
A. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang penting, 

karena sumberdaya manusia ini sebagai penentu seberapa 

jauh sumberdaya yang lain dapat dimanfaatkan secara baik. 

Dengan kata lain manajemen sumberdaya manusia ini diharap- 

kan dapat meningkatkan efektivitas karyawan dalam orga- 

nisasi. 

Efektivitas karyawan dapat ditingkatkan seoptimal 

mungkin, jika setiap pimpinan perusahaan mempunyai tang- 

gung jawab untuk memelihara dan membina sumberdaya manu- 

sia, bersedia memberikan sumbangan kepada perusahaan 

secara optimal, maka tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Pada era globalisasi sekarang ini, perusahaan swasta 

maupun pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan 

produk-produk dengan kualitas baik, supaya dapat bersaing 

di pasar dalam dan luar negeri. Untuk itu diperlukan 

kemampuan dari setiap sumberdaya manusia di dalam mengisi 

kesempatan kerja yang ada agar dapat meningkatkan produk- 

tivitas kerja. Tantangan ini sangat relevan dalam pengem- 

bangan agribisnis, mengingat daya serap tenaga kerja dari 

sektor pertanian primer semakin menurun dan semakin 

diperlukannya sumberdaya manusia yang profesional untuk 

menangani kegiatan industri yang berbasis pertanian 

(agroindustri). 

Sebagai suatu sistem, pengembangan agribisnis 

memerlukan sumberdaya manusia pada berbagai bidang 



keahlian dan kualitas yang tinggi. Keberadaan beberapa 

subsistem dalam sistem agribisnis menunjukkan dengan jelas 

keperluan kualitas manusia sesuai dengan peran dan fungsi 

masing-masing subsistem tersebut. Secara struktural, 

pengembangan agribisnis memerlukan kualitas sumberdaya 

manusia pada berbagai tingkat sesuai dengan kemampuan 

pengelolaan seperti tenaga eksekutif puncak, manajer, 

teknisi dan tenaga pendukung yang diperlukan. 

Sumberdaya manusia (karyawan) yang berpotensi, dalam 

melaksanakan pekerjaan akan dipengaruhi oleh tingkat 

kese j ahteraan yang diperoleh, antara lain j en j ang karir 

yang dapat dicapai. Motivasi merupakan faktor penting 

untuk mewujudkan produktivitas, sedang motivasi bekerja 

akan kuat apabila adanya kepastian masa depan karir yang 

akan diperoleh. Apabila kepastian masa depan karir atau 

jabatan karyawan tidak jelas, maka akan menurunkan motiva- 

si kerja karyawan dan menyebabkan turunnya produktivitas. 

Perusahaan HPHIHTI Surya Dumai Group (SDG) Pekanbaru, 

adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengusa- 

haan hutan (HPH dan HTI). Dalam perkembangan usahanya, 

perusahaan ini telah mengantisipasi perkembangan ling- 

kungan bisnis, khususnya dalam aspek sumberdaya manusia. 

Adanya penambahan jumlah tenaga kerja yang tidak mengikuti 

perencanaan dapat menimbulkan permasalahan dalam perenca- 

naan karir (career planning) bagi karyawannya. Hal terse- 

but berkaitan dengan peningkatan produktivitas karyawan 

maupun perusahaan. 



Adapun permasalahan yang dihadapi perusahaan, antara 

lain pengembangan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan 

keahlian dan ketrampilan karyawan untuk mengisi jabatan 

yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Profesionalisme 

sumberdaya manusia pada manajer belum sesuai dengan yang 

diharapkan dan adanya kendala dalam perencanaan karir. 

selain itu perencanaan karir karyawan belum berjalan 

sesuai dengan harapan, serta belum terpadunya upaya yang 

telah dilakukan untuk perencanaan dan pengembangan karir. 

Menghadapi permasalahan tersebut, perusahaan perlu 

melakukan analisis jabatan untuk memperoleh suatu strategi 

perencanaan karir yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Hasil suatu analisis jabatan bagi perusahaan adalah akan 

memberikan alokasi sumberdaya manusia secara efisien pada 

pembentukan jabatan-jabatan yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan perusahaan. 

Strategi perencanaan karir memberikan manfaat bagi 

perusahaan untuk mengembangkan dan menempatkan karyawan 

pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, minat 

karyawan dan sasaran karir individu. Hal ini akan mem- 

berikan kepuasan terhadap karyawan, serta perusahaan dapat 

mendayagunakan kemampuan karyawan secara optimal. Jadi 

perencanaan karir dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan 

individual sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak 

memperoleh keuntungan atau manfaat. 



B. Perurnusan Masalah 

perusahaan HPH/HTI Surya Dumai Group (SDG) yang meru 

pakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang agribisnis 

mengalami permasalahan perencanaan karir (career planning) 

sumberdaya manusia. Hal ini tampak dari adanya perputaran 

karyawan yang besar akibat tidak puas terhadap pengemban- 

gan karir di perusahaan tersebut, dan penambahan karyawan 

yang tidak terencana. 

Berdasarkan kondisi perusahaan pada saat ini dan 

memperhatikan rencana jangka panjang perusahaan, terdapat 

problem pokok di bidang sumberdaya manusia yang dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apakah pengembangan atau kaderisasi sumberdaya 

manusia perusahaan yang berpotensi untuk menduduki 

jabatan dalam struktur formal perusahaan, sesuai 

dengan keahlian dan ketrampilan sudah tercapai (tepat 

waktu) ? 

2. Apakah pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia 

pada manajer pelaksananya sudah sesuai dengan yang 

diharapkan oleh perusahaan ? Apa saja yang menjadikan 

kendala bagi perencanaan karir individu dalam pening 

katan produktivitas perusahaan ? 

3. Apakah perencanaan karir karyawan yang potensial sudah 

berjalan seperti yang diharapkan ? 

4. Apa upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan perusa 

haan dalam mengatasi masalah perencanaan dan pengem 

bangan karir ? 



C .  Tujuan studi 

Dari hasil perumusan masalah tersebut maka tujuan 

umum dilaksanakannya studi ini adalah menganalisis sistem 

perencanaan karir karyawan staf di Perusahaan HPHIHTI SD 

Group dan memberikan saran untuk pemecahan masalah dalam 

mempersiapkan karyawan staf menduduki jabatan struktur 

formal perusahaan. 

Secara khusus tujuan geladikarya ini adalah : 

1. Menganalisis kesesuaian antara jabatan personil dengan 

tingkat pendidikan dan ketrampilan yang bersangkutan. 

2. Menganalisis pengembangan profesionalisme sumberdaya 

manusia di perusahaan. 

3. Menganalisis proses perencanaan karir dan kaitannya 

dengan kenyataan di lapangan. 

4. Menganalisis upaya-upaya perusahaan dalam mengatasi 

masalah perencanaan dan pengembangan karir. 

D. Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Geladikarya 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Model pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia, 

khususnya pada manajer pelaksana yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

2. Model perencanaan karir karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. \ 



E. Kegunaan Studi 

~eladikarya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis sebagai peserta MMA-IPB, Perusahaan HPH/HTI Surya 

Dumai Group, tempat penulis melakukan geladikarya dan 

program studi Magister Manajemen Agribisnis IPB. 

1. Kegunaan Bagi Penulis 

Geladikarya ini mempunyai kegunaan bagi penulis 

adalah sebagai berikut : 

- Memperoleh gambaran sistem perencanaan karir karyawan 
yang ada di Perusahaan HPH/HTI SD Group pada saat ini. 

- Menerapkan dan menggunakan konsep-konsep juga ketram- 
pilan yang diperoleh selama proses belajar. 

- Meningkatkan kemampuan analitis dan penerapan manajemen 
perencanaan karir secara faktual. 

- Mengembangkan dan memberikan suatu gagasan baru secara 
konseptual mengenai pola perencanaan karir. 

2. Kegunaan Bagi Perusahaan 

Secara umum kegunaan geladikarya bagi Perusahaan 

HPH/HTI SD Group, adalah sebagai berikut : 

- Mengetahui penyebab permasalahan perencanaan karir 

karyawan yang ada di perusahaan dalam rangka pengem- 

bangan sumberdaya manusia. 

- Menemukan alternatif pemecahan masalah untuk pelaksanaan 
strategi perencanaan karir karyawan. 

- Melaksanakan perencanaan karir karyawan yang sejalan 
kebutuhan organisasi untuk kaderisasi karyawan. 



3. xegunaan Bagi Program Studi MMA - IPB 
Kegiatan geladikarya memberikan kegunaan bagi Program 

studi MMA - IPB untuk memperoleh bahan kajian bagi studi- 
studi yang lebih lanjut dalam masalah ini dan masukan dari 

peserta, bagi pengembangan program studi ini. 




