
I. PENDAHUtUAN 

~ . ~ a t a r  Belakang 

perkebunan adalah suatu bentuk agribisnis yang memiliki 

keterkaitan antara subsistem sarana produksi (SS I), subsis- 

tern usahatani (SS 11) , subsistem hasil pertanian/agroindus- 

t-i ( S S  111) dan subsistem pemasaran (SS IV) . Subsistem- 

subsistem ini terintegrasi secara utuh dalarn suatu sistem 

perkebunan, yang mencakup penanaman, pemeliharaan, pengola- 

ban dan pemasaran. Oleh karena itu, perkebunan membutuhkan 

sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi yang berbeda- 

beda pada masing-masing subsistem (Ansoff, 1992). 

Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), didalam kegia- 

tannya adalah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, 

baik tujuan yang bersifat komersial ataupun non komersial. 

Dalam proses pencapaian tujuan itu digunakan faktor-faktor 

produksi antara lain seperti : modal, material, dan sarana 

ker j a. Ketiga f aktor teraebutxdak berarti apa-apa tanpa 

ditangani oleh faktor sumberdaya manusia, karena manusialah 

yang menggerakkan semua faktor produksi tersebut agar ter- 

laksana. Oleh karena itu sumberdaya manusia perlu dicar i ,  

direncanakan, dikembangkan dan dimanfaatkan secara efisien 

dan efektif. 

Sebagaimana diketahui BUMN secara umum seringkali 

mendapat tekanan dari lingkungan ekstern diantaranya adanya 

kewajiban untuk mengerjakan karyawan demi mengatasi masalah 

Pengangguran, padat karya dan tekanan, untuk melakukan 



proyek-proyek yang tidak mau dikerjakan oleh pelaku lainnya 

pwasta). Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, 

seringkali BUMN dianggap kurang lincah dan kurang profe- 

sional dalam mengirnbangi gerak langkah perusahaan swasta, 

Tingkatan manajemen yang ada di kebun PT Perkebunan VII 

adalah ~anajer Menengah Pertam (Asisten Afdeling, Asisten 

~eknik, ~sisten Pengolahan, Asisten Administrasi), Manajer 

Menengah (Asisten Kepala, Kepala Dinas Pengolahan, Kepala 

Dinas ~eknik, Kepala Administrasi), Manajer Atas (Adminis- 

tratur, Kepala Unit). 

Asisten Afdeling bertanggung jawab atas'pelaksanaan 

kebijakan dan tugas Asisten Kepala yang meliputi bidang 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

atas pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan 

tanaman di afdeling masing-masing. Asisten Pengolahan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan tugas 

Kepala Dinas Pengolahan yang rneliputi bidang perencanaan, 

pengorganisasian dan pekerjaan yang berkaitan dengan 

pengolahan sawit. Asisten Administrasi bertanggung jawab 

atas pelaksanaan kebijakan dan tugas Kepala Administrasi 

yang meliputi bidang perencanaan, pengorganisasian, pengara- 

han dan pengendalian atas pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan 

dengan administrasi kebun. Asisten Teknik bertanggung atas 

~elaksanaan kebijakan dan tugas Kepala Dinas Teknik yanq 

meliputi bidang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 



dan pengendalian atas pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan 

dengan bidang teknik di kebun. 

PT Perkebunan V I I  sebagai salah satu BUMN yang bergerak 

di bidang perkebunan, selama ini belum secara maksimal me- 

nerapkan sistem rnanajemen sumberdaya manusia. Pelatihan 

dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan 

relatif sedikit dan biasanya dalam bentuk magang dan 

pelatihan jabatan di Lembaga Pendidikan Perkebunan. 

Magang biasanya ditujukan bagi karyawan yang baru diterima 

untuk menjadi staf atau karyawan yang dipromosikan untuk 

menjadi staf. Disamping itu pemilihan peserta yang akan 

mengikuti pelatihan, tidak berdasarkan kepada kebutuhan, 
\ 

tetapi lebih pada senioritas dan prestasi kerja. Hal ini 

dapat dimengerti, karena uraian jabatan untuk Manajer 

Menengah Pertama masih dilakukan secara lisan, sehingga 

uraian jabatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam menentukan materi pelatihan bagi Manajer 

Menengah Pertama serta penilaian efektifitas dari pelatihan. 

Perkebunan memiliki suatu Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan yang disebut Lembaga Pendi- dikan dan Perkebunan 

(LPP) yang berlokasi di Medan dan Yokyakarta. Lembaga ini 

memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang ada 
\ 

di BUMN perkebunan, berupa manajemen perkebunan yang terbagi 

atas bidang teknologi/pengolahan, administrasi, teknik dan 

tanaman. 



~enyadari akan tantangan yang semakin berat dan kompe- 

titif dimasa yang akan datang, maka PT Perkebunan VII harus 

mempunyai suatu perencanaan sumberdaya manusia (Manpower 

plan) yang dikaitkan dengan pengembangan sumberdaya manusia- 

nya . 
~roduktivitas sumberdaya manusia di perusahaan dipe- ,, 

ngaruhi oleh faktor pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim" 

kerja, derajat kesehatan dan tingkat upah minimal. 1 
produktivitas tidak tergantung pada kuantitas tetapi lebih 

ditekankan pada kualitas sumberdaya manusianya, karena 

kualitas berhubungan dengan tuntutan pekerjaan dan mutu 

produk yang dihasilkan. 

Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan diperlukan 

untuk meningkatkan unsur-unsur yang terdapat didalam diri 

tiap-tiap karyawan, dalam ha1 ini adalah : pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Untuk meningkatkan kemampuan 

karyawan, tidak cukup hanya dengan pengalaman saja tetapi 

juga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang akan memberi- 

kan kesempatan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemam- 

puannya. Dengan perkataan lain, tujuan dari pendidikan dan 

pelatihan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan efekti- 

fitas kerja karyawan dalam memcapai hasil-hasil kerja yang 

telah ditetapkan, dimana keberhasilan suatu perusahaan tidak 

hanya ditentukan oleh perangkat kerja yang lengkap, akan 

tetapi sebagian ditentukan oleh kualitas dan kuantitas 

manusia yang mengerjakannya. 



Untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pengembangan 

sumberdaya manusia sebagai Car ie r  planning diperlukan suatu 

Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) atau Training Need 

Assesment (TNA). Karena dengan AKP diperoleh suatu gambaran 

mengenai kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh setiap 

karyawan. 

Dalam kaitan dengan pemikiran diatas, maka perlu 

dilihat bagaimana menyusun model analisis kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan untuk Manajer Menengah Pertama di 

PT Perkebunan VII. , 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka 

secara ringkas permasalahan yang dihadapi oleh PT Perkebunan 

VII adalah : 

Pendidikan dan pelatihan yang ada di PT Perkebunan VII 

belum berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan, 

sehingga pelatihan yang selama ini sering tidak sesuai 

dengan kebutuhannya. I 

C. Tujuan ~eladikarya 

Geladikarya ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis manfaat pelatihan yang dilakukan selama i n i ,  

dilihat dari aspek pengetahuan, kualitas, kuantitas dan 

s ikap 

2. Mengkaji model Analisis Kebutuhan Pelatihan dengan 

menggunakan T-NAT pada Manajer Menengah Pertama. 



D. ~asil yang ~iharapkan 

Melalui geladikarya ini akan diperoleh model analisis 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada Manajer Menengah 

E. Kegunaan ~eladikarya 

Geladikarya ini diharapkan akan memberikan manfaat 

ganda baik kepada pihak peserta MMA-IPB maupun kepada peru- 

sahaan tempat peserta melaksanakan geladikarya. 

1. Kegunaan bagi PT Perkebunan VII 

a. Perusahaan dapat mernanfaatkan kemampuan peserta geladika- 

rya untuk membantu perusahaan dalam menganalisis permasa- 

lahan yang dihadapi perusahaan khususnya mengenai manaje- 

men sumberdaya manusia. 

b. Perusahaan dapat menggunakan hasil analisis permasalahan 

untuk menyusun alternatif pemecahan masalah yang sedang 

dihadapi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertim- 

bangan dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Xegunaan bagi Peserta 

a. Merupakan kesempatan bagi peserta untuk menerapkan konsep 

dan keterampilan yang diperoleh selama proses belajar- 

menga j ar . 
b. Merupakan kesempatan bagi peserta untuk belajar mendiag- 

nosis dan menangani masalah-masalah manajemen sumberdaya 

manusia. 




