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perkebunan merupakan suatu bentuk kegiatan agribisnis yang 

tertua di Indonesia. Perkebunan ini merupakan suatu bentuk 

industri yang oleh Ansoff dikategorikan ke dalam industri 

yang berdaya tumbuh lambat. Oleh karena itu, membutuhkan 

sumber daya manusia yang berbeda dengan industri-industri 

yang lain. Perbedaan tersebut terutama disebabkan karena 

adanya pengaruh dari perurnusan strategi dalam industri. 

perkebunan yang berdaya tumbuh lambat ini terhadap sumber 

daya manusianya sebagai pelaksana strategi tersebut. 

PT.XYZ sebagai suatu perusahaan swasta nasional yang 

bergerak dalam bidang perkebunan ini juga telah menganti- 

sipasi adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, perusa- 

haan yang telah memiliki 41 anak perusahaan yang mengelola 

lahan sebesar 250.617 hektare, dan tersebar di 12 propinsi 

ini, berupaya untuk merumuskan suatu budaya perusahaan 

yang kondusif agar dapat tercipta suatu iklim kerja yang 

baik dan memuaskan. 

Penciptaan budaya ini dilakukan secara terpadu dengan 

melibatkan semua unsur dalam pengelolaan manajemen sumber 

daya manusia di perusahaan, seperti penyusunan struktur 

organisasi yang mantap, pembuatan uraian pekerjaan dan 

spesifikasi sumber daya manusia kebun yang diinginkan 

serta penerapan struktur penggolongan jabatan dan pangkat 

dalam organisasi perusahaan perkebunan. Selain itu, peru- 



sahaan juga telah menyediakan prasarana-prasarana penun- 

jang, seperti perumahan, tempat ibadah, poliklinik dan 

prasarana rekreasi di lokasi-lokasi perkebunannya dalam 

rangka pemberian kesejahteraan bagi karyawan yang dimi- 

likinya. 

Namun uniknya, semua faktor tersebut masih belum dapat 

menahan tingginya tingkat turnover karyawan di perusahaan. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan, untuk mengeta- 

hui penyebabnya dan memberikan suatu alternatif pemecahan 

masalah agar perusahaan dapat memperoleh alternatif solusi 

untuk mengatasi masalah ini, yakni agar karyawan yang 

dimilikinya merasa betah di kebun. Penelitian ini dititik 

beratkan pada analisis penempatan dan pengembangan sumber 

daya manusia. 

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kaji 

manajemen, yakni metode yang membandingkan antara sistem 

yang telah ada sekarang (actual) dengan apa yang dikemuka- 

kan dalam tinjauan pustaka (desired). Dari hasil analisis 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat), tampak 

bahwa kelemahan perusahaan terletak pada tingginya tingkat 

turnover sumber daya manusia, yang dipengaruhi oleh fak- 

tor-faktor: daya tumbuh industri perkebunan yang lambat, 

sistem imbalan, bobot kerja di lokasi perkebunan dan iklim 

serta kondisi fisiklgeografis perkebunan itu sendiri. 

Untuk itu perusahaan disarankan agar melakukan tindakan 

penarikan calon karyawan secara lebih selektif lagi, 

dengan memperhatikan kesesuaian individu dengan daya 

tumbuh industri dan budaya perusahaan itu sendiri. Selan- 

jutnya, pada bidang penempatan disarankan agar perusahaan 

dapat memberikan suatu bentuk pelatihan khusus yang mem- 

berikan pembekalan kepada karyawan yang baru direkrut, 



agar dapat lebih siap di tempatkan di daerah perkebunan 

yang terpencil. Sedanqkan dalam bidang pengembangan, 

disarankan agar menciptakan suatu pola pengembangan yanq 

berjenjanq, yakni dengan melihat pada pola pertumbuhan 

sebuah pohon (dari bertunas dibina hinqga berbuah). 

Dengan demikian, pola penempatan dan pengembangan yanq 

dilakukan merupakan suatu kesatuan yang saling melenqkapi 

dalam suatu siklus yang menqarah pada pengembangan karier, 

peninqkatan kesejahteraan dan kualitas hidup sumber daya 

manusia. 

Apabila diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa karyawan 

yang bersanqkutan tidaklbelum sesuai dengan yang diharap- 

kan, maka dengan pelatihan yang tepat karyawan tersebut 

dibina dan diarahkan kepada bentuk yang diinqinkan perusa- 

haan. 

Namun bila ha1 ini tidak dilakukan, maka hanya akan menam- 

bah tingkat t u r n o v e r  karyawan. Dengan tinqkat t u r n o v e r  
yanq tinqqi maka kinerja perusahaan akan terqanqqu, karena 

tenaqa-tenaqa potensial akan pindah ke tempat yang menurut 

mereka dianggap lebih baik daripada perusahaan itu sen- 

diri, sehinqga akan menqurangi kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 


