
1.1. Latar Belakang 

Dalam menghadapi PJP II, kita telah mencapai suatu tahap yaug lebih baik un- 

tuk memulai era barn pembanguuau nasional. Hal iui ditaudai oleh besarnya sum- 

bangan sektor industri mauufaktur pada pembentukau PDB yaug telah meuiugkat dari 

14,4% pada tahun 1989 menjadi 22,2% pada tahun 1991 Gg berarti telah melampaui 

kontribusi sektor pertaniau pada PDB dengau paugsa relatihya 19,6% pada tahun 

yaug sama (Aziz, 1993). Kemajuau sektor industri itu tidak selalu berarti sama bagi 

kemajuau antar sub sektor, karena kemajuau subsektor agroindustri iui jauh lebih lam- 

bau dibaudingkan subsektor-subsektor lainnya dalam sektor industri. Kelambauau iui 

yaug utama tak dapat dipisahkau dengan prestasi dm pennasalahau ketenaga kerjaau. 

Oleh karena itu dalam PJP II iui upaya menyeimbaugkau pertumbdan autar sektor 

saugat diperlukau. Sektor pertaniau yaug tangguh perlu dikembangkau sebagai peno- 

pang pertumbuhan sektor industri. Pilihau yang tepat adalah pengembaugau sektor 

agroindustri berorientasi pada peuiugkatan kesejahteraau petani pedesaan, melalui 

pemberian nilai tambah pada produk sektor pertanian, juga pendayagunaan sumber- 

daya alam d m  sumberdaya mauusia yaug optimal. Sebagaimana tertuaug dalam Tap I1 

MPR 1993 tentaug GBHN, bahwa sasarau umum pembaugunau jaugka paujang (PJPT 

11) adalah terciptauya kualitas mauusia mauusia d m  kualitas masyarakat Indonesia 

yang maju dau mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata 

kehidupau masyarakat, baugsa dan negara yang berdasarkau Paucasila. Titik berat 

pembanguuan jaugka panjang kedua ini diletakau pada bidang ekonomi yaug meru- 

pakan penggerak utama pembauguuau, seiring dengau kualitas sumberdaya mauusia 

dm didorong secara saling memperkuat, saling terkait d m  terpadu dengau pemba- 

nguuau bidaug-bidang lainnya (Tap MPR IJI MPR 1993). Pada PJPT I terutama yaug 



terjadi di tahun 1990 sektor pertanian masih menyerap angkatan kerja 49,3% sedang 

sektor industri manufaktur hanya 11,6%. Ketimpangan ini tentu banyak menimbulkan 

pennasalahan dalam berbagai aspek, termasuk sulimya pengembangan budaya kerja 

disektor industri (Batubara w m  Aziz, 1993). 

Keadaan seperti ini antara lain disebabkan oleh: 

a. Transformasi Mtur yang diperlukan berupa persepsi tentang waktu. Ska pada 

sektor pertanian aktiitas tenaga kerja banyak menunggu dan ritme kerjanya banyak 

ditentukan oleh alam, akan tidak cocok jika dibandingkan dengan sektor industri 

yang segala aktivitas ditentukan oleh sumberdaya manusia itu sendiri. 

b. Pada sektor indusri lebih banyak menekankan pada keterampilan (skill) dan 

pengetahuan (hauledge), sehhgga diperlukan budaya proaktii dan kesadaran 

akan mutu yang tinggi. 

Salah satu faktor untuk mencapai suatu yang produktii adalah bagaimana 

sistem itu dapat memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang dikuasai dengan 

baik. Dengan kata lain teknologi perlu dikelola agar semua potensi yang terkandung 

didalamnya dapat dimunculkan dan dimaufaatkan untuk membantu sumberdaya 

rnanusia dapat berkontribusi secara maksimal dalam proses produksi, distribusi, dan 

penyerahan produk kepada pelanggan dengan murah, bermutu tiuggi, tepat waktu, 

cepat, serta sesuai dengan selera dan kebutuhan para pelanggan. Oleh sebab itu menu- 

rut Batubara &m Aziz (1993), pengembangan sumberdaya manusia yang diistilahkan 

dengan manusia kaqa Indonesia, perlu mengguuakan anggapan-anggapan dasar s e  

bagai berikut: 

a. Manusia karya Indonesia memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi 

kompetisi produkti£ 
-- 



b. Manusia karya Indonesia mampu mengembangkan motivasi keja yang tinggi, asal- 

kan ada iklim kerja yang mendukung. 

c. Manusia karya Indonesia sanggup menghasilkan yang terbaik bila kerja mereka 

didukung oleh teknologi dan sistem manajemen yang sesuai. 

d. Manusia karya Indonesia mampu memperbaharui kemampuan sendiri, bila mereka 

bekerja dalam suatu lingkungan keja yang inovatif dan erbuka. 

Dari konsep dasar ini, bukan saja menyangkut aspek sikap dan perilaku, tetapi 

juga menunjukkan pula bagaimana perilaku organisasi itu sendiri. Permasalahan yang 

sering muncul sehingga SDM terkesan rendah produkt~tasnya, umumnya terletak 

pada faktor keadilan, ikIim kerja yang mencekam, manajemen yang otoriter dan kon- 

disi yang kurang transparan. 

Melalui anggapan-anggapan dasar ini dapat dipakai sebagai bahan kajian me- 

ngenai pemanfaatan SDM yang lebih proporsional dan tepat. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada PT. Jakarana Tama menunjukkan terdapat 

53,35% dari responden adalah tenaga kerja urban dari luar Bogor. Karyawan PT. 

Jakarana Tama sendiri ditahun 1993 berjumlah 483 orang yang sebagian besar (360 

orang) melakukan tugas pokok dalam bidang produksi dan administrasi. Dan jumlah 

tersebut, komposisi berdasarkan jabatan karyawan adalah sebagai terlihat pada Tabel 

1. 

Dengan memperhatikan perbandingan karyawan dalam Tabel 1, terlihat bahwa 

karyawan pekeja langsung mendominir 97,29% termasuk 21,12 % yang menjadi "key 

person karyawan", terdiri dari superitendent, supervisor, dan koordinator, yang jum- 

lahnya mencapai 102 orang. 

Sebagai pemsahaan yang tergolong baru, maka upaya menanamkan citra 

kepada masyarakat dalam berbagai hal t m s  diupayakan, temtama dalam peningkatan 



mutu dan pelayanan untuk memenangkan persaingan. Untuk mencapai ha1 tersebut 

maka fiktor sumber daya manusia menjadi penentunya. Hal ini sesuai dengan mot0 

yang terkenal yaitu "the man beheind the gun" yang secara bebas dapat diterjemahkan 

bahwa orang yang dibelakang atau yang mengoperasikan senjata atau mesin itulah 

yang lebih menentukan dari pada senjata atau mesin itu sendiri. 

I 

Tabel I. Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Jabatan Pada PT. Jakarana Tama 
Ciawi-Bogor, Tahun 1993 

Sumber: PT. Jakarana Tama (Dept. Personalia) 

Pada aspek manajemen sumberdaya manusia (MSDM) atau manajemen per- 

sonalia perlu penekanan pada penyusunan perencanaan dan penetapan kebijaksanaan 

dalam bidang tenaga kerja, struktur organisasi, dan sistem kompensasi. Oleh sebab itu 

MSDM akan melaksanakan tugasnya sejak merekmt sampai melaksanakan pembinaan 

karier para karyawannya, sehingga kepuasan kerja akan dicapai, dan mendorong pro- 

duktivitas kerja. Dengan demikian pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi- 

fungsi personalia tidak lagi hanya menyebutkan jumlah atau daftar a k t ~ t a s - a k t ~ t a s  

saja, melainkan juga menyebutkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam peningkatan 

tingkat kualitas karyawan. Oleh\sebab itu maka penilaian kinerja karyawan mutlak 



diperlukan, bukan semata untuk kepentingan keuntungan perusahaan dalam meperoleh 

kemanfaatan atas sumberdaya manusia (SDM) yang d i i  tetapi juga untuk kepen- 

tingan karyawan itu sendiri. Ini sesuai dengan pernyataan Direktur Utama PT. 

Jakarana Tama yang mengatakan bahwa "Kunci kesuksesan" sangat tergantung antara 

lain kepada kemauan, inisiatif, daya juang, kreativitas, serta kepedulian kita terhadap 

tujuan perusahaan. *. 

' Di pihak lain ddam perkembangan dunia usaha dewasa i+ banyak perusahaan 

yang menerapkan pendekatan bahwa pemsahaan merupakan "integrated system" suatu 

kesatuan yang menyeluruh dari fkgsi-ftmgsi manajemen secara keseluruhan, baik 

manajemen produkst keuangan, pemasaran dan manajemen personalia. Penginte- 

grasian berbagai fkgsi  tersebut tersebut tidak lain adalah adanya keinginan dalam 

pencapaian tujuan, sasaran dan hasil yang sama dalam suatu perusahaan antar berbagai 

ftmgsi manajemen. Oleh sebab itu wajarlah bila pada tahm pertama ini aktivitas pada 

PT. Jakarana Tama masih memfokuskau pada manajemen secara keselmhan, tem- 

t a m  yang menyangkut permasalahan teknik produksi dan penataan fisik perusahaan. 

Masih kurangnya perhatian dalam MSDM, khususnya aspek penilaian kinerja pada 

karyawan, tentunya akan menyebabkan nilai guna SDM yang dimiliki belum dapat di- 

manfaatkan secara optimal. Dari latar belakang yang dibahas tersebut, kajian me- 

ngenai penilaian kinerja karyawan PT. Jakarana Tama, dalam hubungannya dengan 

pencapaian tujuan pemsahaan nampaknya perlu dilaksanakan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari judul penelitian dan latar belakang tersebut di atas maka dapat 

dikemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian kinerja karyawan yang diterapkan PT. 

Jakarana Tama sampai saat ini? 



b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksauaan penilaian kinerja 

kalyawan PT. Jakarana Tama? 

c. Langkah-langkah apa yang hams ditempuh oleh PT. Jakarana Tama dalam melak- 

sanakan penilaian kinerja karyawan secara rinci, sistematis sehingga mampu me- 

ningkatkan motivasi kerja. 

* 
1.3. Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya caknpan penilaian kinerja karyawan PT. Jakarana Tama, 

maka mtuk menyederhanakan pembahasan akan dibatasi pada penilaian kineja 

kalyawan departemen yang melakukan kegiatan produksi langsung. Departemen di- 

maksud adalah produksi noodle (mi instant) dan departemen produksi seasoning 

(bumbu). Adapuu aspek yang dianalisis dibahas dibatasi pada aspek penilaian kineja 

karyawan departemen noodle dan seasioning saja, menggunakan pendekatan proses 

(Procces approach). 

Sesuai dengan prinsip berfungsi sistem, departemen lain di luar departemen 

noodle dan seasoning juga memberikan kontribusi dalam menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan perusahaan. Akan tetapi karena luasnya caknpan, maka pengaruh 

departemen lain dianggap konstan (as given). Dengan demikian pembahasan yang 

menyinggung departernen lain dijadikan pelengkap dalam pembahasan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis penilaian kineja karyawan 

kedua departemen (noodle dan seasoning) melalui pendekatan output (output ap- 

proach). Namun demikian tidak menutup kemuugkinan digunakannya pendekatan 

proses @recess approach). 



1.4. Tujuan Studi 

Tujuan pembahasan dalam laporan geladikarya ini secara umum adalah untuk 

menjelaskan dasar teori dan penerapan penilaian kinerja karyawan melalui studi kasus 

di PT. Jakarana Tama. Sedangkan yang menjadi tujuan utama pengkajian kasus adalah 

untuk: 

a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja karyawan yang diterapkan 

pada PT. Jakarana Tama Ciawi - Bogor. 

b. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja karyawan pada PT. Jakarana Tama. 

c. Memberikan rekomendasi mengenai sistem penilaian kinerja karyawan yang sesuai 

dengan jenis tugas dan tanggung jawab karyawan pada PT. Jakarana Tama. 

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diarapkan kajian ini dapat digunakan se- 

bagai dasar dalam meiulai langkah dalam menyempumakan sistem penilaian kinerja 

karyawan di PT. Jakarana Tama. 




