
AMAZING CAREER AT 

PLANTATION BUSINESS

(NIKMATNYA KERJA DI SEKTOR 

PERKEBUNAN)



Bagi beberapa orang bekerja di perkebunan adalah pilihan 

terakhir setelah gagal melamar kerja di mana-mana. Tapi bagi 

anda yang tertarik berja di bidang pertanian/perkebunan tentu 

berkarir di perkebunan adalah pilihan utama.

Orang-orang yang skeptis 

terhadap dunia perkebunan 

bisa jadi belum mengetahui 

enaknya bekerja di 

perkebunan.



Fasilitas yang Anda peroleh bila bekerja di perkebunan tentu berbeda satu 

sama lain tergantung dengan kondisi perusahaan tempat Anda bekerja.

Tetapi kita di sini akan membahas keuntungan yang akan 

anda peroleh.

KARIR FASILITAS



KARIR

Perusahaan perkebunan dapat memberikan karir hampir tidak terbatas kepada Anda, 

faktor pembatasnya adalah kemampuan anda sendiri. Jika Anda bergabung ke 

perusaahan perkebunan lewat jalur recruitment karyawan pimpinan (level asisten 

lapangan/asisten afdeling/sinder) berarti Anda sudah berada pada jalur yang tepat. 

Biasanya menghendaki lulusan Sarjana dan lolos seleksi penerimaan karyawan dengan 

prosedur standard (test tertulis, wawancara, dan test kesehatan). 

level karir yang dapat diraih nyaris tidak terbatas, dari asisten 

lapangan sampai level Direksi atau Komisaris. Semuanya dapat 

diraih tergantung dari kemampuan Anda dalam bekerja dan 

loyalitas terhadap perusahaan.

Karena perusahaan perkebunan umumnya memiliki banyak kebun 

sehingga formasi jabatan yang tersedia juga banyak, berbeda jika Anda 

bekerja di kantoran, formasinya sedikit, dan yang ngantri banyak. Bisa 

dibilang peluang peningkatan karir lebih mudah bila di perkebunan.



contoh, sebuah perusahaan perkebunan memiliki 10 kebun, masing-masing 

kebun memiliki 4 afdeling/divisi saja. Berarti dalam satu kebun minimal 

dibutuhkan.

1 orang Asisten

kepala



FASILITAS

Fasilitas-fasilitas yang ada di bawah ini didapatkan oleh karyawan 

pimpinan (staf), sedangkan untuk karyawan pelaksana (lapangan) 

relatif sama seperti pekerja.

1. Gaji
(salary)

Gaji yang diterima karyawan perkebunan berbeda-beda menurut level jabatan dan kondisi 

masing-masing perusahaan. Karyawan pimpinan paling bawah (fresh graduate) biasanya 

digaji berkisar Rp. 2,5 – 3,5 juta. Pada masa percobaan gajinya sekitar Rp. 1,2 – 1,8 juta, setelah 

diterima sebagai karyawan tetap gajinya biasanya naik sekitar Rp. 2,5 – 3,5 juta rupiah. Tapi itu 

untuk perusahaan-perusahaan biasa, di perusahaan yang bonafit (keuangannya bagus) baru 

masuk aja sudah bergaji Rp. 3,0 – 5,0 juta. Gaji selalu naik dari tahun ketahun sesuai lamanya 
kita bekerja. Kalo sudah level Asisten kepala, gajinya lain lagi mungkin sekitar Rp. 5 – 10 juta 

atau bahkan lebih. Bayangkan kalo udah jadi ADM/Manager mungkin Rp. 15 – 50 juta 

tergantung perusahaannya.



2.Tunjangan

Macam-macam tunjangan yang diperoleh tergantung perusahaannya. 

Biasanya tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan (kalo udah punya 

anak), dll. Kalau dihitung-hitung bisa sampai ½ gaji lho... Misalnya gaji 

perbulan Rp. 3 juta, ditambah tunjangan Rp. 1,5 juta, jadinya yang kita 

terima per bulan RP. 4,5 juta.

3.Bonus Tahunan

Istilahnya bisa macam-macam ada yang bonus tahunan, bonus kinerja, insentif, tancim 
dan lain-lain. Kalo di PNS seperti gaji ke-13. Nominalnya berbeda di setiap perusahaan 

bisa 2 bulan gaji sampai 5 bulan gaji. Bahkan ada perusahaan yang memberikan bonus 

sampai 7 bulan gaji, bayangkan kalau gajinya Rp. 5 juta per bulan, berarti bonusnya Rp. 

35 juta. Ada juga perusahaan swasta asing yang memberikan bonus tidak berdasarkan 

gaji tapi persentase keuntungan, hasilnya untuk karyawan pimpinan level bawah saja 
(asisten afdeling/divisi) bisa mendapat bonus sampai Rp. 50 juta.



Kendaraan sebagai penunjang tugas sehari-hari merupakan fasilitas mutlak yang 

diberikan perusahaan. Jenisnya berbeda-beda setiap jenjang jabatan. Untuk 

asisten lapangan/afdeling/divisi biasanya diberikan sepeda motor (Misalnya: 

Yamaha YT, Honda MegaPro, Honda Win 100), sedangkan untuk Asisten kepala 

dan ADM/Manajer umumnya sudah pakai mobil (misalnya: Daihatsu Taft GT, 

Mitsubishi Strada, Ford Ranger). Untuk level di atasnya tentu mobilnya lebih mewah 

lagi (Misalnya: Toyota Fortuner, Toyota Harrier, Mitsubishi Pajero Sport). Untuk 

kegiatan sehari-hari Anda juga tidak dibebankan biaya, alias BBM plus supirnya 

ditanggung perusahaan.

Semua karyawan perkebunan pasti mendapat fasilitas rumah. Anda 

mungkin pernah jalan-jalan ke perkebunan, lihat sendiri rumah untuk 
karyawan pimpinannya, biasanya rumahnya besar dan fasilitasnya 

lengkap. Tidak cuma itu, biasanya setiap rumah dilengkapi pembantu, 

tukang kebun dan penjaga keamanan, dan enaknya semuanya di 

tanggung perusahaan alias Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun.



SELAMAT BERGABUNG DI 

SEKTOR PERKEBUNAN MAKE 

YOUR DR`EAM COMES TRUE


