
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang  

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar pembangunan 

Indonesia yang senantiasa harus diberdayakan  sesuai dengan pendidikan, 

keahlian dan keterampilan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan 

UUD 1945 yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya manusia 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh 

rakyat Indonesia.  

 

Kebutuhan akan tenaga kerja terampil yang menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi sudah menjadikan persyaratan. Pembangunan sektor industri 

merupakan program pemerintah jangka panjang dalam mendukung 

pembangunan sektor pertanian dan sub sektor perkebunan semuanya 

bertujuan meningkatkan sumber pendapatan devisa negara. Oleh karenanya 

sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu bagian integral dari 

sistem pembangunan nasional, perannya semakin penting dan  strategis 

dalam mengkoordinir seluruh kegiatan usahanya, semakin hari terus 

berkembang seiring kebutuhan konsumen terkait berbagai jenis dan jumlah 

bahan pangan di bidang agribisnis untuk diproses melalui sistem industri 

pengolahan bahan pangan.  
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Demikian juga sektor perkebunan dengan berbagai jenis komoditi tanaman 

budidaya dan penanganan produksi, seperti karet, kelapa sawit, teh, tebu dan 

lain sebagainya semakin bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumen 

melalui jaringan pasar yang luas untuk tersedianya bahan baku industri dan 

proses pengolahan penganekaragaman agroindustri yang mempunyai nilai 

eksport sangat tinggi. Oleh karenanya pemerintah pusat dan daerah, bersama-

sama pihak swasta dan masyarakat sudah seharusnya melakukan 

kebijaksanaan menitik beratkan  pemberdayaan sumber daya manusia dengan 

budidaya pertanian dan  perkebunan, sehingga pembanguan infrastruktur 

akan lebih terarah dan terencana  mendukung usaha pertanian dan  

perkebunan.  

 

Sektor pertanian dan  perkebunan melalui sistem industri pengolahan bahan 

akan berdampak baik pada sumber pendapatan devisa negara, lingkungan 

serta penyerapan tenaga kerja yang relatif besar dapat menumbuhkan sikap 

dan tekad kemandirian masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan secara merata lahir dan batin.  

 

Pemberdayaan sumber daya manusia atau karyawan yang baik melalui 

pendidikan dan berketrampilan dalam mengelola sektor usaha pertanian atau 

perkebunan, mutlak diperlukan, sehingga pengolahan tanah (asset) akan 

menjadi lebih baik, masalah permodalan dapat di atasi, penggunaan pupuk 

dilakukan secara proposional sesuai jenis tanaman, bibit yang digunakan 

berkualitas unggulan, mampu mengaplikasikan teknologi modern sebagai 

sarana dan  prasarana pendukung kegiatan usaha untuk mencapai hasil yang 
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optimal. Keberhasilan suatu usaha dan menjadikannya sebagai perusahaan, 

tergantung dari pada unsur manusia di dalamnya, karena kontribusi sumber 

daya manusia sangatlah besar, melampaui peran yang diberikan oleh sumber-

sumber lain. Semakin besar perusahaan, maka masalah sumber daya manusia 

juga semakin besar dan kompleks diperlukan manajemen sumber daya 

manusia untuk mengelola perusahaan tersebut.  

 

Menurut Schuler, (1998) manajemen sumber daya manusia merupakan 

pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja dalam organisasi yang 

memberikan kontribusi melalui fungsi serta kegiatan secara efektif dan adil 

bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. 

 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka antara sesama 

perusahaan akan menghadapi persaingan secara kualitas, kuantitas dan 

ketepatan waktu, berhubungan dengan  permintaan pasar, persoalan tersebut 

menggambarkan betapa pentingnya peran manajemen dalam suatu 

perusahaan, menyangkut pemberdayaan sumber daya manusia yang memiliki 

pendidikan berkeahlian dan berketrampilan, guna menciptakan daya saing 

yang tinggi dan peningkatan profitabilitas.  

 

Suatu organisasi, baik organisasi usaha berorientasi mencari laba maupun 

yang bertujuan sosial, mempunyai beberapa karakteristik universal, yaitu          

(1) adalah harapan atau tujuan yang berhubungan dengan penerapan sistem 

manajemen organisasi, agar dapat mencapai  hasil secara efektif dan efisien, 

(2)  adalah adanya orang-orang yang dikelola di dalam  manajemen, baik 
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dalam jumlah besar maupun jumlah kecil ada hirarki, (3) adalah pembagian 

tugas secara organisasi. 

 

Perusahaan yang konsisten mengelola usahanya di bidang agribisnis dan  

agroindustri, menghasilkan produk di pasarkan dalam negeri maupun 

International adalah PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) berkantor pusat 

direksi di Jalan Teuku Umar No. 300 Kedaton  Bandar Lampung. Kegiatan 

usahanya didukung oleh  kantor cabang Unit Usaha di Sumatera Selatan, 

Bengkulu, sedangkan di Lampung, yaitu ; Kedaton  (Keda), Pematang Kiwah 

(Pewa), Rejosari (Resa), Bergen (Bege), Way Berulu (Wabe), Way Lima 

(Wali),Tulung Buyut, Bekri, Padang Ratu  dan  Pabrik Gula Bunga Mayang 

(pgbm).   

 

Dalam mengelola usaha di bidang agribisnis dan agroindustri, diperlukan          

peran penting manajemen untuk membangun kepercayaan (trust), tentunya 

memerlukan waktu lama untuk mencapai keberhasilan dan mendapatkan 

timbal balik yang tinggi dari setiap para anggota - anggotanya, mempunyai             

integritas, karakteristik dan berkemampuan. Membangun kepercayaan                

(trust) tersebut sangat ditentukan sejak awal dalam pelaksanaan manajemen 

personalia menyangkut pemberdayaan  sumber daya manusia diantaranya; 

seleksi penerimaan karyawan dan posisi penempatan karyawan sampai 

dengan pemberhentian  karyawan.  

 

Menentukan standar personalia sangatlah penting dalam melaksanakan 

kegiatan sistem penerimaan karyawan dan penempatan posisi karyawan di 

mana tempat yang tepat bagi karyawan dapat berkarya sesuai keahliannya. 

Penempatan karyawan kurang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan 
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dapat mengakibatkan tingkat kinerja karyawan menjadi rendah, sulit 

menyesuaikan diri atau keterpaksaan dan menjadikan penyebab kurang 

bertanggungjawab dengan pekerjaan, sehingga perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya per satuan waktu  menjadi 

rendah (Mangkunegara, 2000). 

 

Pelaksanaan seleksi penerimaan karyawan perlu diperhatikan masalah 

efisiensi dan metode, banyak metode yang biasa digunakan oleh suatu 

perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja antara lain: (1) Metode tertutup 

adalah perekrutan  hanya di informasikan kepada  para karyawan di dalam 

perusahaan atau  orang-orang tertentu saja. Pelamar menjadi relatif sedikit, 

sehingga kesempatan untuk  mendapatkan karyawan yang baik akan semakin 

sulit, (2) Metode terbuka adalah perekrutan di informasikan secara luas 

dengan  memasang iklan pada  media cetak maupun elektronik, agar tersebar 

luas ke masyarakat banyak lamaran yang masuk untuk mendapatkan 

karyawan qualified menjadi lebih besar. Dengan adanya penyeleksian 

karyawan secara selektif, diharapkan akan menghasilkan karyawan-karyawan 

yang dapat menjamin kelancaran tugas-tugas atau aktivitas kerja dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan ditinjau dari segi jumlah maupun mutu 

guna menciptakan kinerja karyawan. 

 

Setelah  proses penerimaan terselesaikan, karyawan akan memasuki tahapan 

kegiatan orientasi bimbingan sebelum karyawan melaksanakan tugas, berupa 

penilaian, pengenalan dan  penyesuaian manajemen sumber daya manusia 

dengan  pekerjaan / jabatan, organisasi di dalamnya, dalam rangka 
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meningkatkan kinerja karyawan. Adapun di antaranya : (a) Program 

pendidikan dan keterampilan dilakukan secara berkesinambungan akan 

menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran berprestasi, kesadaran 

efektivitas dan  efisiensi dalam melakukan pekerjaan, (b) Motivasi 

berhubungan dengan tingkah laku karyawan dengan dukung fasilitas yang 

baik, akan mendorong moril pekerja terus bekerja lebih giat dan produktif,  

(c) Lingkungan senantiasa harus terpelihara dengan baik, serta dapat menjalin 

kerjasama yang harmonis sesama para pekerja dalam  menjalankan tugas. 

 

Bagi karyawan baru, merupakan produk dari suatu sistem pendidikan dan 

telah memiliki keterampilan dasar atau telah berpengalaman, melalui 

kegiatan orientasi bimbingan, karyawan tersebut akan dapat segera 

beradaptasi dengan pekerjaan, jika dilakukan pada tempat yang tepat dan 

benar sesuai dengan kemampuan.   

 

Menyangkut  manajemen personalia yang berhubungan dengan kegiatan  

penerimaan karyawan dan  posisi penempatan karyawan dibidang agribisnis 

dan agroindustri adalah Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan merupakan bagian sektor usaha dari  Kantor Direksi Pusat  

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) di  Bandar Lampung.  

 

Kegiatan penerimaan karyawan dan posisi penempatannya pada bidang 

pekerjaan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, mengalami dua sistem 

dilaksanakan Personalia PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha 

Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode 
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tertutup dan dilaksanakan Personalia Kantor Direksi Pusat PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) di Bandar Lampung menggunakan metode terbuka. 

Untuk lebih jelasnya jumlah seluruh orang karyawan yang bekerja pada     

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, seperti terlihat pada Tabel 1. 

                    

Tabel 1.  Jumlah karyawan dan  bagian pekerjaan pada  PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2011 

 

Nomor Bagian     Jumlah karyawan (orang) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Staf   

Pengolahan 

Teknik 

Tata Usaha /Keuangan 

SDM dan Umum 

Laboratorium 

  29  

  83 

  38 

  15  

  57  

  16   

                Jumlah                                                            238   

Sumber :  PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pewa Natar, tahun 2012 

 

 

Tabel 1 menunjukkan data seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII 

(Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Kabupaten Lampung Selatan yang 

berjumlah 238 orang karyawan. Dalam kegiatan penyeleksian penerimaan 

dan posisi penempatan, manajemen personalia mensyaratkan bahwa 

diperlukan pertimbangan faktor usia karyawan, tidak  hanya berlaku bagi 

para pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi karyawan lama yang 

mengalami alih tugas dan mutasi. Usia karyawan yang sudah tua sebaiknya di 

tempatkan pada pekerjaan tidak terlalu berat menanggung beban resiko 

secara fisik, hal ini untuk menghindari rendahnya efektifitas dan efisensi 

kerja.  
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Terkait dengan permasalahan tersebut, maka dapat dilihat pada Tabel 2  

data  mengenai usia 238 orang karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII 

(Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan.  

 

Tabel 2.  Komposisi karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII  Unit Usaha 

Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan 

usia dan jenis kelamin, tahun 2011 

 

Nomor       Usia Jumlah (orang)   Prosentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

                   55 

50 – 54 

45 – 49 

40 – 44 

35 – 39 

30 – 34 

25 – 29 

  6 

79 

64 

50 

20 

18 

  1 

  2,52 % 

33,19 % 

26,89 % 

 21,00 % 

   8,40 % 

   7,56 % 

     0,42 % 

                Jenis kelamin karyawan 

1 

    2 

             Laki-laki 

            Perempuan 

215 

 23 

            90,34 % 

              9,66 %  

 Jumlah 238                 100 % 

        Sumber :  PTPN VII Unit Usaha (Pewa) Natar, tahun 2012 

 
Tabel 2  menunjukkan bahwa > 35 % orang karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara VII  Unit Usaha Pematang Kiwah Natar  Kabupaten Lampung 

Selatan rata-rata usianya 50-55 tahun, secara fisik sudah mulai menurun, 

selain itu juga faktor jenis kelamin perempuan, perlu juga dipertimbangkan 

secara fisiknya relatif lemah dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan terutama 

berhubungan efektifitas dan efisien kerja.  

 

Dalam kegiatan penerimaan karyawan, personalia penting untuk 

mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai karakteristik karyawan, 

terutama pada kualitas pendidikan dan berkeahlian merupakan salah satu 

faktor kunci keberhasilan suatu perusahaan. Sebab dengan pendidikan, 
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karyawan akan mempunyai kesadaran berprestasi, kesadaran efektivitas dan 

efisiensi dalam  melakukan pekerjaan. Tabel 3 menampilkan data  tingkat  

pendidikan seluruh orang karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) 

Unit Usaha Pematang Kiwah Natar  Kabupaten Lampung Selatan, tahun   

2006- 2011. 

 

Tabel 3. Jumlah karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII  Unit Usaha 

Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan 

latar belakang pendidikan, tahun 2006-2011 
 

 

Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Persentase  (%) 

Sarjana S2 

Sarjana S1 

Diploma III 

Diploma 

SMA/sederajat 

SMP 

SD 

   - 

   4 

   - 

   1 

 43 

 24 

145 

   - 

   4 

   - 

   1 

 43 

 24 

145 

    - 

    4 

    - 

    2 

  42 

  25 

146 

    - 

    5 

    2 

    2 

  48 

  27 

143 

 - 

  6 

  1 

  2 

 61 

 30 

135 

   1 

   6 

   3 

- 

 72 

 30 

 126 

0,42    

2,52 

1,26 

0,00 

        30,25 

        12,61 

        52,94 

Jumlah 217 217 219 227 235  238      100,00   

       Sumber :  PTPN VII Unit Usaha (Pewa) Natar, tahun 2012  

 

Tabel 3  menunjukkan bahwa, sejak tahun 2006 - 2011  latar belakang 

pendidikan karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII  Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, masih didominasi oleh SD dan 

SMP, sedangkan pada tingkat pendidikan SMA/sederajat, akademi maupun 

Sarjana, kurang sebanding dengan jumlah keseluruhan karyawan yang 

berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia.  

 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, agar menjadi lebih baik, tentunya 

harus diikuti oleh disiplin karyawan, menyangkut tanggungjawabnya dalam 

menyelesaikan tugas pekerjaan, sesuai dengan perencanaan perusahaan. 

Dalam permasalahan kedisiplinan tersebut, tidak terlepas juga bagi karyawan 
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PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah 

Kabupaten Lampung Selatan tanggungjawabnya sebagai karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan pengolahan karet remah sesuai rencana perusahaan 

diperlukan kedisiplinan seperti terlihat pada Tabel 4  tingkat absensi 

karyawan. 

 

Tabel 4. Tingkat absensi karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)  

Unit Usaha Pematang Kiwah Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 

2006-2011 

 

Tahun Jumlah 

hari kerja 

Jumlah 

karyawan 

Absensi 

karyawan 

 Persentase  (%) 

 

2006 

2007 

2008 

 

308 

309 

308 

 

217 

217 

219 

 

4889 

4595 

4714 

 

7,31 

6,30 

6,39 

                 Rata – rata           6,67 

Tahun Jumlah 

hari kerja 

Jumlah 

karyawan 

Absensi 

karyawan 

  Persentase (%) 

 

2009 

2010 

2011 

 

309 

310 

310 

 

227 

235 

238 

 

2878 

2996 

2769 

 

4,10 

4,11 

3,75 

               Rata – rata 4,00 

Sumber  :    PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012 

 

 

Tingkat absensi   =                  Jumlah absensi                  x    100%        

                                  Hari kerja   x    Jumlah karyawan 

 

 

Tabel 4. menunjukkan bahwa tingkat absensi karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan, berdasarkan perhitungan tingkat absensi karyawan tahun 

2006 - 2008 rata-rata diperoleh 6,67 % per tahun, masih relatif tinggi. 

Sedangkan pada tahun, 2009 - 2011 tingkat absensi karyawan rata-rata 
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diperoleh 4,00 % setelah dilakukan perbandingan, maka terdapat selisih    

2,67 % per tahunnya, artinya terjadi penurunan hasilnya membaik. Standar 

toleransi absensi karyawan yang ditetapkan oleh personalia adalah 2,00 %  

per tahun setiap karyawan (PTPN VII  Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012). 

 

Tingkat keberhasilan suatu  perusahaan dapat dilihat dari  kinerja perusahaan  

mengelola sumber daya yang efektivitas, dalam mencapai  sasaran yang telah 

ditetapkan secara individu maupun organisasi. Karyawan yang mempunyai 

kinerja (job performance)  tinggi  harus selalu dipertahankan, dimotivasi dan  

bahkan ditingkatkan sampai batas kemampuan maksimal dimilikinya 

(Nitiseminto,1996). 

 

Upaya yang terus dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit 

Usaha  Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mencapai 

sasaran kinerja karyawan agar lebih optimal, (a) pembinaan penilaian 

karyawan berhubungan dengan  kewajiban karyawan,  yaitu;  absensi, jam 

kerja efektif,  apabila melanggar disiplin, teguran tertulis,  /sanksi berat, 

bahkan sampai pengusulan pemberhentian karyawan, (b) pembinaan 

penilaian karyawan berhubungan; pengangkatan karyawan tetap, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, penerimaan tunjangan dan cuti tahunan, (c) 

pembinaan (pengembangan) karyawan berhubungan dengan  prestasi kerja, 

motivasi dan kepuasan kerja (PTPN VII Unit Usaha Pematang Kiwah Natar, 

tahun 2012).  
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Berdasarkan penilaian masing-masing individu karyawan yang  memenuhi 

kriteria secara menyeluruh berupa peraturan ketentuan perusahaan dan  

persyaratan serta prestasi kerja yang dicapai karyawan dalam periode waktu 

tertentu, maka Personalia PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit 

Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat 

mengusulkan kepada Kantor Direktur Pusat PT. Perkebunan Nusantara VII 

(Persero) terkait pengangkatan karyawan tetap, kenaikan pangkat atau  

golongan. Selanjutnya dapat dilihat masing-masing golongan / kepangkatan 

dan honorer 238 orang karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) 

Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan pada    

Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5.  Golongan / kepangkatan karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII    

Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, 

tahun 2011 

 

No Golongan Jumlah karyawan Persentase (%) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8  

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

IV A 

III D 

III C 

III B 

III A 

 II D 

 II C 

 II B 

 II A 

  I D 

  I C 

  I B 

  I A 

Honor 

 1 

 1 

 - 

 1 

 3 

 5 

 4 

11 

18 

14 

26 

39 

84 

31 

 0,42 

 0,42 

 0,00 

 0,42 

 1,26 

 2,10 

 1,68 

 4,62 

 7,56 

 5,88 

10,92 

16,38 

35,29 

13,03 

        J u m l ah           238               100,00           

Sumber :  PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar  

Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012 
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Berdasarkan Tabel 5  mengenai golongan / kepangkatan karyawan              

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa  golongan/ kepangkatan 

karyawan  rata-rata rendah yang disebabkan antara lain ; faktor latar belakang  

pendidikan karyawan, kedisiplinan, prestasi kerja, masa kerja dan 

kebijaksanaan manajemen perusahaan dikarenakan PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Berikut Tabel 6 yang berhubungan dengan masa kerja karyawan 

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Tabel 6.   Jumlah karyawan dan lama masa kerja karyawan PT. Perkebunan   

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2011. 

 

Nomor Lama masa kerja 

(tahun) 

Usia 

 (tahun) 

Karyawan 

(orang) 

1 3   -   7     25 -    30             1   

2   8  -  12        31 -    40        38  

3  >  12      >   41                  199  

                   Jumlah seluruh karyawan              238 

       Sumber :  PTPN. VII  (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar  

Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012. 

 

 

Tabel 6  menunjukkan bahwa > 85 % orang karyawan, telah bekerja rata-rata 

lebih dari 10 tahun, dimungkinkan adanya  kesesuaian antara keinginan 

karyawan dengan  manajemen perusahaan, sehingga mendorong karyawan 

untuk tetap bekerja pada PT. Perkebunan Nusantara Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
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Pada, tahun 2006 - 2008 maupun tahun sebelumnya, Personalia                   

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan masih melaksanakan kegiatan penerimaan 

karyawan yang menggunakan metode tertutup, tidak dibuka secara umum di 

masyarakat. Pada tahun, 2008 untuk terakhir kalinya Personalia                   

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan kegiatan penerimaan 

karyawan, seperti pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Lowongan kerja dilaksanakan oleh Personalia PT. Perkebunan 

Nusantara VII Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan, tahun 2008 

 

Dibutuhkan 

1 orang karyawan persyaratan  

Dibutuhkan                                          

8 orang karyawan persyaratan  

 

1. SMA / sederajat 

2. Salinan Ijazah terakhir 

legalisir 

3. Umur 20 - 25 tahun 

4. Photo copy KTP 2 lembar 

5. Keterangan berbadan sehat 

 

1. SMP.  3 orang dan  SD  5 orang 

2. Salinan ijazah terakhir legalisir 

3. Umur 20 - 25 tahun 

4. Photo copy KTP 2 lembar 

5. Keterangan berbadan sehat 

        Sumber :  PT. Perkebunan Nusantara VII  Unit Usaha Pematang  Kiwah  

Natar  Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012 

 

PT. Perkebunan Nusantara Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan, selama tahun,  2006 - 2008  dalam melaksanakan kegiatan 

penerimaan karyawan, umumnya hanya  bersifat  menggantikan karyawan  

lama, karena pensiun, sakit parah, meninggal dunia, diberhentikan atau  

mengundurkan diri,  yaitu sebanyak 16 orang karyawan yang  keluar dan 

digantikan oleh 18 orang karyawan baru, sistem penerimaan karyawan masih 

menggunakan metode tertutup.  
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Sejak tahun, 2009 - 2011 Kantor Direksi Pusat PT. Perkebunan Nusantara 

(Persero) di  Bandar Lampung meningkatkan standar mutu manajemen secara 

menyeluruh termasuk juga peningkatan kapasitas dan kualitas hasil produksi 

maupun pemberdayaan sumber daya manusia di semua Unit-Unit Usaha     

PT. Perkebunan Nusantara (Persero) VII. Kebijaksanaan penerimaan 

karyawan di semua Unit-Unit ditentukan dan dilaksanakan oleh Personalia 

Pusat Kantor Direksi Pusat PT. Perkebunan Nusantara di  Bandar Lampung.  

 

Pada tahun, 2009  Personalia Kantor Direksi Pusat PT. Perkebunan Nusantara 

VII (Persero) di Bandar Lampung telah melaksanakan kegiatan penerimaan 

karyawan  Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan 

yang dibuka secara umum dengan menggunakan metode terbuka, melalui 

media massa, internet, papan pengumuman di kantor-kantor PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) propinsi Lampung, seperti pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Lowongan kerja dilaksanakan oleh Personalia Kantor Direksi    

Pusat PT. Perkebunan Nusantara  VII di  Bandar Lampung,      

tahun 2011 

 
 

                                 Dibutuhkan karyawan / Staf 

 
 

SLTA                                                      SARJANA 

 

1. SMA, STM, SMK.  12 orang 

2. Umur 20 - 23 tahun 

3. Belum menikah 

4. Kartu Depnaker 

5. Pengalaman kerja diutamakan  

6. Keterangan berbadan sehat 

7. S K C. Kepolisian 

 

1. 2  Sarjana Hukum, 2  Sarjana 

Pertanian , 2  Sarjana Ekonomi 

2. IPK. Min. 2,75 

3. Usia maksimal  25 - 27 tahun 

4. Belum menikah 

5. Kartu Depnaker 

6. Pengalaman kerja diutamakan 

7. Keterangan berbadan sehat 

8. S K C. Kepolisian 
 

       Sumber : Humas Kandir PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), tahun 2012 
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Pada  tahun, 2009 - 2011  masih terdapat  9 orang karyawan yang  keluar dari  

PT. Perkebunan Nusantara Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan, maka personalia PT. Perkebunan Nusantara Unit Usaha 

Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan mengusulkan kepada 

Personalia Kantor Direksi Pusat PT. Perkebunan Nusantara di Bandar 

Lampung dapat merealisasikan permohonan penambahan karyawan dan 

segera melaksanakan penerimaan karyawan secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan untuk menggantikan karyawan yang keluar. Personalia Kantor 

Direksi Pusat PT. Perkebunan Nusantara di Bandar Lampung  telah 

melaksanakan kegiatan penerimaan karyawan menggunakan metode terbuka 

seluruhnya berjumlah 28 orang karyawan, untuk lebih jelasnya tingkat  

perputaran keluar dan masuk karyawan tergambarkan pada Tabel 9 sebagai 

berikut. 

 

Tabel  9.    Tingkat perputaran keluar dan masuk karyawan pada                 

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2006-2011 

 

Tahun Karyawan                

yang keluar 

Karyawan            

yang baru 

Jumlah karyawan (orang) 

  2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

5 

5 

6 

3 

3 

3 

  5 

  5 

  8 

11 

11 

  6 

217 

217 

219 

227 

235 

238 

Sumber :  PTPN VII  Unit Usaha Pematang Kiwah Natar, tahun 2012 

 
 

Personalia Kantor Direksi Pusat  PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) di  

Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan penerimaan karyawan, 

tahapan pertama penyeleksian berkas-berkas administrasi para pelamar, tahap 
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ke dua seleksi tertulis, wawancara, selanjutnya test kesehatan fisik oleh 

dokter klinik berupa kesehatan paru-paru, mata /buta warna, internest, 

sedangkan test mental (psikotest) yang dilaksanakan oleh Personalia                    

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) di Bandar Lampung merupakan 

syarat yang terpenting dalam penyeleksian penerimaan karyawan. Dengan 

dibantu oleh psikolog dari luar personalia PT. Perkebunan Nusantara VII 

(Persero), psikolog tersebut akan  merekomendasikan hasil penilaian layak  

atau tidaknya seseorang karyawan diterima bekerja.  

 

Pelamar yang telah dinyatakan lulus, akan di tempatkan pada Unit-Unit 

Usaha PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang membutuhkan dan 

menjalani orientasi bimbingan (training) selama 3 (tiga) bulan, sebelum 

hubungan kerja disahkan dan  menandatangani surat perjanjian kerja. 

 

Berdasarkan kebijaksanaan manajemen Kantor Direksi Pusat PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) di Bandar Lampung, maka pabrik pengolahan karet 

remah Unit Usaha Pematang Kiwah Natar  Kabupaten Lampung Selatan telah 

meningkatkan standar mutu dan kapasitas produksi  pengolahan bahan baku  

karet remah, seperti terlihat pada Tabel. 10 
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Tabel 10.  Kapasitas produksi pengolahan bahan baku karet remah dalam  

jumlah kg/ per bulan, tahun 2006 – 2011 
 

Tahun 

Bulan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 

Peb 

Mar 

Apr 

Mei 

Juni 

Juli 

Agust 

Sep 

Okt 

Nop 

Des 

611.127   

629.042 

721.128  

630.363  

684.212  

641.103  

725.066  

663.126  

663.092  

605.092  

667.002       

746.055  

616.047  

626.057  

656.122  

705.022  

616.003  

615.092  

688.028  

665.461  

634.195  

681.094  

664.072  

668.036  

477.012 

571.006 

680.051 

574.042 

513.087 

707.006 

797.074 

650.092 

493.008 

616.004 

652.009 

520.003 

812.753 

813.541 

831.416 

781.913 

773.466 

757.907 

766.431 

722.785 

714.945 

783.338 

763.234 

788.342 

680.056  

921.226   

914.756   

825.894   

903.983   

932.710   

903.688   

893.064   

943.880   

942.807   

923.370   

836.867   

860.239  

920.728  

930.465  

920.963  

860.138  

880.000  

800.195  

910.507  

920.361  

880.212  

920.260  

929.803  

7.964.080 7.835.229 7.250.394   9.310.071 10.622.301 10.733.871 

Sumber :  PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang   

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, 2012. 

 
  

Sebelum tahun, 2009  PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha 

Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, menargetkan hasil 

produksi karet remah sebesar 850 ton / bulan. Setelah tahun, 2009              

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan telah meningkatkan target hasil produksi karet 

remah menjadi 900 ton / bulan. Berikut Tabel 11 rekapitulasi data hasil 

produksi karet remah PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha 

Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2006 – 2011. 
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Tabel 11. Data hasil produksi karet remah PTPN VII Unit Usaha Pematang   

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan kapasitas ton/bulan, 

tahun 2006 - 2011    
 

TAHUN 

BULAN    2006      2007  2008   2009    2010      2011 

Jan 

Peb 

Mar 

Apr 

Mei 

Juni 

Juli 

Agust 

Sept 

Okt 

Nop 

Des 

607  

601  

719  

620  

663  

631  

723  

636  

643  

605  

607  

726  

602  

613  

644  

604  

605  

613  

658  

645  

630  

676  

646  

614  

461 

560 

678 

564 

501 

667 

767 

634 

463 

596 

631 

511 

810  

811  

829  

779  

772  

755  

761  

720  

713  

783  

763  

787  

 680  

 921  

 913  

 825  

 902  

 922  

 903  

 892  

 941  

 942  

 923  

 836  

 860  

 920  

 929  

 920  

 860  

 880  

 799  

 919  

 920  

 876  

 917  

 926  

JUMLAH 7.781      7.540  

 

 7.033 

 

9.283  

 

  10.600  

 

10.726  

Rata-rata   648,4           628,3  

 

   586,0  

 

773,5  

 

     833,3  

 

  893,8  

Sumber :  PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012.   

 

  

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) mempromosikan usaha melalui 

profil dengan misi, yaitu menjadikan perusahaan agribisnis dan agroindustri 

yang tangguh dan berkarakter global, salah satu visinya adalah menggunakan 

teknologi budidaya, efisien dan akrab dengan lingkungan, menghasilkan 

produk berstandar pasar domestik maupun internasional. PT. Perkebunan 

Nusantara Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan 

dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai pabrik pengolahan bahan baku 

karet remah (bokar) dan  hasilnya berupa karet remah berkualitas.  
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Menyangkut bahan baku karet remah untuk di produksi, diperoleh dari 

perkebunan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan dan koperasi yang menampung 

hasil perkebunan karet kemitraan atau petani plasma. Kemudian bahan baku 

karet remah diproses dan distandarisasikan ke dalam ruang standard grade, 

menghasilkan karet Low grade berjenis lateks, sedangkan karet High grade 

berjenis Cup lump, slab dan scrap atau Standard Indonesian Rubber, 10 dan 

20, panjang 600 ± 20 mm dan  675 ± 25 mm, lebar 300 ± 300 dan  355  ± 10 

mm, mempunyai berat sebesar 33 1/3 kg atau 35 kg atau sesuai permintaan 

pasar.  

 

Sesuai dengan permintaan pasar, sebelum tahun, 2009  PT. Perkebunan 

Nusantara Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan hasil 

produksinya, di pasarkan di dalam negeri, seperti: Perusahaan Gajah 

Tunggal, Intirub, perusahaan spare part mesin-mesin industri dan kendaraan, 

karpet mobil, karet kebutuhan rumah tangga, yaitu karet campuran berjenis 

lateks dan high grade (SIR) 10 dan (SIR) 20. Sedangkan pasar 

Internasionalnya ke Cina dan Pakistan, karet berjenis high grade  (SIR) 10 

dan (SIR) 20.   

 

Sejak, tahun 2009  PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) meningkatkan 

standar mutu manajemen dan  pemberdayaan sumber daya manusia, 

menjadikannya hasil produksi karet remah semakin lebih baik secara kualitas 

dan  kuantitas, sehingga mendapatkan grand image / kepercayaan pasar  

Internasional, pemasarannya berkembang ke  negara-negara lainnya, seperti 
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India,  Kanada dan Australia dan  Eropa (sumber : PTPN VII  (Persero) Unit 

Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012). 

 

Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan topik “ Hubungan penerimaan karyawan dan 

posisi penempatan dengan kinerja karyawan pengolahan karet remah pada  

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah  Natar  

Kabupaten Lampung Selatan “. 

 

B.   Perumusan Masalah 

Dalam menentukan kebijakan manajemen mengenai penerimaan karyawan, 

proses awal diperlukan pertimbangan menyeluruh untuk menentukan posisi 

penempatan karyawan tepat  dan  benar sesuai kemampuan dan  ketentuan  

rencana kerja, merupakan hasil perilaku nyata sebagai prestasi kerja perannya 

dalam  perusahaan.  

 

Prosedur penerimaan merupakan serangkaian metode untuk memperoleh 

informasi yang  lengkap dari  pelamar. Seluruh informasi tersebut kemudian 

dibandingkan dengan ketentuan standar personalia dan  spesifikasi jabatan  

(Nitiseminto, 1996).  

 

Pada  tahun  2006 - 2008, PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit 

Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam 

melakukan kegiatan penerimaan karyawan, umumnya hanya bersifat 

menggantikan karyawan lama, karena pensiun, sakit parah, meninggal dunia, 

diberhentikan atau mengundurkan diri,  menggunakan sistem metode  

tertutup. Tenaga kerja diperoleh dari masyarakat lingkungan perusahaan atau 

direkomendasikan keluarga terdekat dari  para  karyawan, kelemahannya 
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kurang terpenuhinya (kurang selektif) syarat ketentuan standar manajemen 

personalia mengenai latar belakang pendidikan dan berkeahlian, sehingga  

mempunyai kecenderungan kesadaran berprestasi dan  kedisiplinannya 

rendah.  

 

Sejak tahun 2009, Kantor Direksi Pusat  PT. Perkebunan Nusantara VII 

(Persero) di  Bandar Lampung melakukan pembenahan standar mutu 

manajemen dan kebijaksanaan perubahan sistem penerimaan karyawan di 

semua Unit-Unit Usaha, ditentukan oleh Personalia Kantor Direksi Pusat              

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) di Bandar Lampung. Sistem 

penerimaan karyawan menggunakan metode terbuka, tenaga kerja diperoleh 

dari masyarakat luas secara kompetitif  dan  berqualified, pendidikan dan 

berkeahlian lebih diutamakan, guna meningkatkan kesadaran berprestasi dan  

kedisiplinan karyawan membaik. 

 

Baik atau buruk pengelolaan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh 

mekanisme penerimaan karyawan, mempertimbangkan secara menyeluruh  

berdasarkan standar manajemen personalia, diantaranya : latar belakang 

pendidikan, prestasi akademik, pengalaman bekerja, usia, kesehatan fisik dan 

mental, sehingga diperoleh karyawan yang mempunyai kapasitas kemampuan 

sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Setelah dilakukan penempatan 

karyawan perlu, dididik, diarahkan serta memotivasi dengan memberikan 

kepuasan kerja yang baik, akan dapat menimbulkan dorongan  semangat 

kerja, kedisiplinan dan tanggungjawab, sehingga pelaksanaan  pekerjaan 

menjadi efektif dan efisien (Siswanto, 2003). 
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Indikasi penerimaan karyawan kurang sesuai dengan ketentuan standar  

manajemen personalia berakibat kepada : (1) Pekerjaan akan kurang beres      

(2) Memboroskan bahan baku, (3) Pekerjaan menjadi lambat, (4) Banyaknya  

kerusakan, sehingga efektivitas dan efisiensi menjadi berkurang dari  

seharusnya dapat dilaksanakan. 

 

Indikasi ketidaktepatan posisi penempatan karyawan, apabila dibiarkan :              

(1) Karyawan akan mengalami tekanan dari orang lain dan keberadaannya 

dalam organisasi suatu keterpaksaan, bertahan karena tidak memiliki 

alternatif  pekerjaan lain, (2) Menyebabkan keresahan (3) Turunnya semangat 

kerja, (4) Kurangnya tanggungjawab pekerjaan berakibat kekeliruan, tidak 

efisiensi karena banyak mengalami kegagalan atau kerusakan 

(Nitiseminto,1996).  

 

Upaya terus dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit 

Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk mencapai 

sasaran kinerja karyawan agar lebih optimal, adalah: (a) Pembinaan penilaian 

kewajiban karyawan ; absensi, jam kerja efektif, teguran melanggar disiplin, 

hukuman sanksi ringan dan berat hingga pemberhentian karyawan, (b) 

Pembinaan penilaian karyawan, yaitu ; pengangkatan karyawan tetap, 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penerimaan tunjangan dan cuti 

tahunan, (c) Pembinaan (pengembangan) karyawan berhubungan dengan  

prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Diharapkan dapat 

meningkatkan pencapaian rencana target hasil produksi karet dan  
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mengurangi tingkat absensi, perputaran keluar dan masuknya karyawan 

mempunyai kecenderungan turnover cukup besar. 

 

Tolak ukur penilaian kinerja karyawan, yaitu : 

 

1.  Kuantitas :  meliputi pada jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan oleh 

karyawan dalam kurun waktu tertentu 

2.  Kualitas :  meliputi mutu yang dihasilkan karyawan, mampu 

menghasilkan mutu produk yang baik adalah karyawan 

berkualitas  

3.  Ketepatan :  waktu penyelesaian pekerjaan tergantung  sesuai atau  

tidaknya dengan rencana yang ditetapkan  perusahaan                 

(Dharma, 2004) 

 

Manajemen personalia dilaksanakan secara tepat dan benar, maka efektifitas 

dan efisiensi karyawan per satuan waktu secara keseluruhan menjadi lebih 

baik. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti dapat 

dirumuskan :  

 

1.   Bagaimana hubungan dua sistem metode penerimaan karyawan dan  

posisi  penempatan (non kompetensi / kompetensi) menurut ketentuan 

manajemen personalia dengan kinerja karyawan pengolahan karet remah 

pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan?  
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2.   Bagaimana hubungan penerimaan karyawan dan posisi penempatan 

dengan kinerja karyawan pengolahan karet remah pada PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah : 

 

1.   Menganalisis hubungan dua sistem metode penerimaan karyawan dan  

posisi penempatan (non kompetensi / kompetensi) dengan kinerja 

karyawan pengolahan karet remah pada PT. Perkebunan Nusantara VII 

(Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung 

Selatan menurut ketentuan manajemen personalia. 

 

2.   Menganalisis hubungan penerimaan karyawan dan  posisi penempatan  

dengan kinerja karyawan pengolahan karet remah pada PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat penelitian yang akan didapat 

adalah : 

 

1.   Sebagai bahan masukan bagi perusahaan di bidang  agribisnis dan  

agroindustri. 
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2.   Sebagai bahan masukan perencanaan kebijakan manajemen personalia 

dan strategi pengembangan sumber daya manusia. 

 

3.   Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai manajemen sumber 

daya manusia yang berhubungan dengan kegiatan usaha di bidang 

agribisnis dan agroindustri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


