih 

dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Se- 

dangkan jika perusahaan mengalami penolakkan produk yang 

diekspor oleh para importir di luar negeri, maka perusa- 



haan akan mengalami penurunan penjualannya, seperti tahun 

1992. Produktivitas karyawan relatif masih rendah, ini 

ditunjukkan dengan masih rendahnya rendemen (output/input) 

pensil slats hanya sebesar & 30 % pada saat ini. Kondisi 

ini dapat dihindari jika para karyawan yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi ini 

mempunyai keterampilan dan kemampuan sesuai dengan 

tuntutan kualifikasi produk ekspor tersebut. 

Produktivitas sumberdaya manusia perusahaan dipenga- 

ruhi faktor pendidikan, teknologi, sumberdaya manusia, 

tata nilai, iklim kerja, derajat kesehatan dan tingkat 

upah minimal. Sedangkan sumberdaya manusia ini, terdiri 

dari jumlah dan kualitas karyawan perusahaan tersebut. 

Artinya, meskipun dari segi jumlah cukup memadai, tetapi 

jika kualitas pekerjanya tidak sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan yang ada atau sebaliknya, maka tidak mustahil 

mutu produk yang dihasilkan akan rendah pula. Salah satu 

upaya pengembangan sumberdaya manusia ini adalah dengan 

cara program pengembangan pegawai melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

Untuk itu, program pendidikan Ban pelatihan baik yang 

menyangkut jenis pelatihan yang dibutuhkan, pola 

pelaksanaannya maupun metodenya menjadi sangat penting 

bagi perusahaan untuk memacu produktivitas karyawannya. 

Pendidikan dan pelatihan ini pada dasarnya bukan merupakan 

satu-satunya upaya untuk meningkatkan produktivitas dan 



profitabilitas perusahaan. Sebab masih banyak faktor 

lain, seperti motivasi individu dan kelompok, pola karier 

karyawan serta penghargaan (reward) lainnya. Dalam studi 

ini, penulis menitik beratkan penelaahan manajemen perusa- 

haan secara umum khususnya pengembangan pegawai melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

Atas dasar tersebut di atas, perlu adanya 

pengembangan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi selu- 

ruh karyawan dan staf perusahaan tersebut. 

2. Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui permasalahan manajemen perusahaan di 

bidang sumberdaya manusia, khususnya pengembangan pegawai 

melalui pendidikan dan pelatihan di PT XIP Bekasi, langkah 

awal yang harus diketahui adalah kondisi faktual perusa- 

haan saat ini. Dengan mengetahui kondisi faktual perusa- 

haan ini, akan memudahkan dalam merumuskan permasalahan 

yang ada serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. 

Kondisi faktual perusahaan saat ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Uraian jabatan sampai dengan tingkat manajer dan 

sebagian tingkat supervisor sudah ada, tetapi untuk 

tingkat kepala regu dan non-jabatan ada secara lisan. 

2. Para pejabat setingkat Manajer dan Direktur yang meru- 

pakan penentu kebijakan teknis dan operasio-nal, belum 

pernah mengikuti pelatihan manajerial. 



3 .  Tenaga kerja yang kurang terampil atau berpendidikan 

rendah setingkat SD dan SLTP relatif banyak (69.20 %) . 
Berdasarkan sasaran perusahaan saat ini yakni 

memproduksi pensil slats dengan rendemen sebesar 38 - 

40 %, sasaran ini akan sulit dipahami dan mengerti 

oleh mereka. Artinya, dengan tingkat pendidikan, 

pengetahuan dan keterampilan yang dirniliki, terkadang 

masih terjadi kesalahan komunikasi antara atasan 

dengan mereka. Sebagai contoh, masih ada sebagian 

karyawan yang kurang memperhatikan tata cara 

pemotongan kayu dalam upaya efisiensi. Dari kondisi 

ini, mengakibatkan masih banyaknya limbah kayu yang 

tidak dapat dimanfaatkan serta rendahnya rendemen 

pensil slats yang dihasilkan. Kesemuanya itu, akan 

berdampak pada kurang tercapainya tingkat keuntungan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

4 .  Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, 

yang dilakukan oleh perusahaan sendiri adalah berupa 

magang/orientasi kerja dan On-the iob traininq. 

Sedangkan diklat yang dilakukan oleh instansi diluar 

perusahaan relatif sedikit (bidang keuangan dan 

administrasi umum). 

5. Program Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi : 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pasca pelatihan 

belum sepenuhnya disusun dan dilaksanakan, sesuai 

dengan rencana perkembangan perusahaan yang akan 



datang . 
Jika keadaan seperti tersebut di atas terus berlanjut 

atau tidak segera diatasi, kemungkinan dapat menimbulkan 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Sasaran dan target produksi pensil slats per tahunnya 

tidak dapat dicapai secara optimal dan turunnya 

target penjualan serta rendahnya profitabilitas 

perusahaan. 

2. Pertumbuhan usaha perusahaan secara keseluruhan tidak 

dapat dikembangkan secara maksimal. 

Dari permasalahan tersebut, dapat menimbulkan perta- 

nyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perusahaan melakukan pengembangan dan 

pembinaan sumberdaya manusia di lingkungannya ? 

2. Bagaimana perusahaan merencanakan kebutuhan tenaga 

kerjanya berdasarkan spesifikasi jabatan/pekerjaan 

yang ada ? 

3. Apakah perlu menambah tenaga kerja yang ada ? Berapa 

dan jenis pekerjaan yang diperlukan ? 

4. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Diklat 

yang dilakukan secara on-the iob / in-house traininq 

maupun yang dilakukan oleh instansi diluar perusahaan. 

3. Tujuan Dan Manfaat Studi 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi perusahaan 



tersebut, maka tujuan studi kasus ini adalah : 

1. Mengkaj i manaj emen perusahaan, ditinj au dari aspek 

Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pengembangan 

pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 

2.  Penyusunan kebutuhan Diklat bagi karyawan baik yang 

bersifat On- the job traininq, In-house traininq 

maupun yang dilaksanakan diluar perusahaan. 

3. Penyusunan perencana, pelaksanaan dan evaluasi Diklat 

bagi perusahaan untuk jangka waktu tertentu sebagai 

suatu alternatif. 

Adapun manfaat studi ini antara lain adalah : 

1. Bagi Perusahaan PT XIP, studi ini diharapkan dapat 

menambah bahan informasi dalam mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan pengembangan karyawan, khususnya 

dalam rangka menyusun rencana pendidikan dan 

pelatihan bagi karyawannya (staf maupun non-staf) . 

2. Bagi penulis, studi ini diharapkan akan menambah 

pengalaman praktis serta wawasannya tentang aktivitas- 

aktivitas manajemen yang dilakukan oleh perusahaan (PT 

XIP) secara umum dan aspek pengembangan pegawai 

melalui pendidikan dan pelatihan khususnya. 

3. Bagi karyawan, dengan adanya studi ini perusahaan akan 

membuat perencanaan pengembangan karyawannya dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikapnya yang lebih baik. Dengan peningkatan 

produktivitas ini akan berdampak pada imbalan 



penghargaan yang diberikan oleh perusahaan baik berupa 

pendapatan maupun pelayanan kesejahteraan lainnya. 




