
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

~emasuki era pembangunan jangka panjanq tahap kedua 

(PJPT II), titik berat pengembangan sektor pertanian 

diarahkan dari strateqi peninqkatan produksi tanaman ke 

suatu strategi pengembangan agribisnis. Pengembangan ini 

membutuhkan suatu keterpaduan dari semua pihak, baik 

pemerintah, swasta, perguruan tinqgi, maupun masyarakat 

luas, dalam ranqka mencapai suatu keadilan yanq merata 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Aqribisnis merupakan suatu sistem yanq meliputi se- 

ranqkaian keqiatan dari beberapa sub sistem (SS), yang 

memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang, yakni: sub 

sistem sarana produksi (SS I), sub sistem usahatani (SS 

11), sub sistem pengolahan hasil pertanian (SS 111) atau 

aqroindustri, dan sub sistem pemasaran (SS IV) (Soeharjo, 

1990). 

Gambaran yang paling representatif dari agribisnis ini 

adalah industri perkebunan. Industri ini merupakan salah 

satu bentuk industri yang menggambarkan sistem agribisnis 

itu sendiri (merupakan bentuk agribisnis yang tertua di 

Indonesia). 



nis 

p,,,,,,unan memiliki keempat sub sistem dalam agribis-' 

,ut, yang terintegrasi secara utuh dalam suatu 

si~tc,,, F,ikebunan, yang mencakup penanaman, pemeliha- 

raan, pengolahan dan pemasaran. 

Sebagai suatu bentukan dari beberapa sub sistem, 

bidang ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki 

kualifikasi yang berbeda-beda pada masing-masing subsistem 

yang ada. Misalnya pada sub sistem (SS) I, tenaga yang 

dibutuhkan adalah tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan 

dalam bidang kimia dan biologi (yang berkaitan dengan 

penyediaan sarana produksi/penunjang pertanian). Sedangkan 

pada SS I1 (usahatani) , dibutuhkan orang-orang yang memi- 
liki pengetahuan tentang teknik penanaman yang kuat, 

pengetahuan tentang agronomi dan tentang tanaman itu 

sendiri . 
Pada SS I11 (bidang agroindustri, dibutuhkan orang- 

orang yang memiliki suatu sifat yang peka terhadap peruba- 

han budaya dan pola konsumsi masyarakat dan berani mengam- 

bil langkah antisipatif terhadapnya, disamping pengetahuan 

akan pabrikasi yang kuat dan motivasi untuk bekerja yang 

tinggi. Akhirnya, pada sub sistem yang terakhir, SS IV 

atau sub sistem pemasaran, dibutuhkan tenaga-tenaga 

Penjual yang ulet, tekun dan berani mengambil resiko 

aisamping memiliki kekuatan dalam menjalin hubungan per- 

sonal yang baik dengan konsumen. 



uraian tersebut mempertegas adanya perbedaan dalam 

keahlian dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan 

di dalam bidang perkebunan, khususnya dalam SS I1 yakni 

1 bidang usahatani, maupun bidang agribisnis- pada umumnya 

yes 

per 

dengan bidang-bidang industri yang lain, seperti misalnya 

pads industri manufaktur maupun perdagangan. 

perbedaan ini antara lain disebabkan karena adanya 

~edaan pada daya tumbuh dari industri yang bersang- 

kutan. Perkebunan termasuk bidang industri yang memiliki 

daya tumbuh yang lambat karena beberapa faktor yang men- 

kan industri perkebunan itu sendiri, seperti: lamanya . 
;tation period atau masa menunggu panen maupun masa 

tumbuhan dari tanaman itu sendiri yang lama, sekalipun 

investasi yang ditanamkan sangat besar sehingga resiko 

kerugiannya sangat tinggi. 

Oleh karena itu karakteristik sumber daya manusianya 

berbeda dengan industri lain (manufaktur maupun perdagan- 

gan). Perbedaan ini terletak pada sikap dan sifat dari 

manusia tersebut. Industri perkebunan membutuhkan manusia- 

manusia keras yang memiliki sikap yang sabar, tabah dan 

bahkan memiliki kecenderungan untuk menolak perubahan 

(Ansoif, 1991). Rumusan ini didasarkan pada suatu 

Pemikiran bahwa industri akan mempengaruhi struktur dan 

Perilaku organisasi, sementara organisasi akan mem- 

Pengaruhi perilaku individu yang terdapat di dalamnya. 



seirinq denqan semakin meninqkatnya industri per- 

kebunan, maka semakin kompleks pula penqelolaan sumber 

days yang ada khususnya sumber daya manusia pada industri 

ini, terutama dalam upaya untuk memperoleh sumber daya 

manusia yanq sesuai denqan budaya perusahaan maupun denqan 

daya tumbuh industri itu sendiri. Itulah sebabnya setiap 

perusahaan yanq akan dan atau sudah memasuki industri ini, 

melihat sumber daya manusia sebaqai aset perusahaan yanq 

perlu diperhatikan. 

PT. XYZ sebaqai salah satu organisasi perusahaan 

swasta nasional yang memiliki sumber daya manusia yanq 

cukup banyak, juga telah mengantisipasi perkembangan dalam 

sektor perkebunan ini. Disampinq sebagai upaya ekspansi 

bisnis dan pemanfaatan peluang usaha, maka PT.XYZ kemudian 

melakukan ekspansi ke bidanq perkebunan. 

Dengan kesadaran akan sumber daya manusia sebagai 

aset, PT. XYZ berusaha mengelola sumber daya manusianya 

sebaik dan semaksimal mungkin. Namun ha1 tersebut sanqat 

sulit dilakukan, karena selain karena berbaqai faktor 

tersebut pada uraian di atas, juqa karena budaya kebun 

Yanq terimplementasi dalam budaya kebun yanq diperlukan 

dalam bidang ini belum sepenuhnya dimiliki oleh setiap 

karyawan yanq ada. Budaya kebun yang dimaksud di sini 

adalah baqaimana sumber daya manusia tersebut dapat dan 

mau mendedikasikan hidupnya bagi perkebunan, bahkan jika 



sampai akhir hayatnya bekerja di kebun (long-life 

employment). Dengan kata lain perusahaan ingin menciptakan 

suatu bentuk sumber daya manusia yang dapat menjadi 

ttmanusia kebunM. Hal ini perlu, karena kesesuaian antara 

sumber daya manusia dengan budaya kerja perusahaan merupa- 

kan implikasi langsung dari daya tumbuh industri terhadap 

perusahaan yang oleh Ansoff diyakini akan mempengaruhi 

perilaku individu itu sendiri. 

Kendala lain dalam pengembangan ini adalah adanya 

suatu ketergantungan bidang perkebunan pada aspek manusia, 

sementara faktor manusia di negara berkembang seperti 

Indonesia masih membutuhkan perhatian yang intensif. 

Terutama karena tingkat penguasaan pengetahuan pada seba- 

gian besar masyarakat yang masih rendah. Dengan kata lain 

pada kondisi kualitas manusia Indonesia saat ini, maka 

kemungkinan kesulitan yang dihadapi adalah memperoleh 

sumber daya manusia yang tepat untuk suatu pekerjaan, yang 

sesuai pula dengan budaya dan tujuan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh perusahaan 

ini pada awalnya adalah melalui mutasi dari bidang bisnis- 

nYa Yang lain (bukan perkebunan) dengan spesifikasi sumber 

days manusia yang berbeda. (Perusahaan ini merupakan salah 

satu bagian dari konglomerasi PT. PQR Internasional 

sebagai induk perusahaan). Proses ini dilakukan dengan 



a,umsi sumber daya manusia tersebut dapat dilatih dan 

dikembangkan sesuai dengan jenis potensinya dan tuntutan 

pekerjaannya itu sendiri. 

~ilain pihak, ada kecenderungan ketika telah diperoleh 

karyawan yang memenuhi persyaratan teknis dari kualifikasi 

yang dicari (seperti pendidikan, usia dan unsur teknis 

lainnya), terdapat kesulitan dari karyawan tersebut untuk 

beradaptasi dengan budaya perusahaan maupun terutama 

dengan industri perkebunan itu sendiri. 

Kendala ini terjadi karena mereka akan ditempatkan 

pada kebun-kebun milik perusahaan yang berada di daerah- 

daerah yang dapat dikatakan cukup terpencil dengan ke- 

tersediaan sarana dan prasarana yang terbatas. Sementara 

sumber daya manusia yang relatif masih muda tersebut 

memiliki sikap dan sifat yang tidak atau kurang sesuai 

dengan industri perkebunan ini, sehingga mereka memiliki 

kecenderungan untuk keluar dari perusahaan. 

Rumusan ini didasarkan pada asumsi bahwa pada usia 

muda, setiap individu masih memiliki kecenderungan untuk 

mencari-cari bentuk sumber daya manusia yang cocok dengan 

harapan dan keinginannya sendiri. Oleh karena itu perlu 

kiranya dilakukan suatu peningkatan yang terpadu, terutama 

Pads bidang peningkatan kualitas dan profesionalisme dari 

sumber daya manusia yang ada dan yang akan ada. 



peningkatan yang paling urgen dalam ha1 ini adalah 

penanaman ethos kerja yang sesuai dengan pola kerja peru- 

sahaan maupun industri di mana sumber daya manusia terse- 

but berada. Untuk itu perusahaan merasa perlu membuat 

suatu iklim kerja perusahaan dalam suatu bentuk budaya 

perusahaan yang mendukung. 

PT. XYZ didirikan pada tanggal 3 Oktober 1989 di 

Jakarta, sebagai holding company dari perusahaan-perusa- 

haan perkebunan yang dikelolanya. Perusahaan-perusahaan 

yang dibawahkannya ini, ada yang sudah mulai menanam sejak 

tahun 1986 dan ada yang baru menanam pada tahun 1993. 

Sampai saat ini, PT. XYZ telah memiliki 41 anak peru- 

sahaan yang mengelola perkebunan-perkebunan yang dimiliki- 

nya yang tersebar di 12 propinsi di Indonesia. Total areal 

yang dimiliki perusahaan ini adalah seluas 250.617 hek- 

tare, dengan komposisi 190.827 hektare efektif dan 101.844 

hektare tertanam (Laporan Tahunan PT. XYZ, 1993). Komodi- 

tas-komoditas yang dibudidayakannya adalah kelapa sawit, 
I 

karet, teh dan kakao. 

Dari sekian banyak anak perusahaan yang dikelolanya 

dengan jumlah sumber daya manusia yang relatif sangat 

besar, maka permasalahan tentang pengelolaan sumber daya 

manusia cukup rumit. Dikatakan rumit karena berkaitan 

dengan aspek perbedaan budaya maupun peningkatan produkti- 

vitas, baik produktivitas sumber daya manusia maupun 



produkti~itas organisasi (perusahaan). Perbedaan budaya 

ini terjadi karena adanya penggabungan dari perusahaan- 

perusahaan yang berbeda ke dalam PT.XYZ ini. 

 isa am ping kaitannya dengan aspek budaya dan produkti- 

vitas tersebut, bidang sumber daya manusia ini juga meru- 

pakan bidang yang paling menentukan dalam pencapaian 

sasaran perusahaan untuk menjadi perusahaan perkebunan 

swasta terbesar di Indonesia. Karena yang perlu dicapai 

bukan besarnya saja melainkan efektivitas dan efisiensi 

dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, aspek manu- 

sia memegang peran yang cukup penting dalam upaya penca- 

paian sasaran tersebut. Itulah sebabnya pola perolehan 

sumber daya manusia yang sesuai dengan budaya perusahaan, 

dan pola pengembangannya harus disesuaikan dengan harapan, 

tujuan dan budaya dari perusahaan tersebut melalui 

perumusan suatu kebijakan penempatan dan pengembangan 

sumber daya manusianya. 

Kebijakan ini diperlukan demi keteraturan dan ketera- 

rahan program karier di dalam perusahaan, sehingga dapat 

mengembangkan suatu budaya kebun yang sesuai, dengan 

kelompok sumber daya manusia yang kompak sebagai manusia- 

manusia kebun. 

Yang dimaksud dengan penempatan sumber daya manusia 

adalah bagaimana sumber daya manusia di posisikan dalam 

struktur organisasi formal perusahaan yang disesuaikan 



dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, serta 

kesesuaian dengan jabatan yang ditempatinya itu sendiri. 

Apabila ha1 ini tidak dilaksanakan sebagaimana mesti- 

nya maka kemungkinan yang akan terjadi adalah terciptanya 

suatu suasana komunikasi yang kurang lancar antara atasan 

dan bawahannya dan akan meningkatkan tingkat turnover 

sumber daya manusia di perusahaan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, penempatan harus diikuti dengan pola pengem- 

bangan yang sesuai dengan arah jalur karier dimana sumber 

daya manusia tersebut berada. 

Pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud disini 

adalah bagaimana sumber daya manusia yang telah ada di- 

dayagunakan, dengan peningkatan kualitas sumber daya manu- 

sia maupun kinerjanya dalam bentuk pengembangan karier dan 

peningkatan kesejahteraan, sebab di dalam industri per- 

kebunan, kejelasan jalur karier merupakan salah satu unsur 

yang cukup vital. Sedangkan kesejahteraan merupakan bagian 

yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia itu sendiri. 

Apabila ha1 tersebut tidak terlaksana dengan baik maka 

diduga akan terjadi exodus karyawan potensial ke tempat 

lain yang dianggap lebih memberikan harapan akan pening- 

katan karier, yang bagi sebagian sumber daya manusia 

perusahaan, merupakan bagian dari tujuan hidupnya dalam 

memilih lapangan kerja. 



B. Permusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat diiden- 

tifikasikan bahwa PT XYZ akan menqhadapi masalah sumber 

daya manusia sebagai berikut: 

1. Baqaimana mempertahankan sumber daya manusia di perusa- 

haan agar betah di perusahaan, khususnya pada perkeb- 

unan yang dimiliki, sehinqqa dapat memperkecil tingkat 

turn over sumber daya manusia di PT.XYZ. 

2. Bagaimana penempatan dan pengembangan sumber daya 

manusia yang paling sesuai di PT. XYZ sehinqga dapat 

menggambarkan kesesuaian daya tumbuh industri per- 

kebunan dengan sumber daya manusia perusahaan, melalui 

pencapaian sasaran program sumber daya manusia yang 

menekankan pada kejelasan jalur karier dan kesejahte- 

raan sumber daya manusia. 

C. Tujuan Geladikarya 

Geladikarya ini bertujuan untuk menganalisis aspek 

strategis dari manajemen sumber daya manusia, melalui: 

- Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ting- 

ginya tingkat turn over di dalam organisasi perusahaan 

yang bersangkutan. 



- Evaluasi terhadap sumber daya manusia yang ada dan cara 

penempatan dan pengembangannya. 

- Memberikan alternatif pola pengembangan sumber daya 

manusia . 

D. Regunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baqi 

berbagai pihak, yakni antara lain: 

1. Bagi PT.XYZ 

Penelitian ini dapat memberikan suatu rumusan yang 

pasti dalam menetapkan mekanisme penempatan sumber daya 

manusia dan pengembangannya, sehingqa dapat menjadi bahan 

pertimbangan atau perbaikan terhadap kegiatan yang sedang 

dan akan dilaksanakan. Disamping itu juga dapat bermanfaat 

sebaqai bahan pertimbangan untuk pengembangan aspek penem- 

patan dan pengembangan sumber daya manusia yang sudah ada. 

2. Bagi Kerangka Keilmuan 

Penelitian ini berguna sebagai bahan studi untuk 

penelitian manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam 

bidang perkebunan, sehingga dapat bermanfaat pula bagi 

penelitian yang lain dalam rangka inovasi dan perluasan 



cakrawala ilmiah dalam masalah sumber daya manusia perke- 

bunan di Indonesia. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini berguna sebagai bahan aplikasi konsepsi 

yang selama ini diperoleh dari perkuliahan serta sebagai 

acuan bagi penerapan konsep manajemen sumber daya manusia 

di lapanganfpraktek nyata 




