
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Umumnya masih sering dijumpai bahwa fungsi personalia 

kurang diperhatikan, seperti posisi personalia yang tidak 

cukup relevan dalam status organisasi atau bahkan kadang- 

kadang hanya merupakan seksi kecil sa j a. Sebenarnya ha1 

ini timbul karena kurang dipahaminya fungsi personalia, 

yang sesungguhnya tidak hanya mengurus arsip-arsip surat 

lamaran, surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian 

pegawai, mengurus gaji, dan sebagainya, akan tetapi lebih 

dari itu semua yaitu perencanaan sumberdaya manusia, 

proses seleksi, orientasi, pelatihan dan pengembangan, 

pemeliharaan, penggunaan sampai putusnya hubungan kerja 

dengan perusahaan. 

Fungsi personalia adalah mulai merencanakan kebutuhan 

pegawai, melaksanakan pengadaan, mengatur jenjang karier 

dan pengembangan tenaga kerja, sehingga sumberdaya manusia 

tersebut dapat digunakan secara optimal dan dapat mengun- 

tungkan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan- 

nya sendiri. Dengan demikian menjadi fungsi personalia 

utama untuk dapat mengembangkan moral kerja yang tinggi 

agar dapat dicapai efisiensi dan produktivitas kerja 

yang tinggi melalui pembinaan hubungan kerja yang serasi 

dengan nilai-nilailnorma-norma yang dianut oleh perusa- 

haan. c 



Peranan unsur manusia dalam organisasi merupakan 

penentu baqi suatu kegiatan. Alat-alat, mesin dan sarana 

lainnya hanyalah merupakan perlengkapan belaka. Walaupun 

dalam prinsip ekonomi, tenaga kerja dimasukkan sebagai 

salah satu faktor produksi, namun jelas bahwa nilai faktor 

tenaga kerja manusia berbeda sekali dibanding denqan 

faktor-faktor produksi lainnya. Oleh karena itu masalah- 

masalah yanq timbul dalam hubungan kerja antar tenaga 

kerja sendiri, memerlukan perlakuan khusus. Masalah- 

masalah tersebut pada pokoknya dapat dibagi dalam tiga 

qolongan (Anonimus, 1993), yaitu : 

(a) Masalah pertentangan kepentingan antara tenaga kerjal 

buruh denqan perusahaanlmajikan atau antara bawahan 

dan atasan. Kepentinqan yang berbeda ini tidak dapat 

dihindarkan dan hanya mungkin direduksildikurangi. 

Penyelesaian harus diusahakan dapat memberikan 

keuntunqan pada kedua belah pihak dalam bentuk yang 

sebandinq. 

(b) Masalah yang berhubungan denqan situasi psikologi. 

Masalah-masalah ini juqa tak dapat dihindarkan 

sepenuhnya, usaha-usaha untuk mengurangi akibat 

timbulnya masalah dalam bidang ini misalnya dengan 

cara berkomunikasi yang lebih baik, pemahaman atas 

kepribadian bawahan, pembinaan motivasi, pengakuan 

atas prestasi, dan lain-lain. 

(c) Masalah konflik (perbedaan pendapat) yanq timbul dari 

bentuk organisasi secara formal dan informal. Hubungan 



hirarki dalam organisasi sendiri tidak cukup untuk 

menimbulkan eratnya hubungan kerja dan "rasa memiliki 

organisasiN. Selain itu hubungan ini saja, juga akan 

menimbulkan bentuk yang terlalu kaku hingga terbatas 

sifatnya. Oleh karena itu hubungan informal menjadi 

penting perananannya dalam pembinaan organisasi. 

Sebaliknya dengan hanya mengutamakan hubungan informal 

maka aturan-aturan tak jarang dapat dilanggar dan 

akibatnya juga timbul masalah lain. 

Sebagai salah satu perusahaan agribisnis yang 

berupaya untuk meningkatkan nilai tambah dari kegiatan 

mengolah bahan baku rotan menjadi barang jadi (mebel, 

perabot rumah tangga, dan lain-lain), PT tlABC" (nama bukan 

sesungguhnya) juga banyak menyerap tenaga kerja (636 

Orang). Tenaga kerja yang diambil berasal dari masyarakat 

sekitarnya dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman yang beragam pada berbagai tingkatan mulai dari 

tenaga kerja teknis sampai tingkat manajer. 

Banyaknya tenaga kerja yang direkrut, disamping 

membantu Program Pemerintah mengurangi angka pengangguran, 

perluasan kesempatan bekerja, juga karena sifat pekerjaan 

di perusahaan labor intensive. Namun demikian misi dan 

tujuan perusahaan yang sangat baik tersebut, tidak diim- 

bangi dengan fungsi-fungsi personalia dan manajemen sum- 

berdaya manusia dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari tingginya perputaran karyawan di bagian 

produksi (rata-rata 37,60 % ,  diperoleh dari hasil perhi- 



tungan melalui pengamatan di lapangan). Ini juga yang 

menjadi masalah utama yang dihadapai pihak manajemen 

perusahaan. Sejalan dengan itu, program orientasi dan 

pelatihan di PT "ABC", belum pernah dilakukan sesuai 

prosedur yang ada. Sementara ini pihak manajemen masih 

terkesan lebih memperhatikan pada bagian produksi, sedang- 

kan manajemen sumberdaya manusia kurang mendapat perhatian 

semestinya. 

Melalui peningkatan sumberdaya manusia dari segi 

kuantitas dan terutama kualitasnya, akan membantu manaje- 

men di perusahaan mencapai efisiensi dan peningkatan 

produktivitas serta merupakan upaya mengurangi perputaran 

tenaga kerja. Berbagai upaya peningkatan sumberdaya 

manusia dapat dilakukan, dimulai dengan menciptakan pra- 

kondisi untuk bekerja lebih profesional apakah dengan 

program orientasi, atau upaya peningkatan kemampuan 

(pengetahuan, keterampilan) melalni pendidikan dan pelati- 

han. Program orientasi dan pelatihan di suatu perusahaan 

merupakan salah satu kegiatan penting, yang menuntut 

perhatian yang sama dengan kegiatan fungsi manajemen 

lainnya. Untuk itu tugas manajer personalia, kepedulian 

pihak manajemen perusahaan pada semua tingkatan, serta 

dukungan dari semua lini dan staf akan membantu suksesnya 

program orientasi dan pelatihan, yang pada akhirnya 

menyumbangkan kontribusi nyata pada perusahaan. 



1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dengan melakukan 

pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang 

terkait di PT "ABC", maka masalah-masalah yang dihadapi 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

(a) perputaran karyawan yang tinggi terutama tenaga teknis 

operasional/buruh (rata-rata 37,60 % ) .  

(b) belum adanya Job Description (uraian jabatan). 

(c) belum adanya sistem perencanaan kebutuhan tenaga kerja 

yang baik 

(d) motivasi kerja rendah, terutama tenaga kerja tetap 

(e) belum jelasnya perencanaan jenjang karier. 

Apabila masalah-masalah tersebut tidak ditanggulangi, 

maka akan mengakibatkan hal-ha1 sebagai berikut : 

(a) Terganggunya proses produksi, sehingga target produksi 

dan sasaran perusahaan tidak tercapai. 

(b) Akibat selanjutnya citra perusahaan di mata pelanggan 

menjadi jelek, sehingga menghilangkan kepercayaan; 

dengan demikian pangsa pasar akan menurun. 

(c) Akhirnya perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya 

yang sangat besar, sehingga biaya operasional akan 

membengkak pada akhirnya pertumbuhan usaha menurun 

yang selanjutnya akan merugi. 

Adanya masalah-masalah seperti diidentifikasi diatas, 

maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

(1) Bagaimana perputaran karyawan bisa dikurangi 

(2) Bagaimana perusahaan melakukan orientasi 



(3) Bagaimana perusahaan melaksanakan pelatihan 

(4) Baqaimana perusahaan merencanakan kebutuhan tenaga 

kerja berdasarkan analisis beban kerja dengan mem- 

perhitungkan tingkat perputaran dan absensi. 

1.3. Tujuan Studi 

Adapun tujuan studi dalam rangka penulisan laporan 

qeladikarya, adalah sebagai berikut : 

(a) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perputaran 

(turnover) karyawan tinggi. 

(b) mengetahui pelaksanaan program orientasi dan pelatihan 

di perusahaan. 

(c) mencari alternatif pemecahan masalah untuk mengurangi 

perputaran dengan asumsi tenaga kerja yang dibutuhkan 

sudah tersedia hasil dari proses penarikanlrecruitwnt 

dan seleksi yang sesuai dengan prosedur. 

1.4. Manfaat Studi 

A. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam 

menqantisipasi masalah manajemen sumberdaya manusia, 

untuk penqambilan keputusan oleh pihak manajemen PT 

"ABC", Surabaya, dengan demikian dapat ditentukan 

langkah dan strategi yang tepat serta implikasinya. 

B. Baqi penulis, kegiatan ini berguna sebagai wahana 

menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan dalam 

bisnis praktis, dan juga sebagai implikasi dari teori 

yang telah didapat dari serangkaian mata kuliah di 

MMA-IPB. 




