
1.1. Latar Belakang 

Sistem agribisnis didefdsikan sebagai rangkaian kegiatan beberapa subsistem 

yang saling terkait ke depan dm ke belakang dengan mempengaruhi satu sama lain 

yakni; subsistern input dan sarana produksi lain (SS I), subsistem produksi/usahatani 

pertanian (SS 11), subsistem pengolahan hasil pertanbn (SS 111), subsistem 

pemasaran, baik untuk faktor produksi maupun hasil olahannya (SS IV), dan kelem- 

bagaan penunjang (Soeharjo, 1991; KSsnamurti dan Saragih, 1992). 

Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sistem agribisnis yang 

rnelibatkan berbagai subsistem (SS), mulai SS I hingga SS IV, termasuk pemasaran 

hasil. Sebagai salah satu jenis bahan baku untuk produk minyak nabati, pangsa 

pasar minyak sawit di pasaran Internasional mengalami laju peningkatan yang cukup 

tinggi selama periode sepuluh tahun terakhir ini. Data Oil Ubrld (1993) dm Kantor 

Pemasaran Bersama (1993) menunjukkan bahwa pangsa pasar minyak sawit dalam 

pasaran minyak nabati dunia mengalami peningkatan dari 8,60 persen pada tahun 

1983 menjadi 14.60 persen pada tahun 1992 (lihat Tabel 1). 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Minyak N a b a t i  U t a m a  
~ u n i a  Tahun 1983 - 1992 

Sumber: Oil mbrld & KPB, 1993. 

Jenis  Minyak 

1.Minyak Kedelei 
2 .Minyak s a w i t  
3 .Minyak Rape 
4.Minyak Bunga 

Katahari 
5.Minyak Kelapa 

Tahun 1983 

Produksi Pangsa 

13.658 
5.417 
4.982 

6.073 9,7 
2.605 

Tahun 1992 

Produksi 
( R i b u  Ton) 

16.890 
12.198 

9.245 

7.995 
2 . 7 7 8  

Pangsa 

( %  ) 

20,2 
14,6 
11,O 

916 
3,3 



Produsen minyak sawit terbesar saat ini masih dipegang Malaysia, yaitu 

dengan tingkat produksi 6 397 ribu ton pada tahun 1992 dan dengan pangsa pasar 

52.40 persen dari total pangsa pasar minyak sawit dunia. Sedangkan Indonesia 

berada pada urutan kedua dengan tingkat produksi sebesar 2.960 ribu ton dan 

pangsa pasar 24.30 persen pada tahun yang sama. Pada periode 1986 -1992 produksi 

minyak sawit Malaysia mengalami peningkatan 40.78 perszn, yaitu dari 4 544 ribu 

ton pada tahun 1986 menjadi 6 397 ribu ton pada tahun 1992 (lihat Thbel2). 

TabeZ 2 .  Produksi Negara-neqara Penghasil Minyak Sawit 

Sumber: O i l  World & KPB, 1993. 

Tahun 1986 7 T,l - -a . -3  

1.2. Perurnusan Masalah 

Masalah utama yang dihadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Malaysia 

dewasa ini adalah tenaga kerja lokal (tempatan) kurang berminat bekerja di ladang 

(kebun). Mereka lebih senang bekerja di kantor atau pabrik yang dianggap lebih 

menjanjikan. 

Hal ini terutama disebabkan tingginya laju perturnbuhan ekonomi (LPE) 

Malaysia yang masing-masing mencapai 7.8 % pada tahun 1992, 8.5 % pada tahun 

1993 dan 8.4 % pada tahun 1994 (Nota Keuangan RAPBN 1995/1996). Di samping 

itu kesernpatan kerja yang tersedia di Malaysia juga cukup tinggi dan bervariasi, 

Tahun 1992 

Produksi I Pangsat Produksi I Pangsa 

2. Indonesia 
3 .  N i g e r i a  
4.  Thailand 
5 .  Papua N u i g i n i  
6. Lain-lain 
I- 

1.351 
443 
105 
127 

1.126 

17,6 

5 1 8  
It4 
I f 7  
14,6 

2.960 
630 
2 7 0  
206 

1.735 

24,3 

512  
2 , 2  
l r 7  
14,2 



sehingga tenaga kerja lokal mempunyai pilihan yang cukup banyak dalam 

menentukan jenis pekerjaan yang &an dimasuki. 

Untuk rnemenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan perkebunan Malaysia 

umumnya mendatangkan tenaga ke rja asing, termasuk dari Indonesia. Khusus di 

Johore tenggara Oil Palm (JTOP) SDN BHD (lokasi geladikarya) tenaga kerja 

asing ini sudah lama digunakan untuk mernenuhi kebutuhan tenaga kerja. Saat ini 

karyawan di JTOP dominan merupakan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, 

Banglades dan Malaysia sendiri. Karyawan inilah yang menangani seluruh pekerjaan 

di  kebun kelapa sawit, yaitu yang utama (1) panen dan pengumpulan hasil 

(harvesting), (2) pernupukan (manuring), (3) pemangkasan pelepah gondrong 

(punn ing) ,  (4) pengendalian gulma di pa lm cycle dan lingkungan tanaman 

(weeding), serta (5) muat buah ke atas truk atau traktor (loading). Belakangan 

terbukti bahwa kebijakan mendatangkan tenaga kerja asing membawa implikasi (1) 

biaya yang mendatangkan tenaga kerja asing cukup tinggi, (2) masalah perizinan 

untuk masuk dan bekerja di Malaysia makin sulit, serta (3) munculnya masalah- 

masalah etnis di ladang seperti perkelahian massal antar suku. 

Sebetulnya untuk memeriuhi kebutuhan tenaga kerja dalam rnengantisipasi 

peningkatan produksi, perusahaan perkebunana dapat menempuh beberapa cara, 

yaitu: 

1. Penarnbahan jumlah karyawan dengan merekrut tenaga kerja baru, 

2. Meningkatkan produktivitas ke rja karyawan yang ada, 

3. Meningkatkan produktivias karyawan yang ada dan kekurangannya dengan 

merekrut tenaga kerja barn (cara gabungan) . 

Berhubung kebijakan mendatangkan tenaga kerja asing membawa implikasi 

yang cukup rumit, maka kebijakan surnberdaya manusia yang relevan adalah 



bagaimma meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang sudah ada di perusahaan 

*erkebunan tersebut. Oleh sebab itu rnenarik untuk rnengadakan kajian produktivitas 

kerja karyawan di kebun kelapa sawit di perusahaan perkebunan Malaysia ini. 

Produktivitas kerja karyawan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Oleh sebab itu untuk melihat produktivitas kerja karyawan itu sen- 

diri perlu dikaji terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produkti- 
4' 

vitas kerja seorang karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurut 

Hidayat (1987), faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja seseorang 

terdiri dari: 

1. Variabel individu yang meliputi faktor-faktor sistem imbalan kerja, kepuasan 

j abatan, gaya manaj emen dan keterampilan . 
2. Variabel situasional yang rneliputi peranan teknologi, fasilitas kerja, dan praktek 

manaj emen. 

Mengacu pada uraian tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut bagaimana 

upaya-upaya yang ditempuh manajemen perusahaan perkebunan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja seorang karyawan serta bagaimana pula tanggapan 

karyawan terhadap upaya-upaya yang ditempuh manajemen perusahaan tersebut. 

Dengan kajian ini diharapkan perusahaan perkebunan dapat melakukan evduasi guna 

mcmperbaiki penanganan sumberdaya manusia dalam usaha meningkatkan produkti- 

vitas kerja karyawannya. Sehingga Perusahaan diharapkan tetap survive ketika 

menghadapi masdah kelangkaan sumberdaya manusia. 



Upaya pengkajian strategi peningkatan produktivitas keja karyawan di kebun 

kelapa sawit akan lebih relevan kalau diIakukan di perusahaan-perushaan perkebu- 

nan yang ada di Malaysia. Dengan demikian kita dapat lebih jelas lagi mengkaji apa 

saja yang dilakukan manjemen perusahaan dalam menangani strategi peningkatan 

produktivitas kerja seorang karyawan di perkebunan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah terdahulu, maka Geladikarya ini 

bertujuan untuk: 

1. Menelaah tingkat produktivitas kerja karyawan yang bekerja pada pos pekerjaan 

pemeliharaan tanaman serta panen dan pengumpulan hasil kelapa sawit. 

2. Menelaah upaya-upaya apa saja yang sudah ditempuh manajemen perusahaan 

perkebunan untuk meningkatkan prod~ktivi'tas~kerja karyawan perkebunan 

tersebut, baik variabel individu yang meliputi faktor-faktor sistem imbalan ke rja, 

gaya manajemen, kepuasan jabatan dan faktor keterampilan maupun variabel 

situasional yang meliputi peranan teknologi, peranan fasilitas kerja serta peranan 

praktek manajemen. 

3. Menganalisis hubungan antara tanggapan karyawan terhadap setiap usaha ma- 

najemen yang ditempuh perusahaan dengan tingkat produktivitas kerja karya- 

wan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya kajian produktivitas kerja karyawan perkebunan di Malaysia 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama: 



1. Bagi Perusahaan Johore Tenggara Oil Palm SDN BHD (tempat Geladikarya) 

sebagai salah satu dari sekian banyak alternatif untuk dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan produktivitas kerja khususnya dan 

kebijakan sumberdaya manusia pada umumnya. 

2. Bagi perusahaan-perusahaan perkebunan Indonesia yang tergabung dalam industri 

kelapa sawit sebagai salah satu literatur untuk studi banding dalam menghadapi 

berbagai masalah kelangkaan tenaga kerja khususnya &n masalah sumberdaya 

manusia pada umumnya yang diperkirakan akan dihadapi industri kalapa sawit 

Indonesia di masa-masa yang &an datang. 

3. Bagi produsen keIapa sawit sebagai salah satu bahan dalam usaha meningkatkan 

produktivitas kerja karyawannya. 




