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MOTTO 

“Man Jadda Wajada” 

Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

(Qs.Asy Syarh ayat 5-6) 

 

Waktu adalah pedang jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia 

akan memanfaatkanmu. 

(HR.Muslim) 

 

Sugih tanpo bondo, Nglurug tanpo bolo, lan Menang tanpo ngasorake 

(KckSquad.id) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1  Alasan Pemilihan Judul 

 Dalam perkembangan dunia bisnis banyak mengalami perubahan yang 

sangat dalam persaingan yang semakin ketat. Perusahaan atau organisasi berusaha 

menciptakan dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, agar dapat 

bersaing di pasaran nasional maupun internasional untuk mencapai tujuan 

perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan atau laba maksimal. Apalagi banyak 

perusahaan yang telah meningkatkan hasil produksinya dengan menggunakan 

tehnologi dan kecanggihan modern pada saat ini, sehingga Sumber Daya Manusia 

atau SDM menjadi tenaga yang jarang di butuhkan lagi dalam suatu perusahaan 

sehingga menganggap bahwa buruh adalah faktor yang sudah tidak penting atau 

tidak dibtuhkan lagi pada jaman modern saat ini. 

Untuk menghadapi persaingan dan mencapai tujuan perusahaan, 

perusahaan atau organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas 

dan unggul. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dan 

yang berkontribusi bagi perusahaan atau organisasi, karena kegiatan operasioanal 

juga masih banyak dilakukan oleh manusia. Suatu perusahaan dapat dikatakan 

berhasil dilihat dari sumber daya manusianya yang berkualitas dan ulet bukan 

hanya dari kecanggihan dan tehnologi yang maju. 

Upaya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah 

perusahaan untuk merancang sebuah sistem pengadaan pekerja yang tepat 

dilakukan oleh manajamen sumber daya manusia pada perusahaan, salah satunya 

adalah dengan cara pengadaan proses rekrutmen dan seleksi. Menurut Hasibuan 

(2009:40) rekrutmen adalah suatu usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja, 

agar dapat melamar lowongan yang ada dalam perusahaan. Aktivitas rekrutmen di 

mulai saat calon pekerja mulai dicari dan berahkir saat lamaran sudah diserahkan. 

Hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang di seleksi menjadi Tenaga 

kerja. Sedangkan seleksi adalah proses dimana perusahaan dapat memilih pelamar 

pekerja yang memenuhi kriteria seleksi untuk posisi tertentu dalam suatu 

perusahaan. Proses ini dimulai ketika calon pekerja atau pemalar melamar kerja 
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dan diakhir dengan keputusan penerimaan. Setelah pelamar diterima, perusahaan 

perlu  menempatkan para calon pekerja yang telah diterima pada jabatan-jabatan 

yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan para calon pekerja atau karyawan, 

sehingga para calon karyawan dapat bekerja dengan maksimal. Seperti halnya 

dengan PT.Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember yang melakukan proses 

rekrutmen dalam meningkatkan dan menunjang kerja perusahaan. 

PT. Perkebunan Nusantara X merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak di bidang produksi. PTPN X Kebun Kertosari Jember ini 

hanya menyiapkan lahan dan hasil produk yang telah di pesan oleh konsumen. 

Untuk pemasaran hasil produksi, di lakukan langsung pada kantor Direksi 

Surabaya atau kantor Pusat. Kebun kertosari sebelumnya adalah salah satu kebun 

Ex.PTP XXVII.PTP XXVII adalah salah satu perusahaan di bidang perkebunan di 

Jember dimana pada era Nasionalisasi milik Belanda. Pada jaman dahulu sering 

terjadi konflik diantara buruh, ini disebabkan tidak adanya manajerial yang baik 

dan benar untuk melakukan rekrutmen dan seleksi yang sudah sesuai dengan 

sistem manajemen. Dengan adanya rekrutmen maka akan adanya sistem kontrak 

yang saling menguntungkan kedua belah pihak ( buruh dan perusahaan) sehingga 

penyelewengan atau pelanggaran hak hak akan menjadi kecil resikonya.  

Rekrutmen dan seleksi yang di lakukan oleh perusahaan harus sesuai 

dengan deskripsi dan spesifikasi jabatan yang tersedia dalam suatu perusahaan 

atau organisasi, yaitu menyesuaikan tugas, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh 

pelamar pekerja atau karyawan meliputi pendidikaan, skil, dan kemampuan yang 

dimiliki serta pengalaman dalam kerja sesuai dengan penempatan yang ingin diisi 

oleh pelamar.  

Konflik yang sering terjadi pada sebuah perusahaan atau buruh adalah 

sistem yang tidak sesuai dengan manajerial perusahaan sehingga salah satu dari 

pihak akan merasa tidak puas atas satu sama lainya, sehingga dengan sering 

adanya konflik tersebut perlu adanya sistem manajerial yang sesuai dan terarah. 

Dengan adanya sistem rekrutmen, seleksi, sistem kerja, kontrak kerja maka akan 

menjadi satu kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa 

merugikan pihak lainya. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 
 

 
 

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis ingin mengatahui begaimana 

pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pada PT. Perkebunan Nusantara X Kertosari 

Jember, maka judul Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah “PROSEDUR 

REKRUTMEN BURUH PADA PT PERKEBUANAN NUSANTARA X 

KERTOSARI JEMBER”. 

 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Adapun tujuan dari PKN adalah : 

a. Untuk mengetahui dan memahami proses rekrutmen Tenaga Kerja atau Buruh 

PT. Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember  

b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi rekrutmen tenaga kerja atau buruh  

pada PT. Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember. 

 

1.2.2  Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktik. 

2) Mengenal dunia kerja yang sesungguhnya agar tercipta semangat kerja sejak 

dini. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Merupakan sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum 

perusahaan daerah sekitar melalui laporan kegiatan. 

2) Terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara 

Universitas Jember dengan PT Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember. 

3) Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja 

praktik/magang. 

c. Bagi Instansi atau perusahaan yang bersangkutan 

1) Merupakan sarana guna menjembatani antara perusahaan atau instansi lembaga 

pendidikan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat 

akademis maupun non akademis. 
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2) Perusahaan dapat melihat tenaga kerja yang potensial dari kalangan mahasiswa 

sehingga apabila perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut 

mahasiswa tersebut. 

3) Instansi atau lembaga akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa yang 

melakukan praktik. 

 

1.3  Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata 

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan pada PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang terletak di Jalan Ahmad 

Yani No. 688, Jember 68136 – Jember Jawa Timur. 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 226 jam efektif 

yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020, terhitung mulai tanggal 16 Januari 

2020 sampai 29 Februari 2020 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Program 

Studi DIII Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Jember. Adapun jam kerja pada PT Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember: 

a. Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 

b. Sabtu  : 08.00 – 13.00 

c. Istirahat   : 12.00 – 13.00 (Senin – Sabtu) 

  11.00 – 13.00 (Jumat) 

d. Minggu  : Libur 

1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Prakter Kerja Nyata (PKN) 

Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (magang) akan menyesuaikan 

dengan jadwal lembaga atau instansi, seperti yang tertera pada Tabel 1.1: 

Tabel 1.1 Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata 

No Kegiatan 
Minggu Ke- 

I II III IV V VI 

1. 
Observasi kesemua bagian 

divisi perusahaan 
X 
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2. 

Menerima penjelasan 

tentang gambaran umum 

dari pihak PT. Perkebunan 

Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember 

 

 

X 

     

 

 

3. 

Pelaksanakan Praktek Kerja 

Nyata serta mengumpulkan 

data-data dan informasi 

untuk digunakan dalam 

menyusun laporan PKN 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
4. 

Mengadakan konsultasi 

secara periodik dengan 

dosen pembimbing 

    
X 

 
X 

 
X 

5. 
Menyusun hasil pelaksanaan 

PKN dalam laporan PKN 

    
X X 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen 

yang menfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia 

dalam kegiatan oragnisasi. Pengertian sumber daya manusia adalah individu 

produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam 

institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus 

dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Menurut M.T.E Hariandja ( 2002, H2)  

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu 

perusahaan di lihat dari faktor lainya selain modal. Maka dari itu SDM sangat di 

perlukan untuk di kelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi organisasi 

semakin meningkat baik. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni yang digunakan untuk mengatur 

sekelompok orang atau  oragnisasi untuk melakukan serangkaian prosers 

perencanaan, pengembangan potensi, pengarahan, pengorganisasian, dan 

pengawasan terhadap jalanya pengadaan, dan pemeliharaan hingga berhenti 

sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas manusia dalam mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien.  

 

2.1.1 Fungsi Manajemen sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Haris (Dalam Yunarsih 

dan suwanto, 2008:6 ) menyatakan, fungsi manajemen sumber daya manusia 

mencakup: Planning (perencanaan), staffing (penempatan), evaluating and 

compensating (pengevaluasian dan kompensasi), improving (pengembangan), 

maintaining effective employer-employer realitionship (mengatur hubungan yang 

efektif antar tenaga kerja).  
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Sedangkan menurut Hasibuan (2016:12) menjelaskan bahwa fungsi manajemen 

sumber daya manusia meliputi  

1. Fungsi manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan 

efesien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya suatu tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua  

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja. Delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan oranisasi (organization chart ). 

c. Pengarahan  

Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar 

mau bekerja sama dengan efektif serta efesien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

d. Pengendalian  

Pengendalian adalah kegiatan pengendalian semua karyawan agar 

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan atau 

kesalahan maka dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 

perencanaan. 

2. Fungsi operasional  

a. Pengadaan  

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, 

dan induksi untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu 

terwujudnya suatu tujuan. 

b. Pengembangan pengembangan adalah suatu proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pekerja melalui 

pendidikan dan pelatihan. 
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c. Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak 

langsung berupa uang atau barang kepada pekerja sebagai imbalan 

atau upah yang diberikan oleh suatu perusahaan. 

d. Pengintegrasian  

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan pekerja, agar tercipta 

kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 

e. Pemelihaaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas pekerja agar mereka tetap mau 

bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai besar 

karyawan serta pedoman kepada internal dan ekternal konsistensi. 

f. Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen sember daya 

manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena 

tanpa adanya kedisiplianan yang baik sulit terwujudnya tujuan 

yang maksimal. 

g. Pemberhentian  

Pemberhentian adalah putusnya suatu hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini biasanya disebabkan oleh 

keinginan pekerja, keinginan perusahaan, kontrak kerja yang telah 

berakhir, pensiun dan sebab lainya. 
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2.2  BURUH 

2.2.1 Pengertian Buruh 

 Buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. Dalam perkembangan hukum perburuan di Indonesia, istilah 

buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh 

kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada 

golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa 

tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukakan perkerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.. Dan juga menurut Suparmoko dan Icuk 

Ranggabawono (tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja dan 

memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan 

kegiatan lainya seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga (part time) 

atau pembagian waktu. Sedangkan istilah pekerja secara yuridis ditemukan dalam 

undang-undang No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan 

Buruh, pekerja, tenaga kerja pada hakikatnya adalah manusia yang 

menggunakan kemampuan dan tenagan yang dimiliki untuk mendapatkan timbal 

balik atau balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun dalam bentuk 

yang lainya kepada pemberi kerja, perusahaan, lembaga, atau majikan. 

Pada dasarnya buruh adalah mereka yang pada suatu usaha perorangan atau 

dalam bentuk peusahaan dan mendapatkan imbalan secara harian maupun 

borongan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dalam lisan 

maupun tertulis. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2, tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 

Sedangkan secara umum pengertian buruh adalah orang yang bekerja untuk orang 

lain dengan mendapatkan imbalan atau upah. 
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2.2.2 Fungsi Buruh 

Fungsi dari buruh atau pekerja adalah membantu menyelesaikan pekerjaan 

pada suatu perusahaan, perorangan atau pada lembaga, dengan memenuhi 

kebutuhannya secara individu maupun pekerjaannya. 

Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan 

hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja mempunyai fungsi 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi 

kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan 

keterampilan, dan keahliannya. 

 

2.2.3  Macam – Macam  Buruh 

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan di berikan 

imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja 

tersebut diberikan secara harian. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buruh adalah orang yang bekerja 

untuk orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan, buruh terdiri dari 

beberapa yaitu: 

a. Buruh harian yaitu buruh yang menerima upah atau imbalan 

berdasarkan hari masuk kerja. 

b. Buruh kontrak yaitu buruh yang menerima upah atau imbalan 

berdasarkan hasil dari kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak. 

c. Buruh pabrik yaitu buruh yang bekerja di pabrik. 

d. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaganya karena tidak 

mempunyai keahlian di bidang tertentu. 

e. Buruh tambang, orang yang bekerja di perusahaan tambang. 

f. Buruh terlatih, buruh yang sudah mendapatkan latihan atau pendidikan 

keterampilan tertentu. 

Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja, ataupun karyawan adalah sama. 

Namun dalam kultur Indonesia “Buruh” beronotasi sebagai pekerja rendahan, 

hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan 
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adalah sebutan untuk buruh yanglebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada 

buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi 

pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama dan memiliki makna yang sama 

yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada undang – undang ketenagakerjaan, 

yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Buruh 

di bagi atas dua (2) klasifikasi besar, yaitu: 

a. Buruh professional (buruh kerah putih) yaitu buruh yang 

menggunakan tenaga otak dalam bekerja. . Istilah buruh kerah putih 

ini mengacu pada pekerjaan administratif, manajerial atau 

profesional untuk sebuah organisasi dan mendapatkan jumlah gaji 

tetap sebagai imbalan setiap akhir bulan. 

b. Buruh kasar biasa (buruh kerah biru) yaitu buruh yang menggunakan 

otot atau tenaga dalam bekerja. Istilah buruh kerah biru yang 

digunakan untuk orang-orang yang melakukan kerja kasar pada suatu 

organisasi dan mendapatkan upah yang dibayarkan setiap jam. 

 Selain dua klasifikasi besar diatas buruh juga terdapat dua (2) sistem yang 

berada pada kontrak kerja yakni sebagai berikut dan sedikit penjelasan perbedaan 

dianatara keduanya: 

a. Buruh harian lepas 

 Buruh harian lepas adalah orang yang melakukan pekerjaan 

tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya berdasarkan 

pada kehadiranya. 

b. Buruh harian tetap 

 Buruh harian tetap sesuai dengan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2009 

 Menjelaskan bahwa buruh tetap adalah buruh yang menerima gaji 

 Atau penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. 

 Buruh rosok merupakan jenis buruh kasar biasa yang sehari-harinya 

bekerja menggunakan otot atau tenaga dalam memilih-milih dan mengangkat 

barang-barang bekas. Buruh rosok dapat dikategorikan tenaga kerja tetap harian 

dan tenaga kerja borongan. Buruh rosok yang merupakan pekerja tetap harian 
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mendapatkan upah sesuai dengan waktu kerja mereka dan penerimaan upahnya 

dapat dilakukan dengan perhari, perminggu,dan perbulan. 

 Sedangkan buruh yang merupakan tenaga kerja borongan adalah buruh 

yang bekerja borongan atau berkelompok untuk mendapatkan upah atau gaji 

berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan. 

 

2.3 REKRUTMEN BURUH 

2.3.1 Pengertian Rektutmen 

Manajemen merupakan salah satu faktor penting dalam membangun 

perkembangan perusahaan. Adapun definisi manajemen menurut Hasibuan 

(2012:1) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Sedangkan menurut Terry (2010:16) manajemen merupakan suatu proses 

khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Sulistiyani 

dan Rosidah (2009:93), rekrutmen adalah sebuah proses untuk mencari dan 

menemukan para pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh oraganisasi atau 

perusahaan tertentu sebagai serangkaian aktivitas mencari pelamar kerja dengan 

motivasi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang di gunakan guna 

menutupi kekurangan tenaga kerja yang di identifikasi dalam perencaaan 

kepegawaian berdasarkan definisi para ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa 

rekrutmen merupakan suatu proses menemukan, mencari, dan menarik para calon 

pekerja atau tenga ahli guna membantu perkembangan suatu perusahaan atau 

oraganisasi hal ini berarti rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka 

menerima sesorang dalam perusahaan. Menurut Siagian (2003:101), rekrutmen 

adalah suatu proses menenukan atau mencari calon pekerja yang kapabel untuk 

dipekerjakan dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu, proses ini dimulai 

pada waktu diambil langkah mencari calon pekerja saat melamarkan diri di suatu 

perusahaan atau organisasi tertentu. Artinya secara konsep dapat dikatakan bahwa 

langkah yang segera mengikuti proses rekrutmen.  
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2.3.2 Tujuan Rekrutmen  

 Menurut Hasibun (2010:40), penarikan (recruitmen) adalah maslah penting 

dalam pengadaan atau pelaksaan tenaga kerja. Jika penarikan berhasil berarti 

banyak pelamar atau calon  tenaga kerja yang memasukan lamarannya, peluang 

dalam mendapatkan tenaga kerja atau  pegawai yang berkualitas dan memiliki 

oleh suatu perusahaan. Secara khusus, tujuan rekrutmen, antara lain: 

a. Untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka 

panjang, berkaitan dengan perubahaan dalam perusahaan, perencaanaan 

sumber daya manusia, rancangan pekerja, dan analisis pekerja. 

b. Untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya 

manusia yang beragam. 

c. Sesuai dengan  strategi dan pemograman perusahaan, sebelum menjalankan 

kegiatan perusahaan, perusahaan terlebih dahulu menetapkan atau membuat 

program dan strategi untuk mencapai sasaran yang di tuju. Dan untuk 

mejalankan program tersebut, maka perusahaan melakukan rekrutmen 

sebagai kebutuhannya 

d. Mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. 

e. Memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah 

dalam menanggulangi angka pengangguran. 

f. Meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga kerja dengan 

mengurangi calon pekerja yang tidak memenuhi syarat 

 

2.3.3 Proses Rekrutmen 

Proses rekrutmen di mulai pada saat perusahaan merasakan tambahan tenaga 

kerja baru, yang disesuaikan dan diperoleh dengan program dan strategi 

rekrutmen tenaga kerja, sampai pada saat proses akhir penghasilan kumpulan 

pelamar. Menurut Simammora (1997: 222). Proses rekrutmen terdiri dari : 

a. Penyusunan strategi untuk merekrut, rekrutmen yang akan dilakukan 

diselaraskan dengan strategi perusahaan, serta rencana kegiatan yang di 

inginkan dan kebutuhan khusus yang di tentukan oleh perusahaan. 
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b. Perencanaan rekrutmen, proses ini bermmula dari spesifikasi yang jelas dari 

kebutuhan (jumlah, kriteria keahlian dan tingkatan) dalam batasan waktu 

yamg telah ditetapkan. 

c. Sumber rekrutmen, terdapat dua sumber utama rekrutmen yang dapat 

digunakan, yaitu sumber dari internal dan eksternal. 

d. Kumpulan pelamar, akhirnya tersedialah beberapa calon tenga kerja baru 

yamg siap untuk diajukan dalam proses seleksi. 

Penyaringan, lamaran yang masuk kemudian di lakukan penyaringan 

untuk memilih calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dan untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas dan 

memenuhi syarat. 
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Gamabar 2.1 Proses Rekrutmen (simamora, 1997:222) 

Sumber : simamora, Henry 1997”Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

 

 

STRATEGI 

REKRUTMEN 

Kebutuhan pekerja 

Surat permintaan pekerja 

Rasio hasil 

Analisis pekerjaan 

Deskripsi pekerjaan 

Spesifikasi pekerjaan 

 

PERENCAAN REKRUTMEN 

Beberapa jumlah yang 

dibutuhkan 

Waktu menarik calon pekerja 

Bagaimana rekrutmen dilakukan 

Kriteria dan spesifikasi pemalar 

Tujuan yang di capai 

SUMBER-SUMBER REKRUTMEN 

Internal  

Eksternal  

Pengaruh pasar tenaga kerja 

PENYERINGAN  

Menyelisihkan yang tidak sesuai 

KUMPULAN 

REKRITMEN 

Pemprosesan informasi 

Pemberitahuan kepada 

pelamar 
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2.4  SELEKSI 

2.4.1  Pengertian Seleksi  

Menurut Agus Sunyoto (2008.48) proses seleksi adalah usaha menjaring 

dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerja yang 

ditawarka, mereka dianggap dapat memperlihatkan untuk kerja diharapkan oleh 

pimpinan oraganisasi. Sedangkan menurut Marhis dan Jakson (2006,261) seleksi 

adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan 

untuk mengisi lowongan pekerjaan disebuah organisasi. 

Dalam manajemen sumber daya manusia, seleksi atau selection adalah suatu 

proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan pekerja dan menempatkan mereka 

sesuai dengan posisi yang dibtuhkan oleh suatu perusahaan atau oraganisasi. 

Dengan kata lain seleksi adalah suaru proses pencocokan kebutuhan dan 

persyaratan perusahaan terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. 

Proses seleksi ini harus memegang prinsip “Right people in the right jobs”yaitu 

menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. 

Tahap seleksi adalah tahap yang sangat penting dala Manajemen Sumber 

Saya Manusia, dengan cara memilih dan mendapatkan calon atau kandidat yang 

berkualitas untuk mengisi kekosongan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Perusahaan akan mendapatkan pekerja yang berkinerja tinggi dan berkualitas. 

Dengan cocoknya pekerja dengan pekerjaannya, maka akan dapat mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan baik, tingkat kehadirannya juga akan meningkat dan 

tingkat pengunduran diri akan menjadi menurun. Dengan demikian sumber daya 

manusia juga lebih menghemat. 

Rekrutmen dan seleksi merupakan dua tahapan yang berbeda. Pada tahap 

rekrutmen, semua calon pekerja dimotivasi dan didorong untuk datang melamar, 

semakin banyak semakin baik sehingga menghasilkan kumpulan data pelamar. 

Bisa jadi satu posisi lowongan yang diperlukan oleh suatu perusahaan akan 

mendapatkan seratus bahkan lebih calon pelamar. Hal ini sangat berbeda dengan 

seleksi, seleksi adalah tahap penyelesaian dan menerima pelamar yang memiliki 

kualifikasi serta kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau 

sebuah oragnisasi, sedangkan pelamar yang tidak memiliki kualifikasi dengan 
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persyaratan yang telah ditetapkan akan ditolak. Rekrutmen dan seleksi pada 

umumnya merupakan tugas dari Sumber Daya Manusia atau juga (Human 

Resource Departement) atau ada yang menyebutnya dengan Departemen 

Personalia.  

Menurut Agus Sunyoto (2008.48) proses seksi adalah usaha menjaring dari 

mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerja yang 

ditawarka, mereka dianggap dapat memperlihatkan untuk kerja diharapkan oleh 

pimpinan oraganisasi.  

 

2.4.2 Tujuan Seleksi  

Menurut Nitisemito (1996:36) tujuan dilaksanakannya proses seleksi adalah 

untuk mendapatkan “The Right Man In The Right Place”. Di dalam proses seleksi 

perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat 

pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya : 

a. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu 

jabatan/pekerjaan. 

b. Memastikan keuntungan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) 

perusahaan. 

c. Mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar 

sesuai minat dan bakat atau keahlian. 

d. Memperkecil munculnya tindakan buruk tenaga kerja yang 

seharusnya tidak diterima. 

 

2.4.3 Proses Seleksi  

Setiap oragnisasi maupun perusahaan pasti memiliki cara proses dan 

prosedur dalam penyelesaian tenga kerja baru, berikut adalah proses seleksi 

penerimaan tenaga kerja baru pada umumnya: 

a. Wawancara awal 

Pada proses wawancara adalah proses awal yang akan dilalui oleh 

calon tenaga kerja baru atau pelamar, biasanya disebut dengan kata 

lain “interview” proses ini bertujuan untuk mengurangi para 
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pelamar yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan perusahaan 

berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar. Dalam 

wawancara awal ini pelamar akan diberikan penjelasan singkat 

tentang perusahaan dan pekerja yang dibutuhkan, ini juga berfungsi 

menguji pengetahuan pelamar terhadap perusahaan yang akan 

dilamar. 

b. Pengujian seleksi  

Calon tenaga kerja atau pelamar yang sudah lulus pada tahap 

pertama yaitu wawancara, berikutnya akan diuji untuk menilai 

seberapa kompentennya pelamar dapat menyelesaikan tugas yang 

berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan.Tes 

atau pengujian ini dapat berupa pengujian kemampuan, 

keterampilan teknis, pengetahuan umum dan pengujian kepribadian. 

Tes ini biasanya akan disesuaikan dengan jabatan dalam 

perusahaan, dan tidak jarang ada beberapa perusahaan yang 

menerapkan tes tulisan, tes kesehatan, tes psikometri, dan tes lainya. 

c. Wawancara ketenagakerjaan 

Dalam tahap seleksi berikutnya adalah wawancara kerja,Wawancara 

ini merupakan interaksi antara wawancara dengan pelamar yang 

bberpotensi atau yang menentukan pelamar diterima atau tidak 

dalam suatu perusahaan. Wawancara ini biasanya bersuasana formal 

untuk mengetahui apakah pelamar sesuai untuk mengisi kekosongan 

yang dibutuhkan oleh  perusahaan. 

d. Pemeriksaan latar belakang 

Pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan refensi adalah suatu 

proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang 

diberikan oleh pelamar. Perusahaan biasanya akan menelpon atau 

mengirim surat resmi kepada teman , keluarga dekat pelamar untuk 

memastikan informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut adalah 

benar dan sesuai. 
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e. Evaluasi medis  

Setelah pelamar melalui beberapa tahap tes, peoses selanjutnya 

adalah evaluasi medis terhadap calon tenaga kerja yang paling 

berpotensi untuk menjadi karyawan. Evaluasi medis ini bertujuan 

untuk memastikan pelamar memiliki kesehatan fisik yang baik 

sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya 

asuransi jiwa. 

f. Keputusan penyelesksi 

Setalah semua tahap sudah dilakukan oleh pelamar, pelamar akan 

mendapatkana informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Langkah yang 

penting adalah proses pemilihan keputusan. Keputusan diambil 

berdasarkan seleksi, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan 

revensi serta evaluasi medis. Di peroses inilah perusahaan akan 

memutuskan apakah pelamar akan diterima atau tidak. 

g. Surat pengangkatan 

Langkah yang terakhir pada tahap seleksi adalah mengangkat 

pelamar yang sudah terpilih menjadi pekerja atau karyawan dengan 

menerbitkan surat resmi pengangkatan atau surat kontrak kerja. 

 

2.5 Upah Buruh 

2.5.1 Pengertian Upah 

upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau 

diabayarkan sesuai dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja yang telah di setujui 

oleh kedua belah pihak. Kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan, dan jaminan kesehatan pekerja terhadap jasa atau pekerjaan 

yang telah dilakukan untuk sebuah perusahaan. 

Secara umum upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam 

kehidupan pekerja untuk mencukupi kebutuhan individual maupun keluarga, 

maka sudah selakyaknya kalau seorang pekerja : 
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a. Memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup dengan pertimbanga, 

agar menjamin kebutuhan pokoknya dan kelurganya. 

b. Merasakan kepuasan yang berkenaan adanya kesesuaian dengan 

mendapatkan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama 

dalam suatu perusahaan. 

 

2.5.2 Jenis-jenis upah buruh 

Tentang jenis-jenis upah  ada beberapa macam jenis yang dikemukakan 

sebagai berikut: 

a. Upah nominal  

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada setiap 

pekerja secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa atau 

pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 

perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan. Upah nominal 

ini sering disebut dengan upah uang (money woges)  

b. Upah nyata  

Yang di maksud dengan upah nyata adalah uang uang berbentuk 

fisik atau uang nyata yang diterima oleh pekerja yang berhak dalam 

melakukan pekerjaannya. Upah nyata ditentukan oleh daya beli 

upah yang tegantung pada 

1. Besar dan kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 

2. Besar dan kecilnya jumlah uang yang diterima. 

c. Upah hidup 

Upah hidup adalah upah yang diterima seseorang pekerja untuk 

membiayai keperluan hidup, tidak hanya kebutuhan pokok saja 

yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial 

keluarga, misalnya pendidikan, asuransi jiwa dan lain sebagainya. 

d. Upah minimum (minimum wages) 

Sebagaimana yang telah dijalaskan bahwa pendapatan yang 

dihasilkan para pekerja dalam suatu perusahaan sangat beperan 
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penting. Dalam hal ini upah minimum sebaiknya dapat mencukupi 

kebutuhan hidup pekerja. Tujuan penentuan upah minimum yaitu: 

1. Melindungi kelompok kerja dari sistem pengupahan yang 

sangat rendah dan secara material kurang memuaskan. 

2. Mengusahakan terjaminya ketenagan dan kedamaian dalam 

bekerja. 

3. Menonjolkan sarta peranan tenaga kerja sebagai sistem yang 

kreatif dalam suatu sistem kerja. 

4. Mendorong kemungkinan diberinya upah yang sesuai 

dengan nilai pekerjaan yang dilakukan pekerja. 

e. Upah lembur  

Adalah upah yang akan diterima oleh pekerja lebih besar dari upah 

yang diperoleh dalam kontrak kerja karena upah lembur berasal dari 

jam kerja pekerja yang sudah melebihi ketentuan perusahaan maka 

disebut dengan upah kerja, biasanya melebihi waktu yang terjadwal 

dalam perushaan. 

f. Upah wajar (fair wages) 

Yang dimaksudn dengan upah wajar ialah upah yang secara relative 

dinilai cukup wajar oleh suatu lembaga atau perusahaan sebagai 

uang imbalan atas jasa yang diberikan. Upah yang diberikan kepada 

pekerja lazimnya berbentuk uang. Akan tetapi menurut pasal 16101-

p KUH perdata upah itu dapat berwujud sebagai: 

1. Makanan yang harus dimakan atau bahan pangan, bahan 

penerangan, bahan bakar. 

2. Pakaian seragam atau pakaian kerja. 

3. Hasil perusahaan yang ditentukan bagi karyawan atau buruh. 

4. Pemberian upah selama masa cuti dan lain-lain. 

Di dalam KUHP pasal 1602h menetapkan bahwa pembayaran dilakukan 

menggunakan alat pembayaran yang sah di Indonesia, jika pengupahan dilakukan 

dengan mata uang asing maka perhitungannya akan dilakukan menurut 

perhitungan kurs pada waktu dan tempat dilakukannya  pembayaran. Menurut 
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Edwin B .Flippo menulis dalam bukunya dengan judul “Principles of personal 

management” yang di dalamnya menyatakan yang dimaksud dengan upah adalah 

harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi 

kepentingan seseorang atau badan hukum. Bahkan menurut dewan penelitian 

pengupahan adalah sebagai berikut : upah merupakan suatu penerimaan sebagai 

imabalan dari pemberi pekerja kepeada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau 

jasa yang telah dilakukan sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak 

bagi kemanusian dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang  dan suatu dasar 

perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerimaa
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Sejarah PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember 

PT. Perkebunan Nusantara Kebun X Kertosari Jember merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi. PTPN X Kebun 

Kertosari Jember ini hanya sebagai unit usaha saja , karena hanya menyiapkan 

lahan dan hasil produk yang telah di pesan oleh konsumen. Untuk pemasaran hasil 

produk, dilakukan langsung pada kantor Direksi Surabaya. Kebun Kertosari 

sebelumnya merupakan salah satu Kebun Ex. PTP XXVII.PTP XXVII adalah 

salah satu perusahaan di bidang perkebunan di Jember dimana pada era Pra 

Nasionalisasi merupakan Onderneming milik Belanda antara lain: 

a. Landbow Maatschappij Oud Djember (LMOD) 

b. Landbouw Maatschappij Soekowono (LMS) 

yang kemudian pada tahun 1957 setelah nasionalisasi di tetapkan menjadi 

Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru 

a. Tahun 1959 berubah menjadi “PRAE UNIT TEMBAKAU” 

b. Tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Perkebunan (PPN) Kesatuan IX  

c. Tahun 1964 di pecah menjadi 2: 

1) Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara (PPTN) Besuki V di Jember 

2) Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara (PPTN) Besuki VI di 

Bondowoso. 

d. Tahun 1968 disatukan menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII 

e. Tahun 1972 diubah menjadi Perusahaan Terbatas Perkebunan (Persero) XXVII 

f. Tahun 1996 bergabung menjadi PTPN X (Persero)  

g. Tahun 2004 Kebun Kertosari menjadi saah satu unit usaha Strategi Bisnis Unit 

(SBU) Tembakau PTPN X. (www.ptpn10.co.id, 2020)  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi merupakan sebuah gambaran jelas tentang hubungan kerja 

yang terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi. Dimana struktur organisasi ini 

menggambarkan tingkatan jabatan dari jabatan tinggi sampai jabatan yang 
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terbawah Fungsi dari struktur dalam perusahaan yaitu untuk menentukan 

tanggung jawab dan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan 

mempenanggung iawabkan kegiatan tersebut, sehingga setiap orang yang  bekerja 

di perusahaan tersebut dapat bertanggung jawab akan pekerjaannya 

 

 

Gambar 3.1: Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara X  Kertosari Jember  

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, 2020 
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3.2.1 Deskripsi Jabatan 

a. General Manager 

1) Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun 

Kertosari Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi 

kebun dan pabrik; 

2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan 

mengawasi pertanaman di semua Kebun Kertosari; 

3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan Rancangan Anggaran 

Belanja Tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik;  

4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas ready stock barang digudang;  

5) Mengawasi jalannya operasi pabrik untuk mencegah terjadinya kemacetan;  

6) Menyelenggarakan seluruh administrasi di Perkebunan Kertosari 

7) Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari 

Kebun Kertosari; 

8) Melaporkan keadaan umum Kebun Kertosari 

9) Merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap kerjanya; 

10) Menyusun dan merencanakan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan 

(RABT);  

11) Bertanggung jawab atas laporan keuangan;  

12) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan mengatur penggunaanya;  

13) Mengadakan pembinaan mental terhadap karyawan dengan pertemuan 

rutin tiap bulannya;  

14) Mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah;dan 

15) Mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji dan mutasi kepala direksi.  

16) Mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah; dan 

17) Mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji, dan mutasi kepala dieksi. 

b. Manajer Tanaman Bawah Naungan Wilayah I 

      Tugas pokok Manajer Tanaman Bawah Naungan Wilayah I yaitu sebagai 

penanggung jawab tanaman, yang dimulai dari persiapan tanam sampai 
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pengeringan dan mengawasi semua tenaga kerja yang ada dilahan perkebunan 

wilayah I.  

c. Manajer Tanaman Bawah Naungan Wilayah II.  

      Tugas pokok Manajer Tanaman Bawah Naungan Wilayah II yaitu sebagai 

penanggung jawab tanaman, yang dimulai dari persiapan tanam sampai 

pengeringan dan mengawasi semua tenaga kerja yang ada dilahan perkebunan 

wilayah II. 

d. Manajer Pengolahan Tembakau Naungan & NO 

      Tugas pokok Kepala Bagian Pengolahan adalah sebagai penanggung jawab 

bagian pengolahan, dimulai dari penerimaan tembakau kering sampai dengan 

siap jual atau eksport dan mengawasi semua tenaga kerja yang ada di tempat 

pengolahan. 

e. Asisten Manajer Umum 

1) Menyusun Rencana Anggaran Belanja Tahunan (RABT) untuk perkebunan; 

2) Membuat rencana kerja bulanan perkebunan; 

3) Mengkoordinasi seluruh urusan di bagian Administrasi Keuangan dan 

Umum;  

4) Menggunakan biaya, dan tenaga kerja secara efektif dan efisien;  

5) Mengontrol tugas-tugas karyawan. 

6) Mengumpulkan kepada administratur untuk menyempurnakan pekerjaan 

karyawan.  

7) Menyusun rencana kebutuhan modal kerja bulanan untuk dikirimkan ke 

kantor direksi 

8) Mengelola buku kas besar / saldo bank 

9) Mengendalikan biaya tanaman dan pengolahan perkebunan 

10) Menyusun transaksi biaya tahunan, dan 

11) Menyusun rencana kerja anggaran perusahaan 

12) Memeriksa kode perkiraan, bukti – bukti pembukuan maupun pencatatan 

investasi baru 

13) Memeriksa pencatatan PPN atas pembelian barang; dan 

14) Menyusun laporan keuangan, nerca dan pragnosa laba/rugi 
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f. Asisten Manajer SDM 

1) Memeriksa surat masuk/keluar baik intern maupun ekstern; 

2) Memeriksa laporan pajak , asumsi, statistic bulanan/tahunan;  

3) Mngkoordinir penyusunan RKAP;  

4) Menyusun standart formasi dan kualifikasi karyawan;  

5) Melakukan sosialisasi system/ kebijakan SDM kepada karyawan;dan  

6) Melakukan tugas tugas khusus dari administrator. 

g. Asisten Manajer Keuangan 

1) Menyusun rencana kebutuhan modal kerja bulanan untuk dikirimkan ke 

kantor Direksi; 

2) Mengelola buku kas besar atau saldo bank; pencatatan investasi bam 

3) Memeriksa pencatatan PPN atas pembelian barang;dan  

4) Menyusun laporan keuangan , neraca dan pragnosa laba/rugi.  

5) Menyusun rencana kerja anggaran perusahaan 

6) Memeriksa kode perkiraan, bukti-bukti pembukuan maupun pencatatan 

investasi baru. 

7) Memeriksa pencatatan PPN atas pembelian barang; dan 

8) Menyusun laporan keuangan, neraca dan pragnosa laba / rugi. 

h. Asisten Manajer TI 
1) Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah dinas dan peralatan 

untuk operasional;  

2) Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaran dan mesin-mesin 

pabrik;dan  

3) Melakukan monitoring dan Supervisi kesiapan peralatan,  

i. Asisten Manager Produksi Bobbin 

1) Menyusun rencana anggaran produksi cutting Bobbin termasuk rencana dan 

anggaran dan sasarannya; 

2) Menyusun, mengolah, menganalisa dan menyajikan laporan produksi 

3) Mengadakan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan dan permintan ekspor 

atau impor administrasi maupun pelaksanaannya. 
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4) Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan mesin, 

instalasi dan bangunan perusahaan. 

5) Mengadakan pengkajian operasional dan mengembangkan teknik produksi;  

6) Rekrutmen mengelolah SDM untuk keperluan pabrik Bobbin;  

7) Mengembangkan sistem informasi, dan memberikan saran perbaikan sistem, 

prosedur dalam rangka pelaksanaan kerja;  

8) Menyampaikan laporan dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan;  

9) Mengadakan pengendalian terhadap pengeluaran biaya yang berkaitan 

dengan proses produksi;   

10) Mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para 

staff dan pembantu produksi;  

11) Berusaha selalu mengadakan perbaikan efisiensi dan menerapkan metode 

kerja yang praktis;  

12) Pengelola dan pengawasan penggunaan alat-alat inventaris perusahaan 

yang ada di pabrik;  

13) Pengelolaan kas uang muka modal kerja pabrik;dan  

14) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

sistem operasioanal sera mengadakan analisa dan evaluasi terhadap hasil 

kerja. 

j. Manajer Keuangan SDM 

1) Mengusulkan Rencana Kerja dan Anggran Tahunan Bagian Keuangan, 

SDM, dan Umum. 

2) Mengusulkan kebijakan, sistem dan prosedur operasional Bagian Keuangan, 

SDM, dan Umum.  

3) Melakukan koordinasi dengan para Manajer Kebun Tembakau dan Kepala 

Urusan di Kantor Direksi dalam rangka penyelesaian kerjaan. 

4) Mengkoordinasikan kegiatan Bagian Keuangan, SDM, dan Umum dalam 

hal sebagai berikut: 

a. Pengumpulan RKAP dari masing-masing bagian untuk dijadikan RKAP 

Kebun Tembakau. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


28 
 

 
 

b. Pelaksanaan, penataan, dokumentasi administrasi Kebun Tembakau.  

c. Perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian anggaran.  

d. Validasi keabsahan bukti pengeluaran dan pennintaan uang.  

e. Pengadminitrasian, pengelolaan dan pemeliharaan aset, serta pembayaran 

pajak PBB.  

f. Validasi keabsahan permintaan bahan atau barang dari masingmasing 

bagian.  

g. Pengadaan dan pemantauan permintan bahan atau barang.  

h. Pemantauan persediaan barang hasil produksi.  

i. Perencanaan, penyeleksian, penerimaan, penempatan, dan pengembangan 

SDM. 

j. Pembayaran gaji, tujangan, dan biaya pegawai lainnya.  

k. Perencanaan, pemantauan, pemeliharaan, dan pengembangan teknologi 

informasi. pencatatan investasi bam. 

l. Penyusunan laporan keuangan dan Manajemen Kebun Tembakan  

m. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan protokoler, hubungan 

eksternal, internal, dan PKBL. 

k. Tanggung Jawab Jabatan 

1) Tanggung jawab administrasi: 

Memberikan paraf, dokumen-dokumen sesuai kewenangannya. 

2) Tanggung jawab keuangan: 

Menggunakan sesuai anggaran. 

3) Tanggung jawab supervise:  

Asisten Manajer Keuangan, Asisten Manajer SDM, Asisten Manajer 

Umum, dan Asisten Manajer TI. (www.ptpn10.co.id, 2020) 

 

3.3 Visi dan Misi Perusahaan 

3.3.1 Visi Perusahaan 

 Menjadi Perusahaan Agribisnis penghasilan tembakau yang terkemuka 

didunia yang tumbuh berkembang bersama mitra. 
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3.3.2 Misi Perusahaan 

PTPN X Kebun Kertosari Jember memiliki misi sebagai berikut: 

1) Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tembakau yang 

berdaya saing tinggi untuk pasar internasional; 

2) Meningkatkan komitmen dan kompetensi sumber daya manusia secara 

berkelanjutan; dan 

3) Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi 

kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi, kerja sama tim, dan 

organisasi yang efektif. (www.ptpn10.co.id, 2020) 

 

3.4 Strategi Perusahaan 

PTPN X Kebun Kertosari Jember memiliki beberapa strategi untuk 

menghasilkan nilai tambah dan menunjang keunggulan perusahaan dalam 

persaingan di era globalisasi. Perusahaan ini memiliki strategi dibidang produksi, 

pengolahan dan pemasaran, yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas sesuai permintaan sampel; 

2) Menyajikan tembakau dan kakao tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu, 

sehingga sasaran pendapatan dapat tercapai; 

3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Bidang Pemasaran (SBU) 

dalam rangka mempertahankan dan pengembangan pasar baru; 

4) Meningkatkan peran DITH & Perantara Gmbh dalam penjualan tembakau. 

(www.ptpn10.co.id, 2020) 

 

3.5 Komoditi yang Dikelolah Perusahaan 

Produk utama yang dihasilkan oleh PTPN X Kebun Kertosari Jember adalah 

Tembakau, sedangkan produk sampinganya adalah kakao dan tebu. Penjualan 

produknya hingga mencapai ekspor secara lelang yang diselenggarakan langsung 

oleh kantor Direksi Surabaya . Komoditas produk yang dikelolah saat ini untuk 

Kebun Kertosari terdiri dari: 

a) Penguasaan Tembakau Bawah Naungan (TBN)  

b) Penguasaan Tembakau Na-Oogst  
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c) Pengusaha Tanaman Tebu 

d) Pengusaha Tanaman Kakao. 

3.5.1 Tembakau Bawah Naungan (TBN) dan Na-Oogst 

Untuk tembakau TBN dan Na-Oogst pemasaranya sampai pada ekspor 

dengan sistem lelang melalui Kantor Direksi . pengolahan untuk tembakau benar-

benar sangat di perhatian ketelitianya, guna untuk menghasilak tembakau yang 

berkualitas. Tembakau yang baik adalah yang memiliki 19 warna berbeda dan 

memiliki aroma tajam ketika di bakar. 

a) Perolehan lahan dengan sistem sewa dari petani yang tersebar di 8 wilayah 

kecamatan dengan luas area TBN sekitar kurang lebih 435 Ha, sedangkan 

untuk tanaman Na-Oogst dengan area sekitar kurang lebih 275 Ha. 

b) Dari tembakau TBN dapat di hasilkan bahan pembungkus untuk cerutu 

(Wrapper) dengan indikasi kualitas, sebagai berikut: 

1) NW (Natural Wrapper) 

2) LPW (Light Painting Wrapper) 

3) PW (Painting Wrapper) 

c) Dari tembakau Na-Oogst dapat di hasilkan bahan pembungkus untuk cerutu 

dengan indikasi kualitas, sebagai berikut: 

1) Dekblad (pembungkus) 

2) Omblad (pembalut) 

3) Filler (isi) 

3.5.2 Pengolahan Tembakau Cerutu 

a) Untuk memproses komoditas produk menjadi barang siap jual ekspor diolah 

pada gudang pengolah . 

b) Kebun Kertosari mempunyai 5 gudang seng untuk penglahan tembakau dan 1 

gudang seng untuk pengolahan kakao. 

Untuk pemasaran produk tembakau secara ekspor, yaitu sebagai berikut: 

1) Tembakau TBN 

      Tembakau Bawah Naungan merupakan komoditi yang dikelolah PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember mulai dari pembibitan 

sampai panen dan langsung diawasi oleh pegawai yang menangani aspek 
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tersebut. Dari tembakau ini dapat menghasilkan bahan pembungkus untuk 

cerutu (Wrapper) dengan indikasi kualitas yang berbeda. Adapun kualitas 

tembakau tersebut ada 3 jenis, yaitu: 

a. NW (Natural Wrapper) 

b. LPW (Light Painting Wrapper) 

c. PW (Painting Wrapper) 

      Hasil dari tembakau ini nantinya akan masuk dalam pemasaran ekspor. 

Adapun tujuan ekspor ke perusahaan pabrikan cerutu tertera dalam Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Nama Perusahaan Tujuan Ekspor Tembakau TBN  

No Nama Industri Asal Negara 

1 Burger Group Swiss 

2 Henri Winterman-Nobel Cigar (gab. Belanda-Denmark) 

3 Swedish Match Swedia 

4 Tabacoffina Belgia 

5 Neos Cigar Belgia 

6 Villiger Swiss 

7 Altadist/Tabacalerra Spanyol 

8 Altadist/Sita Perancis Spanyol 

9 De Olifant Belanda 

10 Galagher Inggris 

11 Royal Agio Belanda 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, 2020 

2) Tembakau Na-Oogst 

      Tembakau Bawah Naungan merupakan komoditi yang dikelolah PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember mulai dari pembibitan 

sampai panen dan langsung diawasi oleh pegawai yang menangani aspek 

tersebut. Dari tembakau ini dapat menghasilkan bahan pembungkus untuk 

cerutu (Wrapper) dengan indikasi kualitas yang berbeda. Adapun kualitas 

tembakau tersebut ada 3 jenis, yaitu: 

a. Dekblad (pembungkus) 
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b. Omblad (pembalut) 

c. Filler (isi) 

      Hasil dari tembakau ini nantinya akan masuk dalam pemasaran ekspor. 

Adapun tujuan ekspor ke perusahaan pabrikan cerutu tertera dalam Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Nama Perusahaan Tujuan Ekspor Tembakau 

No Nama Industri Asal Negara 

1 Hellmering Kohne Co Jerman 

2 Anton Ankersmiit Jerman 

3 Henri Wintermns-Nobel Cigar (gab. Belanda-Denmark 

4 Protabex Swiss 

5 Star Tobacco Suplier GmbH Belanda 

6 Gebruder Kulenkamff Jerman 

7 Lancaster Leaf Amerika 

8 Vetab Amerika 

9 Intertrade Amerika 

     Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, 2020 

Dari komoditi yang dikelolah terutama produk tembakau antara Tembakau 

Bawah Naungan (TBN) dan tembakau Na-Oogst hanya membedakan antara 

kualitas dari kedua tembakau tersebut. Kualitas tembakau tersebut dapat diketahui 

ketika masa panen dan pemilahan tembakau. (www.ptpn10.co.id, 2020) 

 

3.6 Makna atau Arti Logo Perusahaan 

Perubahan logo PTPN X terjadi mulai tanggal 16 januari 2012, sesuai dengan 

persetujuan Dewan Komisaris No. 26/DK/PTPTN-X/III/2011 pada tanggal 25 

maret 2011 dan telah disahkan dalam risalah RUPS No. RIS-

005/XXKBUMN/2011 pada tanggal januari 2011. Logo tersebut terdapat 

gabungan image tangan yang saling meraih. Hal tersebut mencerminkan semangat 

kerjasama, baik itu kerjasama tim maupun mitra. Gambar tangan tersebut dapat 

juga dilihat sebagai sekelompok daun berwarna hijau yang bergradasi dari hijau 

tua menuju hijau muda. Gradasi tersebut menunjukan adanya pertumbuhan dan 

keberkembangan, sekaligus membentuk pencitraan usaha agribsnis dari PTPN X.  
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Warna hijau tua yang terletak pada logo mencerminkan kepedulian dan 

pelayanan rumah sakit yang di kelola PTPN X bagi masyarakat luas dan 

perkebunan. Warna hijau juga melambungkan kenyamanan dan kesegaran. Pada 

logo, juga terdapat logotype berupa teks PTPN X yang digunakan untuk 

memperkuat pencitraan, mempermudah pengidentifikasi identitas PTPN X kepada 

khalayak ramai. Warna biru pada logotype mencerminkan kepemimpinan, 

kemandirian untuk memajukan PTPN X.  Penggunaan huruf tanpa kait dan layout 

logo yang dinamis berfungsi untuk memperkuat citra modern serta inovasi PTPN 

X dalam beraing dikancausaha agribisnis internasional. (www.ptpn10.co.id, 2020) 

 

3.7 Unit Usaha Lain 

Unit Usaha lain merupakan kerjasama dengan anak perusahaan yang bergerak 

di bidang: 

1) PT Nusantara Medika Utama, anak perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan kesehatan, membawakan tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Gatoel 

di Mojokerto, RS Toeloengredjo di Pare Kediri, dan RS Perkebunan di Jember 

(Jember Klinik). 

2) PT Dasaplast Nusantara, bekerja sama dengan PT Surya Satria Sembada, 

Jakarta . Produk Plastik, innerbag dan Waring utamanya untuk memenuhi 

kebutuhan pabrik gula dan kebun tembakau sendiri, juga di lakukan ekspor ke 

jepang dan pasar dalam negeri. 

3) PT Energy Agro Nusantara (EAN), berlokasi di Mojokerto. PT EAN 

memproduksi bipetanol berbahan baku tetes. 

4) Jasa Cutting Bobbin, bekerja sama dengan Burger Soehne AG Burgh (BSB) 

Swiss. 

5) Budidaya kedelai edamame dan okura, bekerja sama dengan PT Bahana Artha 

Ventura dengan nama PT Mitratani Dua Tujuh Jember. Produk kedelai 

edamame ini utamanya untuk ekspor ke jepang, namun juga di lakukan upaya 

pemasaran dalam negeri. (www.ptpn10.co.id, 2020) 
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BAB 5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di 

PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ketosari Jember, saya memperoleh beberapa 

manfaat yang sangat berguna berupa  pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan 

secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang saya lakukan saat PKN 

adalah: 

1. Membantu dalam melakukan rekrutmen buruh atau calon pekerja. 

2. Membantu melakukan pembagian kerja buruh. 

3. Membantu mempersiapkan berkas persetujuan kontrak kerja antara 

buruh dengan perusahaan. 

4. Membantu dalam mempersiapkan Tes untuk calon pekerja. 

Selain membantu devisi sumber daya manusia (SDM) saya juga berkesempatan 

melihat serta melakukan pengawasan proses sortir tembakau yang lakukann oleh 

buruh atau pekerja PTPN X Kebun Kertosari Jember.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 

 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember 2020 
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Lampiran 2: Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata  

 

 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara  X Kebun Kertosari Jember, 2020. 
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Lampiran 3: Absensi Praketk Kerja Nyata  

 

 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X  Kebun kertosari Jember, 2020. 
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Lampiran 4: Lanjutan Absensi Praktek Kerja Nyata 

 

 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, 2020. 
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Lampiran 5: Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2020. 
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Lampiran 6: Hasil Penilaian Praktek Kerja Nyata  

 

 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, 2020. 
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Lampiran 7: Persetujuan Penyusunan Laporan Kerja Nyata 

 

 

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas jember. 2020. 
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Lampiran 8: Kartu Konsultasi Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata 

 

 

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. 2020. 
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Lampiran 9:  Lanjutan Kartu Konsultasi Penyusunan Laporan Praktek Kerja 

Nyata 

 

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.2020. 
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