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RINGKASAN

Daruel rambun " Gava Kepemimpinan Dalam Mengarahkan Bahan-an

Pada PT. Perkebunan Raya padang Langkat., ( Dr.;. il..\rilruriarltiii;. -.trB_,1

-\'el,ti:, Pcntltinhing L Dra. l;'tt,ttti,rit.r-ru'. iel,tka pcrubintltin,4 il,

yr- Perkeb,nan Raya pad,ang Langkat adalah sarah saht

pentsahaant su-'asta yang bergerak d.alam biclang perkebunan

Berdasarkan atas peneritian pend.afusruan gantg d.ilarrukan pada

PT. Perkebunan Raya pad.ang Langkat masarah aang dihnriapi

perusahaan adalah:

" Apakah gaaa kepemimpinan gang dilarcttkan d.alam mengarcihkan

b aw atLczn telalz sesucJ d.eng an A ang diharap kan" .

Berdo-sarkan ruffLusan masalah a(ulg dikemukan cri arcs

maka perutiis menccbo- mengajuka-n Hipotesi-s sebagai beikttt :

Apabila galra kepemimpinan yang ditakukan di perusahaar,. daiam

mengaral''kan batt,c-harutga tepat maka pentsahacut akar-t cii;rat

mencapai hnsil Aang diharapkan.

Ariapun Kesimpulan pertulis ad.alah :

1. Untuk membantu tugas{ugas perusahaan dalam urusan pekerraan

maka sebahagian tugas-tugas tersebut dilimpahkan kepada kepal

bagian. Dan untuk itu perusahaan membentuk suatu unit vano
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3.

membidangi urusan pekerjaan yaitu bentuk pendelegasian wewenang

dan tanggung jawab pada masing-masing Kepala bagian.

Dengan adanya struktur organisasi, maka pembagian tugas pada

masing-masing bagian pada PT. Perkebunan Raya Padang Langkat

dapat lebih terarah dan tidak terjadi kesimpangsiuran pekerjaan/tugas

sehingga para karyawan dapat bekerja sesuai dengan bidangnya

masing-masing.

Prosedur untuk rnenjadi pimpinan pada para PT. Perkebunan Raya

Padang Langkat adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang

pokok-pokok kepegawaian yaitu perpaduan antara system karis dan

sistem prestasi kerja. Yang juga merupakan syarat untuk menjadi

pimpinan pada PT. Perkebunan Raya Padang Langkat adalah telah

mengikuti Pendidikan dan Latihan Penjenjangan.

Type kepemimpinan yang dilaksanakan pada PT. Perkebunan Raya

Padang Langkat adalah dengan type Non Personal Leadership, yaitu

suatu type kepemimpinan yang dijalankan melalui "sub ordinatenya'

dengan pemberian instruksi, rencana kerja dan lain sebagainya.

Bentuk pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada

PT. Perkebunan Raya Padang Langkat mengenai penjatuhan

Hukuman Disiplin kepada karyawan. Dimulai dari Direktur samapi

kepada Kepala Bagian yang langsung dibawahinya.

4.

5.
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6. Komunikasi dan motivasi yang dilaksanakan antara atasan dan

bawahan dilakukan dengan ffira :

- Memberikan pengarahan pada waktu upacara bendera

- Menggunakan aiphone

- Menuliskannya pada lembar disposisi

Mengungkapkannya dalam rapat.

7. Dalam pencapaian tujuan dan peraksanaan kegiatannya,

PT. Perkebunan Raya Padang Langkat mengalami hambatan-

hambatan antara lain :

- Sumber daya manusia

Pengolahan data yang 'menggunakan system komputerisasi yang

sebelumnya menggunakan system manual.

Sedangkan saran penulis adalah sebagai berikut :

1. untuk lebih meningkatkan motivasi para karyawan untuk dapat

menyelesaikan seluruh pet<6rjaannya tepat pada waktunya. Maka

diharapkan agar pimpinan dapat lebih sering mengadakan komunikasi

kepada para bawahan sehingga pimpinan tersebut dapat lebih

' mengenal sifat-sifat dari para karyawan yang dibawahinya.

2. untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih

memadai yang merupakan unsur penting dalam suatu organisasi,

lll
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3.

maka diharapkan agar organisasi terebut dapat menyediakan dana

untuk keperluan pendidikan dan latihan bagi para karyawannya.

Dalam hal pencapaian tujuan organisasi maka diharapkan adanya

dukungan masyarakat terhadap usaha perayanan yang disediakan

oleh organisasi tersebut. Untuk terciptanya dukungan masyarakat

tersebut maka untuk itu PT. Perkebunan Raya padang Langkat

haruslah lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan.
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r)engan lllengtlcapkart rsa s1'ukur kchirclirat Tulran yang ir4alr;r Kr13si1 _virrrg

senantiasa menberikan berkat. nikrnat dan Kanrnianya sehingga penuiis iiapat

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu s!'arar ruituk memperoleii geiar sariana

l:lrottottti .lttrrlsuti Nlltttlt;crttctt llada Illirrltits l:l\ononli LJrrivcl-srtus I\lctlarr.,\r.ctr.
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l' Bapak I1 SYahrialrdy selaku Dekan lrakultas fikonomr Universitas N4edair

Area

2- Bapak Drs. i-j Miftar*rddi,,ir,'rliA, seiak* pembirnbing I l,arg terair

mcnrbinrbing pclrulis tlalarn rrliJnyirijitrr tlaiarn filcuyr,tsuu skripsi.

5

Ibu Dra. Isnaniah Lks selaku ernbiinbing II yang telah meluangkan rvalitun}ra

dalam meniberikar birnbingari kepada penuiis dalani men)/usun sknpsi ini.

Bayrak Drs. i I. .llrtx t{ardi, N,lsi selakLr ketua rne-ia hi.iau _v.rng relah

rncrnbcrikarr birrrhirrgarr kcpaiia irr:rrrrlis sclringgir sclcsai skrillsi irri

lbLr Dra. sari l-liila, 'l'aiiLrunan seiaku sekretaris iv{eia i iijau y,ang iclah

membenliar iranruan dan bir"nbrngan i<epada penLrlis daiam penl,eiesaiair

skripsi iiii

Rapak Drs i"i Jirttrl iiar''.1v, i\'{SI sclakrr kctrra jtrrusarr N{anajcrrrcrr Fal:rrilss

Ekonomi i-inivi:rsiias \,{eoan Area

iJaoaii iliiilpitrar besena seqenap iran'awari perusahaan p'f. perkebulan itava

Padarlg LiulgKiii \'ieciatt )Iaitg lLrrLlt urelnirantlr penuiis dalanr ureurperoieir iiatir

i.lcrrciil iair
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9.

Seluruh Staf pcneajar dan Pegas-ai tata usaha pacla Fakultas Ijkonemi U1i. ersitas

il{edan Arca vang telah membantu penulis dalam hal vang berhubungan densan

administrasi pcrkuiiahan.

C)rang tua yanE seialu mendoakan anaknva agar d,,apat berhasil dengan baik dan juea

kcpada scluruh kcluarga vang teiah memberikan dorongan hingqa seiesainya skripsi

ini.

10' Itekan - rekan mahasisrva vang telah membanru dan memberikan dorongan kepa<1a

penulis sehing4a skripsi ini selesai..

Akhirnra penuJis berharap, kiranla skripsi ini dapat bermanfaar bagi pihak r.ane

memcdukan.

Medan, 2003

Pcnulis,

Daniel Tambun
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P EffiDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dengan semakin besarnya organisasi, maka akan semakin banyak

maslah yang akan dihadapi oleh pimpinan organisasi tersebut dalam

mengurus atau mengelola setiap kegiatan yang ada pada organisasi yang

dipimpinnya. Bila diperhatikan bahwa pekerjaan sebagai sumber

pembantu yang dapat dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya yang

tersedia dalam suatu organisasi, maka salah satu sumber tersebut adalah

manusra.

Manusia adalah salah satu sumber atau faktor yang terpenting

dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya,

hal ini disebabkan karena manusia memiliki kemampuan untuk

mengkoordinir, mengintegrasi, menilai dan untuk membayangkan situasi,

r"i'ingg, sanggup membawa organisasinya kepada sasaran dalam jangka

waktu yang sudah ditetapkan.

oleh karena itu seorang pimpinan harus merangsang

,pertumbuhan individu dan harus megarahkannya, karena jika tidak

demikian maka ada kemungkinan mengalami kegagalan untuk menarik

keuntungan penuh dari sumber daya manusia itu sendiri. Pimpinan adalah

tfllliltiltfl llt
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orang yang bertugas memimpin dan mengarahkan bahwannya Hal ini

merupakan salah satu kunci keberhasilan pemimpin tersebut.

Seorang pimpinan harus mendorong pengikutnya dengan berbagai

cara yang dia inginkan supaya lebih efektif dan efisien. Karena banyaknya

pegawai atau bawahan yang' dihadapkan kepada seorang pemimpin

dengan berbagai tingkah laku, malahan satu orang pegawai atau bawahan

kadang-kadang kita lihat tingkah lakunya berbeda dengan yang lain, maka

cara utuk mengatasinya, sebrang pimpinan harus memahami segala

tingkah laku dari para pegawai atau bawahan tersebut dan

mengarahkannya agar mereka dapat melaksanakan pekerjaannya sebaik

mungkin.

Berhasil tidaknya seorang . pimpinan untuk mengarahkan

bawahannya tergantung kepada kepemimpinannya. Dengan kata rain

kepemimpinan adalah merupakan inti dari pada manajemen, yang

merupakan unsur terpenting, karena merekalah yang memiliki daya

kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi manusia lainnya

agar bekerja guna pencapaian tujuan. oleh kar.ena itu pemimpin dan

kepemimpinan telah menjadi bahan perhatian dan spekurasi yang

controversial. Hasil penelaahan membuktikan bahwa kepemimpinan

memerlukan proses pengembangan yang terus menerus secara

berkesinambungan agar ditanamkan, dirintis dan dibina sepanjang masa.

illfllllilliill
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