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ABSTRAK
Peranan sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting dalam
menentukan keberhasilan suatu organisasi.Dalam proses untuk menciptakan
sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dibutuhkan pengembangan
karyawan, yang berguna untuk membantu memperbaiki produktivitas kerja agar
mencapai hasil yang optimal di dalam perusahaan. Pengembangan ini
dirancang untuk memberi para karyawan pembelajaran pengetahuan dan
keterampilan yang dibutuhkan sesuai pekerjaan mereka. Pengembangan
karyawan dapat dilakukan melalui metode pendidikan dan pelatihan.Adapun
tujuan penulisan adalah untuk mengetahuimetode pengembangan karyawan
pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan.
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalahstudi
lapangan dan studi kepustakaan.
Studi lapangan dilakukan dengan
carapengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Jenis sumber data terdiri dari
data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data adalah teknik
deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dan kemudian menyimpulkannya.
Pengembangan karyawan PT Perkebunan Nusantara IV Medan
dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada masingmasing unit-unit kebun.
Pengembangan karyawan ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan kompetensi dan
wawasan bisnis untuk semua level karyawan. Manfaat dengan diadakannya
pengembangan karyawan agar dapat membuat moral karyawan menjadi lebih
baik dan meningkatkan loyalitas karyawan sehinggadapat memberikan
kontribusi terbaik bagi perusahaan. Metode pengembangan karyawan yang
digunakan adalah Kuliah, Diskusi, Demonstrasi, Latihan, Latihan Instruksi
Kerja, Studi Kasus, Permainan, Main peran, Seminar, dan Praktek kerja. Ada
beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan
karyawan seperti faktor peserta, kondisi perusahaan dari segi keuangan, serta
kurangnya control pimpinan terhadap ex-peserta training. Pengembangan
karyawan telah dilakukan dengan baik dan tujuan pelatihan telah tercapai
dengan baik.

Kata kunci: Pengembangan karyawan
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ABSTRACT
The role of human resources is a very important thing in determining the
success of an organization.In the process of creating human resources with
high competitiveness required employee development, which is useful to help
improve the labor productivity in order to achieve optimal results in the
company. This development designed to give employees knowledge and skills
required according to their works. Employee development can be done
througheducation and trainingmethods. The purpose of writing is to know the
method of employee development at PT Perkebunan Nusantara IV Medan.
The method usedin collectingthe dataisfield research andlibrary research.
Field researchconducted byobservation, interviews, anddocumentation. The
type ofdata sourceconsistsofprimary dataandsecondary data. Data analysis
techniqueisdescriptive technique bycollectingthe dataandthenconclude it.
Employee developmentin PTPerkebunan NusantaraIVMedanis based
onthe needs analysisthat has been doneon each of thegarden units. Employee
developmentaims toimprove company performancethrough increasedthe
competenceandbusiness insighttoalllevels employees. The benefitsofemployee
developmentis tocreate abetteremployee’smoraleandincrease employee’s
loyaltythat cangivethe best contribution tothe company. The method of
employee developmentwhich used areLecture, Discussion, Demonstration,
Exercise, Work Instructions, Case Study, Games, Role play, Seminar method,
andJob practice.
There areseveralobstacle factorsin the implementation
ofemployee developmentsuch asa factorfrom participants, in terms ofthe
financialcondition of the company, andlack ofcontrolfrom superioragainstextrainees. Employee developmenthas beendone wellandthe goalof the training
has beenachieved well.

Keywords: Employee development
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul
Meningkatnya persaingan di dunia bisnis dewasa ini dalam menentukan
majunya dunia usaha,faktor sumber daya manusia (SDM) memegang peranan
penting sehingga

faktor SDM harus

mendapatkan

perhatian.Tingginya

persaingan global saat inimembuat dunia kerja membutuhkan orang yang bisa
berpikir untuk maju, cerdas, inovatif dan mampu berkarya dengan semangat
tinggi dalam menghadapi kemajuan jaman.
Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen dalam mencapai dan
mewujudkan tujuan dan sasaran yang diterapkan, dengan kata lain sumber
daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan
organisasi maka pengelolaan sumber daya manusia sangat diperlukan.
Dengan alasan tersebut,organisasi perlu melakukan pengembangan
sumber daya manusia, dimana pengembangan ini merupakan sebuah
kesempatan belajar, yang berguna membantu memperbaiki produktivitas kerja.
Agar pengembangan dapat dijalankan atau dilaksanakan dengan baik, suatu
program pengembangan karyawan harus lebih dahulu ditetapkan.

Program

pengembangan karyawan ini hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan
pada metode-metode ilmiah serta berorientasi pada keterampilan yang
dibutuhkan perusahaan saat ini maupun masa depan.

Dengan program

pengembangan karyawan yang baik, organisasi akan memiliki kekuatan
kompetitif yang lebih berdaya guna dan mampu bersaing secara positif dalam
peraturan nasional dan global serta sulit untuk ditiru organisasi/perusahaan lain.
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PT Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yangbergerak dalam bidang usaha perkebunan,
pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang ada diseluruh Indonesia
dan akan memasuki pada kelas industri dunia.
Nusantara

IV

Medan

masih

memiliki

banyak

Tentunya PT Perkebunan
hambatan

yang

harus

diperbaikidalam menghadapi tantangan baik eksternal dan internal.Untuk itu,
PT Perkebunan Nusantara IV Medan membutuhkan karyawan yang sangat
berkompetensi dan kreatif sehingga pengembangan karyawan ini dirasa sangat
penting manfaatnya, karena tuntutan pekerjaan akibat kemajuan teknologi dan
semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan yang sejenis.
Oleh karena itu, metode pengembangan karyawan pada PT Perkebunan
Nusantara IV Medan menarik dilakukan. Hal ini bertujuan agar mengetahui
pengembangan karyawan yang berjalan di perusahaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih mempermudah pembahasan
dan menganalisa suatu masalah secara terfokus dan sistematis. Oleh karena
itu, masalah tugas akhir dirumuskan sebagai berikut, “Bagaimana Metode
Pengembangan Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan?”

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Metode
Pengembangan Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan.
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1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:
1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Metode
Pengembangan Karyawan.
2. Sebagai bahan masukan bagi PT Perkebunan Nusantara IV Medan.
3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan membahas
masalah yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini, materi yang dibahas dibagi dalam lima bab dan
selanjutnya bab–bab tersebut dijabarkan atas subbab.

Adapun sistematika

penulisannya adalah sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan latar belakang pemilihan judul, rumusanmasalah,
tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini diuraikanteori-teori mengenai pengembangan karyawan
seperti

pengertian

pengembangan

karyawan,manfaat

pengembangan

karyawan, tujuan pengembangan karyawan,metode pengembangan karyawan,
dan faktor yang menghambat pengembangan karyawan.
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BAB 3 METODE PENELITIAN
Pada

bab

ini diuraikan

bagaimana

data

diperoleh

seperti

cara

pengumpulan data, jenis sumber data dan teknik analisis data yang digunakan
dalam pengumpulan data.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan segala informasi mengenai gambaran umum
perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi
perusahaan, arti logo perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta uraian
tugas dan wewenang.Bab ini juga menganalisis dan mengevaluasi dengan cara
membandingkannya dengan teori yang diuraikan pada bab sebelumnya.
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini diuraikan simpulan dan saran yang diambil berdasarkan
hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya.

