
1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mengantisipasi persaingan yang ketat dalam segala bidang usaha

dimasa yang akan datang suatu perusahaan harus mampu menciptakan produk

dengan kllalitas yang lebih baik dan harga bersaing serta berpotensi untuk menang di

pasaran. Untllk menuju keadaan tersebut diperlukan keinginan politis dari

pemerintah, berupa kebijakan atall deregulasi, penyediaan infrastrllktur serta adanya

kemallan lIntlik membenahi manajemen usaha, termasuk masalah sumberdaya

manusia dari para pengusaha itu sendiri, yaitu berupa dukungan manajemen puncak

(top mallagel1ll'lIr) dan ketersediaan tenaga profesional yang handal, yang akan

sangat mendllkung implementasi Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) secara

baik. Pada akhirnya kesemuanya tersebut akan menghasilkan produk-produk yang

berdaya saing tinggi.

Penyediaan tenaga terampil, sebagai bagian sumberdaya manllsia yang

unggul, dewasa ini belum memadai dan tidak sebanding dengan kemungkinan

berkembangnya kegiatan ekonomi bani. karena faktor mutu tenaga kerja masih

rendah. Dalam aspek tenaga kerja masih banyak ditemui berbagai persoalan, seperti

disiplin kerja yang belum memenuhi standar skala industri serta etos kerja, ter

masuk masalah mental yang belum siap, dan upah tenaga kerja yang relatif rendah

dibandingkan negara lainnya (Hardjono, 1994).

Hal itu salah satunya disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang dalam

pengembangan sumberdaya manusianya masih mengarah pada manajemen

keunggulan pembanding (compororive odvomogeJ, yaitu sumberdaya manusia ber

pendidikan rendah dengan upah murah yang dianggap sebagai salah satu faktor·

subsidi lIntuk menekan biaya produksi. Hal tersebllt merupakan ciri khas negara
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berkembang. Oi lain fihak pada saat ini prinsip manajemen tersebut sudah banyak

ditinggalkan oleh negara lain, karena mereka mempersiapkan orientasi pada ke

lIngglllan bersaing (competitij advantage) dalam mengelola sllmberdaya manllsia

untllk menghadapi ketatnya persaingan pasar global, yang penekanannya pada

keunggulan mlltll sllmberdaya manusia untllk menunjang penerapan teknologi tinggi

(high technology) agar menghasilkan prodllk yang berkualitas tinggi (Habibie, 1994).

Setiap perllsahaan berllsaha lIntllk mencapai sasarannya dalam bentllk

kemampuan meraih laba (profitable) yang optimal dengan tujuan agar perusahaan

dapat bertahan dan mengembangkan lIsahanya. Untuk hal tersebllt, peran manajemen

sangat menentukan dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki perusahaan.

seperti modal, manusia, bahan baku dan teknologi secara efektif.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perusahaan tersebut, sllmberdaya

manllsia memegang peranan penting terhadap efektivitas dan efisiensi dari

pemakaian keseluruhan sllmberdaya perusahaan. Hal ini sesuai dengan batasan

Illanajemen, bahwa manajemen merupakan seni untuk melaksanakan atall mencapai

hasil sllatll pekerjaan melallli orang-orang (Stoner, 1992). Dengan demikian,

kegiatan Illanajemen yang lItama di perusahaan adalah mengelola sllmberdaya

Illanllsia disalllping material atall finansial (Handoko, 1991).

MSOM merllpakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sllatll sistem

organisasi. MSOM bertlljllan untuk memperoleh tenaga atall sumberdaya manllsia

yang sesllai dan berkualitas, serta bagaimana mengelolanya agar dapat memberikan

kontribllsi bagi pencapaian mallplln pengembangan organisasi.

PT. Inhlltani I adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki lingkup

unit-unit kerja di daerah. TlIjuan lItama PT. Inhlltani I secara menyeluruh adalah

Illelakukan kegiatan ekonollli melallli aktivitas eksploitasi sllmberdaya hasil hlltan

dan proses prodllksi kayu olahan serta perdagangan non kayll untuk keblltllhan
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ekspor maupun pasar domestik. Beberapa misi yang harus diemban oleh

PT. Inhutani I sebagai suatu badan usaha milik negara (BUMN) diantaranya turut

aktif berperan sebagai agen pembangunan (alieni (if development). Oi dalam misi

tersebut secara implisit tergambar bahwa BUMN tidak hanya berorientasi pada

keuntungan (pro.titable) semata, tetapi juga berperan dalam fungsi sosial. Penjabaran

misi tersebut merupakan hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam

merumuskan kebijakan operasional perusahaan maupun dalam pelaksanaan

pengembangan sumberdaya manusia.

Oalam perkembangan usaha PT. Inhutani I, khususnya di Industri Pengolahan

Kayu Bekasi yang merupakan unit kerja lingkup PT Inhutani I, telah diterapkan

konsep pengembangan sumberdaya manusia melalui pendekatan MSOM. Namun

demikian, dalam rangka mengantisipasi dampak dari perdagangan bebas yang

tercermin dari intensitas persaingan yang semakin tinggi, timbul tantangan

bagaimana meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya manusia tersebut.

Salah satu alternatif adalah melalui penelitian ten tang pengembangan karir yang

merupakan salah satu fungsi dari MSOM. Melalui penelitian pengembangan karir

tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi pada karyawan dalam berkarya yang

bermanfaat bagi efektivitas pengelolaan sumberdaya manusia khususnya, maupun

organisasi atau perusahaan secara UmUm'

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi perusahaan pada saat ini, ditemukan masalah di bidang

sumberdaya manusia yaitu berupa " Pengembangan karir karyawan belum sistematis

dan belum terprogram dengan baik."
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1.3. Tujuan Studi

Berdasarkan perumusan masalah, maka studi ini bertujuan mengkaji

pengembangan karir pada Industri Pengolahan Kayu Bekasi dalam rangka

pengembangan sumberdaya manusia di PT. Inhutani I, dan memberi saran untuk

pemecahan masalah tersebut yang sejalan dengan kebutllhan organisasi perusahaan.

Adaplln makslld dan tujuan dari studi ini adalah :

1. Membantu perusahaan dalam mengetahui penyebab permasalahan

pengembangan karir karyawan yang ada di perusahaan dalam rangka

pengembangan sumberdaya manusia.

2. Mencari alternatif pemecahan masalah dan implementasinya agar dapat tercapai

pengembangan karir karyawan yang sistematis dan terprogram, sejalan dengan

keblltllhan organisasi perusahaan.

3. Dapat menYllSlln perencanaan penarikan yang sejalan dengan keblltuhan

kaderisasi karyawan perusahaan.

1.4. Kegunaan Studi

Geladikarya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penlllis, PT. Inhlltani I dan

Program Studi MMA IPB.

1.4. I. Kegunaan Bagi Penulis

Geladikarya ini diharapkan bergllna bagi penlliis sebagai berikllt :

1. Mendapatkan gambaran yang sesllnggllhnya mengenai sistem pengembangan

karir di PT. Inhutani I, khususnya di Industri Pengolahan Kayu Bekasi pada

dewasa ini.

2. Menerapkan konsep-konsep teoritikal dan ketrampilan yang diperoleh selama

proses belajar.
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3. Meningkatkan kemampuan analitis dan penerapan manajemen pengembangan

kari r secara faktllal.

4. Mengembangkan serta memberikan gagasan baru secara konseptllal mengenai

pola pengembangan karir sumberdaya manllsia.

1.4.2. Kegunaan Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bergllna

bagi manajemen IPK Bekasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keplltllsan yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manllsia, khllsllsnya

dalam penerapan program pengembangan karir karyawan agar dapat memberikan

motivasi dalam berkarya yang bermanfaat bagi efektivitas pengelolaan sllmberdaya

manllsia, dan peningkatan kinerja bagi organisasi atau perllsahaan secara lImlim.

1.4.3. Kegunaan Bagi Progl'am Studi MMA-IPB

Kegiatan geladikarya memberikan kegllnaan bagi Program Stlldi MMA-IPB

dalam memperoleh bahan kajian lIntlik stlldi dan pengadaan literatllr lebih lanjllt

dalam masalah yang sejenis.
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