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ABSTRAK 

 

Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mengetahui mengenai program 

persiapan pensiun di PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun Kec.Tapung 

Hulu. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa 

wawancara dan dokumentasi langsung dengan karyawan dan pensiun pada 

PTPN V kebun tandun, dan data sekunder berupa data-data pada PTPN V kebun 

tandun yang mendukung penelitian ini dan berbagai referensi yang relevan 

dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program 

Penerapan Pensiun Di PTPN V Kebun Tandun berjalan dengan baik karena 

dalam program penerapan pensiun ini perusahaan telah bekerjasama dengan 

pihak ketiga yaitu Depenbun. Depenbun ini melaksanakan program persiapan 

pensiun melalui program pensiun iuran pasti (PPIP), dari program tersebut 

karyawan pensiun mendapatkan uang santunan hari tua (SHT) setiap bulan. 

Kata kunci: Program Persiapan Pensiun di PT.Perkebunan Nusantara V 

Kebun Tandun Kec. Tapung Hulu    
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Tugas Akhir ini tidak lepas dari kasih sayang-Mu ya Rabbi yang Maha Pengasih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pensiun merupakan suatu kejadian yang umumnya dialami oleh setiap 

karyawan atau pekerja yang telah memasuki usia yang sudah dianggap tidak 

produktif lagi. Pensiun juga dianggap sebagai fase yang sangat tidak 

menyenangkan untuk seorang pekerja atau karyawan karena sejatinya mereka 

belum siap menghadapi kehidupan baru mereka ketika tidak berkerja lagi.   

 Masa pensiun merupakan hal yang pasti akan dialami dan tidak bisa 

dihindari bagi seorang pekerja. Oleh karena itu perlu adanya persiapan yang 

matang, Sehingga para karyawan yang bekerja tidak perlu takut di masa tuanya. 

Di setiap perusahaan memiliki visi maupun misi untuk karyawannya yang sudah 

bekerja diperusahaan tersebut hingga sampai masa pensiunnya karyawan. 

Perusahaan melakukan program-program untuk masa pensiun agar karyawan 

tersebut dapat menikmati hidup di masa tuanya dengan nyaman. 

 Setiap organisasi atau instansi perusahan pastinya harus meninggalkan 

organisasinya karena beberapa sebab, misalnya usia mereka sudah tua dan kerja 

mereka menurun pastinya dalam produktivitas maupun proses yang telah 

dirancang oleh perusahaan. 

 Menurut Kasmir (2019:339), pensiun adalah pemberhentian karyawan 

karena sudah memasuki usia yang dianggap kurang produktif dan karyawan yang 

mengalami cacat fisik maupun mental.Artinya  seseorang yang akan dipensiunkan 

adalah mereka yang telah mencapai umur tertentu ( sesuai aturan perusahaan). 

Alasannya karena kemampuan karyawan pada usia tersebut sudah kuarang 
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produktif sehingga perlu digantikan dengan yang baru. Begitu pula dalam kondisi 

tertentu karyawan yang mengalami cacat fisik dan mental mengkhawatirkan tidak 

dapat bekerja secara optimal maka perlu dipensiunkan. 

 Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas 

usia  dan masa kerja tertentu. Pensiun juga tergantung dari kebijakan perusahaan 

dan pemerintah biasanya memasuki usia 55 (Lima puluh lima tahun) dan 

minimum masa kerja 15 tahun. Kecuali memiliki jabatan tertentu pensiun dapat 

dimundurkan. Di perusahaan swasta atau asing biasanya juga mengacu kepada 

kebijakan pemerintah. Artinya pada usia ini seseorang dianggap sudah harus 

diistirahatkan sekalipun secara fisik maupun mental masih kelihatan kuat. 

Karyawan yang akan dipensiunkan disiapkan sejumlah kompensasi atas jasa-

jasanya terhadap perusahaan. Besar dan banyaknya jumlah kompensasi yang 

diterima karyawan tergantung pada peraturan dan kebijakan dari perusahaan. 

 Keinginan karyawan adalah pensiun atas permintaan sendiri dengan 

mengajukan surat permohonan setelah mencapai masa kerja tertentu (kontrak 

kerja) dan permohonannya dikabulkan oleh perusahaan.  

 Pada dasarnya perusahaan ingin memberikan masa istirahat kepada para 

karyawan yang selama ini yang telah banyak mendikasikan dirinya untuk 

perusahaan. Sebagai karyawan mungkin menikmati kesempatan tersebut untuk 

benar-benar menikmati masa tuanya, akan tetapi tidak sedikit karyawan yang 

tidak bisa menikmati masa pensiunnya nanti karena masih banyak keperluan yang 

harus dipenuhi. Hal tersebut menjadi problem tersendiri bagi karyawan, terlebih 

lagi karyawan yang tidak miliki tunjangan masa pensiun. 
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Tabel 1.1 

Data Karyawan Pensiun Tahun 2015-2019 PT.Perkebunan  

usantara V Kebun Tandun Kec. Tapung Hulu  

TAHUN JUMLAH KARYAWAN YANG PENSIUN 

2015 50 

2016 49 

2017 47 

2018 45 

2019 36 

JUMLAH 227 

Sumber:  PT. Pekebunan Nusantara V Kebun Tandun Kec.Tapung Hulu Tahun 

2019 

 

 Berdasarkan tabel tersubut dapat diketahui bahwa jumlah karyawan 

pensiun tahun 2015-2019 sebanyak 227 karyawan. Jumlah seluruh karyawan ini 

sudah termasuk kedalam semua kategori pensiun. 

Oleh karena itu program persiapan pensiun sangatlah penting agar para 

karyawan yang menghadapi masa pensiun lebih mengerti apa saja yang 

diperlukan untuk menghadapi masa pensiun dan bisa menguntungkan untuk para 

karyawan yang pensiun. meskipun tidak semua perusahaan yang mempunyai 

program khusus untuk persiapan pensiun di perusahaan tetapi di Perusahaan PT. 

Perkebunan Nusantara V (perseroan) Tbk, Kebun Tandun Kec.Tapung Hulu 

sudah diadakan program persiapan pensiun sejak tahun 1990. 

 Masa pensiun merupakan hal yang pasti akan dialami dan tidak bisa 

dihindari bagi seorang pekerja, oleh karena itu perlu adanya persiapan yang 

matang terkait hal ini. PT. Perkebunan Nusantara V sadar akan pentingnya 

mempersiapkan karyawannya dalam menghadapi masa pensiun. Sehingga sebagai 

tindakan nyata untuk membantu karyawan dalam persipan pensiunnya dan 

membuat program persiapan pensiun.  
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 PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun adalah salah satu perusahaan 

perkebunan terbesar milik negara atau badan usaha milik negara (BUMN), 

sebagai hasil konsolidasi kebun perkembangan PTP II, PTP IV dan PTP V di 

Provinsi Riau. Di dalam suatu bidang PT. Perkebunan Nusantara V (Perseroan) 

Pekanbaru meliputi  Lokal Regional Nasional dan Internasional melalu PPS (pusat 

Pemasaran Sawit Indonesia). PT Perkebuanan Nusantara V kebun tandun ini 

adalah perusahaan agrebisnis yang berkonsentrasi kepada kebun kelapa sawit 

seperti Pembibitan, Penanaman, Buah dan Pupuk. 

 PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun sadar akan pentingnya 

mempersiapkan karyawannya dalam menghadapi masa pensiunnya. PTPN V 

Kebun Tandun ini membuat poroses dari awal masa pensiun (MBT) sampai ke 

program-program persiapan pensiun sejak lama. Karena perusahaan PTPN V ini 

programnya sudah hampir 29 tahun tahun, pastinya perusahaan ini sangat 

mementingkan karyawan yang akan pensiun dan setiap karyawan yang sudah 

pensiun mereka dikasih dana pensiun dari perusahaan dan para karyawan yang 

terdaftar sebagai Depenbun mereka bukan hanya mendapatkan uang pensiun 

tetapi juga uang beras di setiap bulannya. 

Setelah penelitian memperoleh data awal dari PT Perkebunan Nusantara V 

Kebun Tandun, maka peneliti akan mengangkat penelitian untuk memenuhi tugas 

akhir dengan judul “Program Persiapan Pensiun Di PT Perkebunan 

Nusantara V Kebun Tandun Kec. Tapung Hulu ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana program persiapan pensiun pada PT Perkebunan Nusantara V 

Kebun Tandun ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

  1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui program persiapan pensiun pada PT.Perkebunan 

Nusantara V Kebun Tandun? 

  1.3.2 Manfaat Penulisan  

a) Bagi Penulis 

Penulisan ini merupakan pengembangan wawasan serta 

pengalaman yang sangat membantu penulis dalam merealisasikan antara  

teori yang dibangku kuliahan dengan teori maupun parktek yang ada di 

lapanagan khususnya mengenai program persiapan pensiun. 

b) Bagi Perusahaan 

Penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan atau saran bagi 

perusahaan dalam memberikan informasi yang berguna dalam program 

penerapan pensiun untuk kedepannya. 

c) Bagi Pembaca 

1) Sebagai sumber informasi bagi pembaca 

2) Dapat dijadikan dasar maupun bahan referensi bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. 

3) Sebagai tambahan pengetahuan dan ilmu yang dapat digunakan bagi 

yang memerlukan. 
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1.4 Metode Penelitian 

  1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian di PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Tandun. Desa Talang Danton, Kec. Tapung Hulu, Kab. 

Kampar,Provinsi Riau. Kode Pos 28464. Waktu penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 01 Febuari 2020 sampai 01 Maret 2020. 

1.4.2 Jenis dan Sumber Data 

Kegiatan penulisan ini memerlukan data yang objektif dan relevan dengan 

judul penulis, agar pelaksanaan penulisan tugas akhir berjalan dengan sesuai apa 

yang diharapkan. 

Data merupakan sesuatu hal utama yang harus dipahami lebih dulu 

sebelum kita membahas informasi, karena data menjadi dasar dari sebuah 

informasi, setelah data itu diproses dengan berbagai langkah dan prosedur 

sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi.  

Dalam penelitian ini diperlukan data dan informasi yang lengkap, berikut 

adalah jenis data yang digunakan peneliti sebagai berikut: 

1. Data primer  

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian, Nofianti dan Lahamid 

(2017:68). Data yang didapat dari hasil wawancara dan Dokumentasi dari 

perusahaan PT. Perkebunan Nusantar V . 
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2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sember kedua atau 

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, Nofianti dan Lahamid  

(2017:62). Data yang dipeloleh dari komputer perusahaan. 

 

1.4.3 Teknik pengumpulan data 

Pada penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 

permasalahan, berikut metode pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, tanpa 

menggunakan pedoman, Bungin (2014:136). Peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan cara wawancara dengan karyawan diperusahaan PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Tandun. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan 

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti, 

Sugiyono (2015:329). Dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian ini 

yaitu, foto karyawan yang melakukan program pensiun.  

 

1.4.4 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data ,mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang 
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dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain, Sugiyono (2015:373).Analisis data yang digunakan 

peneliti adalah analisis data: 

1. Deskriptif  

Adalah yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang ada 

diperusahaan berdasarkan fakta yang sebenarnya. 

 

1.5 Sistematis Penulisan 

Dalam pembahasan ini, sistematika tertulis dari empat bab yang masing-

masing diuraikan sebagai berikut : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian,metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 Pada bab ini akan menguraikan tentang sejarah perusahaan, visi dan 

misi, struktur organisasi, di perusahaan PT.Perkebunan Nusantara V 

Kebun Tandun Kec. Tapung Hulu. 

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Pada bab ini peneliti akan mengemukakan teori yang melandasi 

pembahasaan yang terdiri dari pengertian Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM), pengertian pensiun,jenis-jenis pensiun, tujuan 

pensiun,jenis lembaga pensiun, program pensiun yang dijalankan oleh 

lembaga pensiun. 
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BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dalam penelitian ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan 

dapat bermanfaan dalam memecahkan masalah pada perusahaan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1.  Sejarah Singkat PT.Perkebunan Nusantara V   

 PT. Perkebunan Nusantara V (persero) Merupakan salah satu perusahaan 

perkebunan besar milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan 

PTP II,PTP IV dan PTP V di propinsi Riau. Secara efektif perseroan di mulai 

beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat di Pekanbaru. 

Landasan hukum perseoran ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah 

Republik Indonesia No.10 Tahun 1996, tanggal 14 Febuari 1996 tentang 

penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. PT. 

Perkebunan Nusantara V yang berkantor pusat dijalan rambutan No.43 . 

 Pada mulanya perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V berasal dari 

perusahaan asing (Belanda) yakni Rubber Culture Maat Chappij Admsterdam. 

Kemudian berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 24/1958 dan Undang-Undang 

No. 86/1959 diambil ahli oleh Pemerintah Republik Indonesiadalam rangka 

Nasionalisasi Perusahaan Asing. 

 Pabrik  Kelapa Sawit (PKS) adalah sebuah pabrik yang pertama kali 

dibangun tepatnya di Sei Rokan pada tahun 1982 dan yang terakhir adalah PKS 

Sei Pagar,PKS Tanjung Medan di bangun pada tahun 1995. Salah satu adalah 

komoditi PT. Perkebunan Nusantara V (Perseroan) Pekanbaru berupa Minyak 

Kelapa Sawit/ CPO (Cruide Palm Oil) dan inti sawit /KPO (Kernel Palam Oil). 

Didalam suatu bidang PT.Perkebunan Nusantara V (Perseroan) Pekanbaru 
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meliputi lokal, Regional, Nasional dan internasional melalui PPSi (Pusat 

Pemasaran Sawit Indonesia). 

 Adapun manajer yang berjasa dalam mengembangkan PTPN V Kebun 

Tandun adalah: 

1. Kamarsyah pinem   : Periode 1979 s/d 1980 

2. Kostan Simatupang   : Periode 1980 s/d 1987 

3. Drs. TJ.Sembiring   : Periode 1987 s/d 1990 

4. Ir.H.Dahlan Sinaga   : Periode 1990 s/d 1992 

5. Ir.H.Dahlan Harahap   : Periode 1992 s/d 1994 

6. Ir.H.Syamsuddin   : Periode 1994 s/d 1995 

7. Ir. H.Machmuddin   : Periode 1995 s/d 1996 

8. Ir.H.Helmi Harahap   : Periode 1996 s/d 1999 

9. Ir.H.Syaiful Anwar Pane  : Periode 1999 s/d 2001 

10. Ir.H.Helmes Chan ADM.Tandun : Periode 2003 s/d 2004 

11. Suprapto    : Periode 2004 s/d 2006 

12. Ir.Firma Sembiring   : Periode 2006 s/d 2007 

13. Ir.H.Irsan Haposan Nasution  : Periode 2007 s/d 2008 

14. Ir.Ferry Tambunan   : Periode 2008 s/d 2012 

15. Ir.Dekon Naibaho   : Periode 2012 s/d 2013 

16. Ir.R.Sembiring   : Periode 2013 s/d 2014 

17. Ir.Hery Augusman M.Sc  : Periode 2014 s/d 2016 

18. Ir.Margono    : Periode 2016 s/d 2017 

19. Ir.Suterasno    : Periode 2017 s/d 2018 

20. Ir.Alboin Sinambela   : Periode 2018 s/d Sekarang. 
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Lokasi PT. Perkebunan Nusantara  

 Sumber: perusahaan PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun Tahun 2019 

Keterangan unit lokasi kebun tandun yaitu berlokasi:  

 Di Desa Talang Danton 

 Kecamatan Tapung Hulu 

 Kabupaten Kampar 

 Propinsi Riau 

 Kode Pos 28464 

2.2 Visi ,Misi dan Motto PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) 

     Visi 

“Mejadikan Perusahaan Agribisnis Terintegrasi Yang Berkelanjutan Dan 

Berwawasan Lingkungan”. 
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Makna dari Visi Tersebut yaitu: 

 Perusahaan Agribis 

Perusahaa yang bergerak dalam pegelolaan budidaya kelapa sawit dan 

karet yang menghasilkan bahan baku, proses pengolahan hasil produksi, 

pemanfaatan limbah produksi hingga pemasaran secara efisien untuk 

memperoleh keuntungan. 

 Terintegrasi 

Mengelola komoditi kelapa sawit dan karet sebagai bisnis utama 

perusahaan, mencakup kegiatan di ulu dan hilir, secara terpadu melalui 

pemanfaatan hasil riset dan teknologi. 

 Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 

Dalam mencapai tujuan bisnisnya perusahaan memperhatikan 

peningkatan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dengan 

mengintegrasikan ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. 

Misi 

1. Pengelolaa  Agro Industri  Kelapa  Sawit Dan Karet Secara Efisien 

Bersama  Mitra Untuk  Kepentingan Stakeholder. 

2. Penerapan Prinsip-Prinsip good corporate governance, kreteria minyak 

sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestrarian 

lingkungan guna mengasihkan produk yang dapat diterima oleh 

pelanggan. 

3. Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM melalui pengelolaan 

sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem 

manajemen SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan.  
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4. Kompetensi inti perusahaan yaitu mengelola plasma dan kemitraan dalam 

pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan 

dan sesuai dengan harapan pasar. 

Motto 

 PT Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun memiliki motto yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkebuan tersebut dengan motto: “Kerja 

Keras, Kerja Cerdas,Kerja Ikhlas” 

2.3. Tujuan Perusahaan PT.Perkebunan Nusantara V 

 Tujuan perusahaan turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan 

program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya, khususnya disub-sektor pertanian dalam arti seluas-luasnya dengan 

tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang 

sehat,jujur,tulus,ikhlas dan bekerja keras. 

1. Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi 

pendapatan nasional melalui upaya peningkatan produksi dan pemasaran 

dari berbagai jenis komoditi perkebunan untuk kepentingan konsumen 

dalam negeri maupun ekspor, sekaligus meningkatkan ekspor non migas 

2. Memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

rakyat pada umunya serta meningkatkan tarif hidup petani dan karywan 

pada khusnya SOP 

3. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dan untuk 

mencapai go pablik perusahaan PTPN V. 
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2.4 Bagian/Unit  Kerja Di Bagian Umum/Sumber Daya Manusia 

 Bagian Sumber Daya Manusia  PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) 

Kebun Tandun, yang di pimpin oleh Frands Andi Danil, SH Sebagai Asisten 

Admi SDM/Umum di PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Kebun Tandun 

yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang dan tujuan Jabatan di 

bagian SDM/Umum, yang terdiri dari: 

a) Krani 1 SDM/Umum  

Membantu Asisten Administrasi SDM/Umum untuk melaksanakan 

kegiatan administrasi umum di Kantor Kebun secara efektif dan efisien 

sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. 

b) Krani Ansuransi 

Membantu dan melaksanakan kegiatan administrasi umum terkait 

Jamsostek dan Depenbun di kantor kebun secara efektif dan efisien dengan 

sistem dan prosedur yang berlaku. 

c) Petugas kesehatan 

Melaksanakan kegiatan operasional bidang keperawatan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku 

d) Krani Papam 

Melaksanakan kegiatan Administrasi di bagian Keamanan lingkup 

kebun secara efektif dan efisien dan membuat laporan rekapitilasi 

pengamanan lapangan sesuai prosedur yang berlaku. 

e) Personil Keamanan 

Melaksanakan kegiatan pengamanan di lingkungan kebun secara 

efektif dan efesien baik itu dilingkungan kerja maupun di luar lapangan dan 

juga pengamanan perumahan sehingga tercapainya kondisi yang aman. 
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f) Krani Agraria 

Dapat terselenggaranya kegiatan administrasi agrarian di kantor 

kebun tandun secara efektif dan efisien sesuai dengan sistem,prosedur dan 

intruksi kerja yang telah ditetapkan di kebun tandun. 

g) Guru Agama Islam (MDA) 

Melaksanakan pendidikan dan proses mengajarkan ajaran islam untuk 

mencapai keseimbangan jasmani maupun rohani untuk mengubah tingkah 

laku individu serta membimbing dan mendidik anak-anak dengan baik sesuai 

dengan ajaran agama islam 

h) Mudin (Ustad) 

Melaksanakan kegitan agama islam dengan bertujuan untuk 

melaksanakannya ajaran islam secara keseluruhan dengan cara yang benar 

dan berdasarkan keimanan sehingga terwujudnya masyarakat yang 

menjunjung tinggi kehidupan beragama serta menyusun peraturan jadwal 

kegiatan ibadah di Masjid serta merealisasikan ajaran islam secara penuh dan 

menyeluruh. 

i) Guru Sekolah Minggu/ Guru Jemaat 

Melaksanakan kegaiatan keagamaan yang bertujuan untuk 

terlaksananya secara keseluruhan dengan cara benar dan berdasarkan 

keimanan masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama serta 

terlaksananya kegiatan ibadah di Gereja secara penuh dan menyeluruh. 

j) Guru SD/SMP 

Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,tanggung 

jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, 
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membimbing, mengarahkan, melatih,mengajar dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasr dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan per undang-

undangan yang berlaku. 

k) Guru Taman Kanak-Kanak (TK) 

Melaksanakan,menyelengarakan aktivitas/kegiatan pendidikan anak-

anak di TK dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sistem dan prosedur yang 

berlaku. 

l) Petugas TPA 

Melaksanakan aktivitas/kegiatan penitipan anak usia dini di TPA 

yang dititipkan oleh orang tuanya sedang bekerja di PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Tandun. 

m) Krani personalia 

Melaksanakan tugas-tugas kerja Administrasi bagian personalia di 

urusan Umum kebun tandun secara efektif dan efisien dengan mengikuti 

peraturan dan sistem prosedur yang ada di kebun tandun. 

n) Krani sistem ISO/ISPO/RSPO/K3/SMT 

Dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait prosedur sistem 

yang ada di kebun tandun. memeriksa kesehatan karyawan, membuat laporan 

karyawan yang berobat atau rujukan ke Rumah Sakit terdekat serta 

memelihara dokumen-dokumen sistem secara efektif dan efisien sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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2.5. Struktur Organisasi 

Struktur  organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara 

sistematis mengenai penetapan tugas tugas ,fungsi ,wewenang,serta tannggung 

jawab masing masing divisi atau dibidang dengan tujuan  yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Struktur organisasi juga mempunyai peranan yang sangat penting,baik 

dalam perusahaan maupun lembaga maupun instansi pemerintah tanpa adanya  

struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau 

instansi untuk menjalankan segala aktifitas nya secara terarah dan sulit untuk 

mencapai tujuan secara optimal. 
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ARNOL SITOMPUL, SP AZRISYAH FUTRA, SP
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Gambar 2.1. 

 

Struktur organisasi PT.Perkebunan Nusantara V kebun Tandun Kecamatan 

tapung Hulu Kabupaten Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber: Di PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun, Tahun 2019 
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Manajemen Kebun Tandun dipimpin oleh 1 (Satu) Orang Manajer dengan 

Dibantu 2 (Dua) Orang Asisten Kepala, 11 (Sebelas) Orang Asisten Bidang 

tanaman, 1 (Satu) orang Papam,1 (Satu) orang Krani serta 2 (Dua) orang On the 

Job Training (OJT). Disamping itu untuk Operasional Perusahaan juga terdapat 

Karyawan Pelaksana berjumlah 632 Orang. 

2.6. Uraian Jabatan Di Perusahaan PT.Nusantara V Kebun Tandun  

A. Manajer 

Merupakan orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan 

keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi atau perusahaan untuk 

dapat memimpin, mengelola, mengendalikan organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan suatu perusahaan. 

Menurut melayu S. Hasibuan, Menajer adalah sumber daya pokok serta 

titik sentral setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Seorang 

Manajer harus mengutamakan tugas dan tanggung jawab dan membina 

hubungan yang harmonis dengan para staf dan karyawan secara efektif dan 

efisien sejalan dengan visi,misi dan tujuan di perusahaan.  

Adapun tugas  Manajer Kebun sebagai berikut : 

a) Memimpin berjalannya suatu perusahaan 

b) Mengembangkan organisasi 

c) Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 

d) Meningkatkan rasa tanggung jawab 

e) Mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi 

f) Menyusun rencana jangka panjang Unit Kebun Tandun 

g) Menyusun RKAP Unit Kebun 
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h) Menyusun dan mengajukan PKM bulanan dan Triwulan 

i) Mengendalikan harga pokok kebun 

j) Mengendalikan cash flow di Unit Kebun  

k) Mengajukan permintaan barang kebutuhan Unit ke Kantor Pusat 

l) Mengelola pengadaan barang OPL Unit 

m) Mengelola perawatan/perbaikan sarana transportasi (jalan,jembatan,dan 

saluran air) dan sarana pendukung lainnya 

n) Memonitor Implementasi sistem-sistem manajemen yang diterapkan 

perusahaan, seperti sistem manajemen kinerja,sistem manajemen mutu 

ISO 9000,ISO 14000,SMK3,RSPO, dan sistem-sistem manajemen 

lainnya. 

o) Menilai prestasi kerja Asisten Kepala dan Asisten yang menjadi bawahan 

langsung dan mengevaluasi hasil penilaian prestasi kerja AsistenTanaman 

yang dinilai oleh Asisten Kepala serta penilaian prestasi kerja seluruh 

karyawan pelaksanaan yang dinilai oleh Asisten. 

p) Melaksanakan Administrasi unit dan menyusun Laporan Manajemen (LM) 

secara periodik  

 q) Mengikuti perkembangan teknologi di bidang kultur teknis tanaman dan 

 manjemen produksi tanaman untuk mendukung efektivitas pelaksanan                         

tugas dan melayani tamu-tamu perusahaan yang berkunjung di Unit Kebun 

 r)   Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dereksi. 
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B. Asisten Kepala Rayon A & B 

Membantu Manajer Unit dalam merumuskan perencanaan, pengelolaan 

dan pengembangan jangka panjang Unit Kebun Inti, dan melaksanakan fungsi  

koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Afdeling di lingkup unit 

Kebun Inti Untuk mencapai Sasaran Unit yang telah ditetapkan 

sertamelakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan proses produksi 

tanaman di Afdeling serta mengawasi biaya produksi seluruh Afdeling. 

C. Asisten Afdeling (Tanaman) 

 Mengelola seluruh kegitan Afdeling secara efektif dan efisien untuk 

mencapai target kinerja Afdeling sesuai dengan sistem dan prosedur yang 

berlaku, serta tercapainya target produksi Afdeling baik secara kuantitas 

maupun kualitas . terkendalinya biaya produksi di Afdeling sesuai dengan  

anggaran yang telah diterapkan serta terlaksanakannya kultur teknis tanaman 

sesuai Standard Operating Procedure (SOP). 

 

D. Asisten Administrasi SDM/UMUM 

Menurut Hasibuan, Sumber Daya Manusia (SDM) Merupakan ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien     

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

Melaksanakan kegiatan Administrasi SDM/Umum di Unit Kebun secara  

efektif dan efisien sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku serta 

terlaksanaya pembinaan kulitas SDM yang menjadi tanggung jawab dan 

penilaian, promosi bagi seluruh karyawan pelaksana yang menjadi tangung 

jawab sesuai dengan ketentuan. 
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E. Asisten Administrasi Keuangan (KTU) 

Administrasi Keuangan adalah Upaya pengelolaan yang mencakup 

semua aktifitas yang berhungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu 

perusahaan atau organisasi.Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan di 

Uinit Kebun Inti secara  efektif dan efisien sesuai dengan sistem dan prosedur 

yang berlaku serta mengatur dan menggunakan sumber daya sesuai dengan 

kegiatan dan anggaran yang berlaku.  

F. Asisten Teknik Umum 

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknik umum di Unit Kebun 

untuk mendukung efektivitas kegiatan Operasional Unit Kebun sesuai dengan 

sistem dan prosedur yang berlaku. Serta mengelola prasarana sipil dan 

transport (bangunan, jalanan, jembatan dan saluran air) dan bertanggung 

jawab terhadap semua perlalatan perusahaan,melayani pengangkutan Tandun 

Buah Segar (TBS), hasil produksi dan kendaraan dinas karyawan. 

G. Perwira Pengamanan 

Melaksanakan kegiatan pengamanan bagi seluruh komponen yang ada di 

perusahaan baik di tanaman dari gangguan dari binatang liar, tandan buah 

segar (TBS) dari tangan jahil manusia yang melakukan penanaman liar 

(pencuri),   perlalatan- perlalatan yang mendukung proses pelaksanaan kinerja 

di perusahaan,  karyawan atau tenaga kerja dari berbagai gangguan atau 

ancaman baik dari dalam  maupun dari luar perusahaan. 
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2.7. Uraian Tugas (job description) Bagian/ Unit Kerja   

A. Manajer 

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Tersusunnya rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan Unit 

Kebundi unit kebun tandun 

2. Tecapainya target produksi kebun baik secara kualitas maupun kualitas 

sesuai dengan RKAP/RKO 

3. Terkendalinya biaya produksi kebun tandun sesuai RKAP/RKO 

4. Mengendalikan harga pokok kebun tandun 

5. Mengendalikan cash Flowdi Unit Kebun 

6. Terlaksananya kultur teknis tanaman sesuai standard Operating 

Procedure (SOP) 

7. Melakukan penilaian terhadap seluruh karyawan pimpinan dan terlaksana 

di Unit Kebun yang dipimpin 

8. Mengusulkan promosi serta mengelola pengadaan barang OPL Unit.  

B. Asisten Kepala (ASKEP) 

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Tersusunnya RKAP produksi unit kebun 

2. Terlaksananya pengawasan terhadap semua kegiatan proses produksi 

tanaman diseluruh Afdeling 

3. Terlaksananya pengawasan terhadap biaya produksi di seluruh Afdeling 

4. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap semua kegiatan proses 

produksi tanaman di Afdeling 
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5. Mengawasi semua pelaksanaan pekerjaan di seluruh Afdeling yang 

meliputi: penyiapan lahan,pembibitan,penanaman, pemeliharaan TBM 

dan TM, Panen dan trasport 

6. Mengkoordinasi pelaksanaaan panen-angkut olah 

C. Administrasi Keuangan 

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Terselenggaranya seluruh kegiatan administrasi keuangan di Unit Kebun 

secara efektif dan efesien sesuai sistem dan prosedur yang berlaku 

2. Terlaksananya pembinaan kualitas SDM yang menjadi tanggung jawabnya 

3. Menyusun RKAP/RKO bidang administrasi keuangan dan umum di unit 

4. Mengkoordinasi penyusunan RKAP/RKO Unit Kebun 

5. Membuat daftar permintaan uang (DPU) dan laporan penggunaan uang 

(LPU) di unit 

6. Melakukan pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pekerja dan mitra 

kerja 

7. Menyiapkan pengajuan permintaan barang kebutuhan unit ke kantor pusat 

8. Melaksanakan administrasi gudang di unit 

9. Mengelola dokumentasi/arsip keuangan 

D. Asisten Administrasi SDM/UMUM 

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Terselenggaranya seluruh kegiatan administrasi SDM/Umum di Unit 

Kebun secara efektif dan efesien sesuai sistem dan prosedur yang berlaku 

2. Terlaksananya pembinaan kualitas SDM yang menjadi tanggung jawabnya 

3. Menyiapkan RKAP/RKO bidang SDM dan Umum di Unit 
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4. Melaksanakan administrasi personalia yang meliputi: pemutahiran data 

personalia karyawan di unit (bazzeting dan sensus penduduk), 

melaksanakan proses administrasi kegitan rekrut dan seleksi karyawan-

karyawan, melaksanakan administrasi proses rotasi ,promosi dan demosi, 

menyiapkan administrasi penggajian, THR, bonus dan cuti untuk 

karyawan sesuai ketentuan perusahaan, melaksanakan administrasi 

menyalurkan jatah beras, daging dan pakaian dianas karyawan dan 

melaksanakan administrasi karyawan yang belum mendapat jebelium 

(masa kerja tahunan). 

5. Melaksanakan administrasi DEPENBUN,DPLK,JAMSOSTEK 

6. Menyusun laporan masalah umum GAR dan sosial 

7. Mengelola dokuntasi/arsip personalia dan umum 

8. Menilai prestasi kerja seluruh karyawan pelaksanaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

E.  Teknik Umum 

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Tersusunnya rencana kerja dan anggaran kegitan teknik umum 

2. Terlaksananya kegiatan teknik umum sesuai prosedur sistem dan prosedur 

yang berlaku untuk mendukung efektifitas oprasional unit kebun 

3. Terlaksananya pembinaan kualitas SDM Yang Menjadi Tanggung jawab 

4. Menyusun RKAP/ RKO bidang teknik umum 

5. Menyusun rencana perawatan/perbaikan sarana trasportasi (jalan,jembatan 

dan saluran air) dan sarana pendukung lainnya (kantor, emplasmen/ 

pondok,air dan listrik. 
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6. Mengatur penggunaan kendaraan dan alat angkut 

7. Mengendalikan penggunaan biaya teknik umum 

8. Melaksanakan administrasi dan pelaporan pekerjaan teknik umum 

F. Tanaman 

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Tersusunnya RKAP Afdeling 

2. Tercapainya target produksi afdeling baik secara kuantitas maupun 

kualitas 

3. Terkendalinya biaya produksi di afdeling sesuai dengan anggaran yang 

telah diterapkan 

4. Terlaksananya kultur teknis tanaman di afdeling sesuai standard operating 

procedure (SOP) 

5. Terselenggaranya administrasi di afdeling secara efektif dan efisien sesuai 

sistem dan prosedur yang berlaku 

6. Terlaksananya pembinaan kualitas SDM Yang Menjadi Tanggung jawab 

7. Melaksanakan aktivitas produksi yang meliputi: penyiapan lahan, 

penanaman,pemeliharaan TBM dan TM, panen 

8. Mengendalikan biaya produksi afdeling 

G. Sistem Manajemen mutu 

1. Pengendalian Dokumen (PL-KBN-TAN-MR-01) 

2. Mendata dokumen asli pada daftar Induk Dokumen Internal (FL-KBN-

TAN-MR-01) 

3. Mendistribusikan salinan dokumen yang terkendali sesuai Formulir Daftar 

Distribusi Dokumen (FL-KBN-TAN-MR-03) 
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4. Menyimpan Daftar Induk Dokumen Eksternal (FL-KBN-TAN-MR-02) 

5. Melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan 

(FL-KBN-TAN-MR-11) dan memperoleh pemutakhirannya yang relevan 

terhadap kegiatan organisasi dari pihak eksternal 

6. Pengendalian Alat Ukur (PL-KBN-TAN-MR-07) 

7. Audit Internal (PL-KBN-TAN-MR-09) 

H. Pembibitan 

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Tersusunnya program kerja dan anggaran pembibitan 

2. Tercapainya target pemenuhan bibit baik secara kuantitas maupun kualitas  

3. Terkendalinya biaya pembibitan sesuai dengan anggaran yang telah 

diterapkan 

4. Terselenggaranya administrasi pembibitan secra efektif dan efisien sesuai 

sistem dan prosedur yang beralaku. 

5. Mengelola aktivitas pembibitan kelapa sawit yang meliputi: penyiapan 

lahan bibitan, pengadaan kecambah,proses pembibitan, pemelihara 

pembibitan, seleksi dan pengiriman bibit kelapangan 

6. Menyusun program harian, mingguan dan bulanan serta melaksanakan dan 

mengawasi pelaksanaan program tersebut 

7. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mandor dan bawahannya 

mengenai kegiatan pembibitan mulai pengisian polybag, penyiraman, 

pemupukan, pemberantasan hama,seleksi bibit,pengiriman bibit dan 

administrasi bibit 

8. Mengendalikan biaya pembibitan 



 

29 

 

9. Memeriksa secara rutin pekerjaan,peralatan dan bahan-bahan pembibitan 

agar tetap senantiasa sesuai denngan Standard Operating Procedure  

(SOP). 

10. Melaksanakan pembuatan berita secara seleksi bibit secara tertib 

11. Menyelenggarakan administrasi pembibitan dan laporan pembibitan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan sebelumnya, berikut 

penulis mengemukan kesimpulan yang berhasil di rangkum, diantaranya yaitu: 

1. Program penerapan pensiun di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun 

Tandun Kec.Tapung Hulu dilakukan melalui program penerapan yaitu 

melalui pihak ke tiga yang sudah bekerja sama  sangat lama. Dari program 

tersebut karyawan  harus melakukan iuran setiap bulannya dan jatuh 

tempo pensiun mendapatkan uang setiap bulannya. 

2. Program pensiun yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V 

Kebun Tandun Kec. Tapung Hulu terdiri dari: 

a. DEPENBUN Yaitu Dana pensiun perkebunan yang di berikan 

karyawan yang namanya SHT (santunan hari tua) yang di 

perhitungannya masa kerja x gaji pokok di tahun berjalan. Sebelum 

dapat SHT karyawan melaksanakan MBT (masa bebas tugas ) 

semalam 6 bulan tidak berkerja tapi karyawan mendapatkan gaji. 

b. BPJS Ketenagakerjaan yaitu perusahaan mengikuti program BPJS 

Ketenagakerjaan 1 januaiari 2016, melalui Program pensiun iuran 

pasti (PPIP) yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan iuran setiap 

bulannya kepada yang bersangkutan. Perhitungan yaitu tahun kerja x 

1,5 x gaji.dan penerimaan uang dari BPJS Ketenagakerjaan saat 
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karyawan yang pensiun usia 57 jadi di tunda selama 2 tahun karena 

pegawai yang pensiun di perusahaan mencapi usia 55 tahun. 

c. Sempli Plan /Jiwasraya yaitu sama dengan BPJS Ketenagakerjaan tapi 

jiwasraya ini yang karyawan yang masuk kerjanya di tahun 2009 

tetapi yang dapat cuma sedikit sekitar 14 orang karyawan. 

d. PT.Perkebunan Nusantara V kebun Tandun tidak melakukan program 

pelatihan pensiun kepada karyawan yang akan memasuki masa 

pensiun, perusahaan hanya menyediakan bantuan finansial berupa 

SHT,Uang Pensiun.  

4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan 

saran kepada PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun Kec.Tapung Hulu untuk 

memberikan program pelatihan pensiun kepada karyawan yang akan memasuki 

masa pensiun supaya mendapkan ilmu yang bermanfaat agar karyawan dapat 

mengalokasikan dana yang diberikan perusahaan dengan baik. 
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1. Lembar Kuesioner 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimana Persiapan Mental karyawan dalam memasuki masa pensiun? 

2. Bagaimana Program Penerapan Pensiun di PT.Perkebunan Nusantara V 

Kebun Tandun Kec. Tapung Hulu ? 

3. Apa jenis-jenis Pensiun Di PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun 

Kec. Tapung Hulu ? 

4. Apa jenis-jenis Program Pensiun karyawan yang diterapkan 

PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun Kec.Tapung Hulu ? 

5. Apa hak-hak para karyawan dalam menerima Program Pensiun ? 

6. Untuk Program Pensiun, Berapa besarnya dana untuk sektor-sektor 

dibidang pekerja di PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun 

Kec.Tapung Hulu 

7. Apa faktor pendukung dan penghambat/kendala pogram persiapan pensiun 

PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun Kec Tapung Hulu? 

8. Apa usaha pemimpin perusahaan untuk mensejahterakan karyawan yang 

pensiun? 

9. Apa program perusahaan menyiapkan karyawan pensiun? 

10. Apa program pensiun karyawan PT. Perkebunan Nusantara V ? 
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DOKUMENTASI 

 

Wawancara bersama karyawan yang pensiun dan karyawan bagaian SDM/Umum 

di PT.Perkebunan Nusantara V Kebun Tandun, Kec.Tapung Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar: Kantor Kebun Tandun Kec.Tapung Hulu 

Gambar 1.  Wawancara Dengan  Krani 1 MSDM ( bagian umum) Bapak Yos 

Hendra 
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Contoh  Lampiran Program DEPENBUN Kebun Tandun 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Formulir DEPENBUN                         Gambar 2. Formulir DEPENBUN 

( Formulir Lama )           ( Formulir baru/  E-Form )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:karyawan yang pensiun 
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