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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

4. 1.  Sejarah Perusahaan 

Coca Cola lahir di Indonesia sekitar tahun 1927, 

ketika De Nederland Indische Mineral Water Fabrieck 

(Pabrik Air Mineral Hindia Belanda) membotolkan untuk 

pertama kalinya di Batavia (Jakarta). Produk Coca Cola 

lumpuh pada zaman penjajahan Jepang (1942-1945) 

tetapi tepat sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, 

pabrik tersebut beroperasi dibawah nama The Indonesia 

Bottles Ltd NV (IBL) dengan status perusahaan nasional.  

Kemudian pada tahun 1971 dengan penambahan 

mitra usaha dan modal, didirikannya pabrik pembotolan 

pertama di Indonesia dengan nama baru PT. Djaya 

Beverage Bottling Company. Tercatat sampai saat ini 

terdapat 11 pabrik Coca Cola yang beroperasi di berbagai 

propinsi di Indonesia, berturut-turut berdasarkan tahun 

pendiriannya yaitu Jakarta tahun 1971, Medan tahun 

1973, Surabaya tahun 1976, Semarang tahun 1976, 

Ujung Pandang tahun 1981, Bandung tahun 1983, 

Padang tahun 1985, Bali tahun 1985, Manado tahun 

1985, Banjarmasin tahun 1991, Lampung tahun 1995. 

      Sebagaimana Coca Cola Bottling Indonesia 

merupakan salah satu produsen dan distributor 
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minuman ringan terkemuka di Indonesia, dengan 

demikian perusahaan ini memproduksi dan 

mendistribusikan produk-produk yang berlisensi dari the 

Coca Cola Company ke lebih dari 400.000 outlet melalui 

lebih dari 120 pusat penjualan.   

Adapun Coca Cola Bottling Indonesia merupakan 

nama dagang yang terdiri dari perusahaan-perusahaan 

patungan (joint venture) yang terdiri dari perusahaan-

perusahaan local yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha 

independent dan Coca-Cola Amatil Limited, yang 

merupakan salah satu produsen dan distributor terbesar 

produk-produk Coca Cola di dunia. Seperti misalnya 

perusahaan Coca-Cola di Jawa Tengah berdiri dan dirintis 

oleh dua orang pengusaha, yakni Portogius Hutabarat dan 

Mugijanto. Nama yang dipilih mereka pada waktu itu adalah 

PT. Pan Java Bottling Company dan telah resmi berdiri pada 

tanggal 1 November 1974. Namun perusahaan ini baru 

melakukan kegiatan produksi pada tanggal 5 Desember 

1976. 

 Kemudian pada bulan April 1992, PT. Pan Java 

Bottling Company melakukan kerja sama yaitu Joint Venture 

dengan Coca-Cola Amatil Limited yang berpusat di Sydney 

Australia. Dan pada tahun 2000, semua pabrik pembotolan 

(10 pabrik) dikonsolidasikan dibawah Coca-Cola Amatil 

Indonesia. 
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 Saat ini produk coca cola dijual di sekitar 1.5 juta 

gerai minuman diseluruh Indonesia yang sekaligus 

mendukung perekonomian melalui 500.000 pelanggan dan 

2.500 pemasok. Dan terdapat lebih dari 206.000 kulkas 

pendingin hemat energi ditempatkan serta mengerahkan 

1.200 truk pengiriman dari 100 pusat distribusi diseluruh 

Indonesia. 

 

4.1.1. Lokasi dan Tata Letak Perusahaan 

 

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) Jawa 

Tengah terletak di atas tanah seluas 6 Hektar di Jalan 

Soekarno-Hatta Km 30, Ungaran. Tepatnya di 

Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten 

Semarang. Adapun pembagian tanah seluas 6 Hektar 

tersebut meliputi dua bagian, yaitu Bangunan Utama 

(Processing) dan Bangunan Pendukung (Gedung 

Perkantoran).  

Dalam pemilihan lokasi, perusahaan mengambil 

berbagai pertimbangan yang didasarkan atas letaknya 

yang strategis di jalur Semarang-Yogyakarta. Sehingga 

dengan pertimbangan letaknya tersebut dapat  

memudahkan distribusi produk, target market atau 

daerah pemasaran yang mudah (Jawa Tengah, DIY, dan 

Madiun), tersedianya bahan baku, iklim yang sejuk, 
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banyaknya ketersediaan calon tenaga kerja karena 

daerah tersebut banyak memiliki universitas dengan 

mutu yang baik pula, dan terdapat berbagai 

pertimbangan lainnya. 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan yang 

berbentuk antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, 

mengenai tugas, jabatan, wewenang, hak, serta tanggung 

jawab. Kedudukan tersebut masing-masing mempunyai 

kewajiban dan peranan sendiri-sendiri dalam 

melangsungkan kegiatan di perusahaan.  

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia – Jawa Tengah ini 

dipimpin oleh seorang General Manager (GM) yang 

merupakan pemangku jabatan. Tugas dan wewenang GM ini 

langsung ditujukan kepada bawahannya dengan 

membentuk garis hirarki. Pemangku jabatan di bawah GM 

terbagai atas Secretary (Sekertaris), 5 kepala departemen 

yang memimpin sub-sub departemen yang merupakan 

bagian pendukung tiap departemen.  

5 departemen tersebut terdiri atas Finance Manager 

(FM),  Human Resources Manager (HRM), Technical 

Operations Manager (TOM), General Sales Manager (GSM) 

dan Business Services Manager (BSM). Masing-masing 

departemen memiliki sub departemen yang memiliki peran 
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dan fungsi tertentu dalam mendukung kinerja 

departemennya masing-masing.  

Departemen yang bertugas untuk menyediakan supply 

produk adalah departemen Technical, Operation and Logistic 

(TOL). Departemen ini dipimpin oleh Technical Operations 

Manager (TOM), dimana sub departemen yang berada di 

bawah TOM adalah Production Section, Maintenance & 

Engineering Section, Quality Assurance Section, Warehousing 

& Transportation Section, Demand & Operation Planing 

Section dan Quality Management System Section. Berikut ini 

adalah bagan struktur organisasi PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia - Jawa Tengah. 

 

4. 2. Pandangan perusahaan dan pihak manajemen 

        terhadap Keragaman dan Manajemen Keragaman 

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) merupakan 

salah satu perusahaan multinasional yang besar di 

Indonesia, dimana jantung kesuksesannya adalah setiap 

individu yang bekerja dengan penuh gairah dan 

semangat. Yaitu mereka yang terinspirasi untuk 

menangkap peluang, belajar dan bertumbuh, berinovasi 

dan bekerjasama sebagai tim dan yang selalu berpikir „out 

of box‟.  
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Dengan menyadari bahwa tulang punggung 

perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki oleh perusahaan, dan tanpa sumber daya 

manusia yang baik tersebut maka perusahaan bisa 

dipastikan akan mengalami kesulitan dalam mencapai 

tujuannya, maka PT. CCAI sangat peduli dan memberi 

perhatian yang sangat besar terhadap sumber daya 

manusia yang dimiliki dengan memperhatikan dan 

merancang strategi-strategi untuk mengembangkan dan 

mengelola SDM tersebut. Bahkan diakui oleh presiden 

komisaris PT. CCAI yaitu Bapak Mugijanto bahwa 

investasi terhadap SDM sebesar 7,5 milyar per tahun. 

Tentunya dengan investasi sebesar ini, harapannya SDM 

akan semakin baik dengan pengelolaan yang baik pula 

dalam kiprahnya menjalankan proses bisnis perusahaan.  

Saat ini disadari penuh oleh perusahaan bahwa 

setiap keragaman atau perbedaan yang ada merupakan 

kekayaan baik dari segi ide, inovasi, kreatifitas dan lain 

sebagainya. Yang pastinya harus dikelola dan 

dimaksimalkan dengan sebaik mungkin untuk dapat 

menjadi potensi untuk membangun tenaga kerja yang 

terlibat dan bekerja dengan memiliki pemahaman yang 

lebih baik dan akses yang lebih baik ke pelanggan dan 

konsumen dengan beragam latar belakang.  



 

 

51 
 

Selain itu dijelaskan oleh Pak Bogi Sawardianto 

(Human Resource Manager PT. CCAI Jawa-Tengah) bahwa  

“keragaman atau perbedaan bukanlah suatu hal yang 

harus dihindari perusahaan karena takut nanti ada 

konflik atau masalah karena perbedaan-perbedaan yang 

ada, melainkan dengan adanya perbedaan tersebut 

diharapkan lingkungan kerja menjadi lebih baik dalam 

hal setiap karyawan belajar saling menghormati, saling 

menghargai, saling bertoleransi, saling memahami dan 

yang paling penting yaitu belajar leadership. Dimana 

khususnya ketika karyawan harus berhadapan dengan 

bagaimana menangani permasalahan dan pengambilan 

keputusan.” 

Dengan memahami keragaman atau perbedaan 

sebagai suatu hal yang baik dan dapat dimaksimalkan 

untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan, 

maka perusahaan menyadari pentingnya untuk 

melakukan atau menerapkan Manajemen Keragaman. 

Sehingga penerapan ini merupakan rencana jangka 

panjang perusahaan yang akan terus di lakukan. 

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan keragaman 

atau perbedaan ini sudah ada sejak awal berdirinya 

perusahaan ini dan telah diterapkan pula. Pada waktu itu 

penerapan yang dilakukan hanya sebatas pada tujuan 

mencegah gesekan atau konflik antar individu yang sudah 
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menjadi bagian perusahaan baik sesama rekan kerja, 

atasan dan bawahan, maupun semua pihak yang 

berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Dan supaya 

setiap individu di dalam perusahaan dapat menerima 

perlakuan yang sama dalam hal hak mereka. Sehingga 

individu tersebut bisa bekerja dengan baik dengan semua 

pihak untuk berkontribusi bagi perusahaan. 

 Memang sejak terjadinya konsolidasi kepemilikan 

dengan masuknya CCA, perusahaan ini mengalami 

banyak penyesuaian kembali karena perbedaan-

perbedaan yang mendasar, baik itu cara memimpin 

maupun filosofi  dalam menjalankan bisnisnya. Pada 

awalnya ketika perusahaan ini berdiri, pendirinya yaitu 

Pak Mugijanto menggunakan falsafah S S S atau Simple 

Stupid System yang didasari pada falsafah Jawa yang 

berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun 

Karso, Tut Wuri Handayani. Yang artinya adalah didepan 

kita memberi contoh, ditengah membangun prakarsa dan 

bekerjasama, dibelakang memberi daya-semangat dan 

dorongan. Dan ketiga hal tersebut harus dilaksanakan 

sebagai suatu kesatuan dan harus secara konsekuen. 

Yang menjadi fokus bisnis perusahaan kala itu adalah 

bagaimana memaksimalkan kepuasan Stakeholder. 

Sedangkan dari CCA membawa falsafah Professionalism 
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dengan fokusnya adalah bagaimana memaksimalkan 

Share Holder Value.  

Kemudian melalui berbagai pertimbangan,  

penyesuaian dan kesepakatan, maka kedua falsafah 

tersebut dilebur menjadi satu, sehingga falsafah 

perusahaan saat ini adalah Professionalism by Heart 

yang sekarang disebut sebagai Management by Heart. 

Hal ini dijalankan dengan disiplin, komunikasi dua arah, 

kerjasama kelompok dan selalu belajar. Hal ini memang 

mempengaruhi proses menjalankan bisnis perusahaan 

karena semua kebijakan diturunkan dari pusat sampai ke 

anak perusahaan. Namun kebijakan-kebijakan tersebut 

dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi 

anak perusahaan. Karena anak perusahaan juga harus 

mempertimbangkan lingkungan dan kebijakan dari 

pemerintah dimana anak perusahaan itu berada.  

Keadaan atau perubahan yang terjadi ini membuat 

pandangan perusahaan terhadap Manajemen Keragaman 

pun ikut berubah atau bahkan menjadi lebih  baik lagi. 

Awalnya Manajemen Keragaman dilihat sebagai suatu 

upaya dalam memberikan keadilan khususnya mengenai 

hak dan kewajiban seluruh karyawan. Hal ini bertujuan  

untuk  mencegah gesekan atau konflik baik dalam 

internal maupun eksternal stakeholders. Saat ini 

perusahaan memandang Manajemen Keragaman sebagai 
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suatu cara untuk mendukung kesempatan yang sama 

bagi semua pihak dan terlebih lagi sebagai suatu cara 

untuk menghargai kekayaan dari keragaman atau 

perbedaan tersebut untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang baik guna mencapai tujuan perusahaan. Sehingga 

perusahaan sangat menjunjung tinggi keragaman yang 

ada dengan keyakinan bahwa “a truly diverse culture will 

enhance CCA‟s ability to be flexible, adaptive, innovative 

and ready for change. It will make CCA a great place to 

work where an inclusive culture becomes a motivating 

force for all employees.” (Culture: Gender, culture, age, 

ethnicity, physical ability, spiritual belief, socio-economic 

status, sexual orientation, political belief and all the other 

characteristics that exist). 

 

4. 3. Manajemen Keragaman yang di terapkan pada 

MSDM di PT. Coca-Cola Amail Indonesia – Jawa 

Tengah 

 

4. 3. 1.  Penerapan Manajemen Keragaman dimulai dalam 

Visi, Misi, Nilai dan Perilaku Perusahaan  

Penerapan Manajemen Keragaman oleh 

perusahaan dimulai dengan memiliki nilai-nilai yang 

harus dipahami seluruh anggota didalam perusahaan. 

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia mempunyai visi yaitu 
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untuk menjadi perusahaan minuman terbaik di Asia 

Tenggara melalui pengembangan organisasi yang sehat 

dan kuat dimana didukung dengan karyawan yang 

cakap, dinamis, berdedikasi tinggi serta berorientasi 

pada pelanggan. Adapun yang menjadi misinya yaitu 

memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen 

dengan penuh rasa bangga dan semangat setiap hari. Hal 

ini tentunya bisa dicapai dengan merencanakan dengan 

matang dan meninjau-ulang seluruh aspek dan peluang 

penjualan yang tersedia bagi setiap lapisan pelanggan. 

Bahkan tim sales perusahaan ini yang sangat besar tak 

hanya menjual produk-produk kepada para pelanggan 

tetapi juga memberikan tips dalam menempatkan produk 

Coca Cola. Sales supervisor juga teratur mengunjungi 

para pelanggan, memberikan bimbingan, menawarkan 

langkah-langkah korektif serta menampung masukan 

yang disampaikan para pelanggan sehingga secara 

bersama-sama menerapkan program-program perbaikan 

yang sesuai dengan standar perusahaan.  

Mengingat target pasar yang luas dengan berbagai 

latar belakang menjadikan perusahaan ini memiliki 

keragaman karyawan dan pelanggan. Sehingga agar 

perusahaan dapat memenuhi visi dan misi yang telah 

dibuat, dimana cara kerja perusahaan berhubungan 

dengan semua pihak yang memiliki kepentingan atas 
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perusahaan. Baik dari konsumen dan pelanggan hingga 

ke pemasok maupun terhadap pemerintah dan tenaga 

kerja sendiri, harus dibangun di atas dasar nilai-nilai 

yang kuat. Yang harus dilakukan oleh semua individu 

yang bekerja dan menjadi bagian perusahaan ini secara 

terus menerus sebagai panduan dan inspirasi. 

Bertumpu pada dasar kejujuran dan integritas, adapun 

yang nilai-nilai inti atau core values tersebut meliputi: 

 

 Values People: Mengembangkan Sumber Daya 

Manusia, menghargai sesama, menghargai prestasi 

serta menikmati apa yang dikerjakan. 

 Values Customers: Sukses untuk pelanggan 

berarti sukses juga untuk diri sendri. 

 Values Passion: Semangat untuk bertindak, 

bertanggung jawab dan sukses dalam 

melaksanakan tugas. 

 Value Innovation: Selalu belajar dan mencari cara 

yang baru, kreatif dan proaktif untuk 

meningkatkan kinerja pribadi, kelompok dan 

perusahaan. 

 Values Excellence: Senantiasa melakukan 

pekerjaan dengan sebaik mungkin bagi perusahaan 

dan masyarakat. 

 Values Citizenship: Melakukan hal-hal baik untuk 

sesama, perusahaan dan masyarakat. 
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Selanjutnya perusahaan juga memiliki perilaku 

dalam mendukung terlaksananya visi, misi dan nilai 

yang dimiliki perusahaan. Perusahaan ini yakin bahwa 

nilai-nilai yang ada harus ditunjang dengan perilaku 

yang sesuai sehingga terdapat 5 perilaku atau 

behaviours yaitu Empowering, Communicative, 

Customer-Centric, Initiating dan Collaborative. 

Semua hal ini dibuat sangat berkaitan untuk 

manajemen sumber daya manusia dimana penerapan 

Manajemen Keragaman dilakukan. Karena dengan 

memahami bersama nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan 

hal ini menunjang Manajemen Keragaman. 

 

4.3.2. Iklim keragaman di lingkungan kerja perusahaan 

 

Jika dilihat dari iklim keragaman di PT. CCAI - Jawa 

Tengah melalui 5 aspek keragaman yaitu gender, usia, 

suku atau etnis, agama dan kondisi fisik (cacat) tentu saja 

masih bisa dibilang keragamannya cukup tinggi 

walaupun jika dilihat dari persentasi untuk beberapa 

divisi ada aspek-aspek keragaman yang mendominasi. Hal 

ini khususnya mengenai aspek gender yang dapat dilihat 

pada table 4.1. Dalam table ini tercantum jumlah tenaga 

kerja perempuan yang totalnya adalah 58 orang atau 

sekitar 6,4% dari total tenaga kerja yang ada. Sangat jelas 
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terlihat bahwa jumlah tenaga kerja perempuan sangat 

jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja 

laki-laki yang berjumlah 864.  

Perusahaan memang menyadari bahwa jumlah 

tenaga kerja perempuan dan laki-laki yang direkrut untuk 

bekerja terpaut sangat jauh. Hal ini terjadi bukan karena 

perusahaan tidak mau mempekerjakan tenaga kerja 

perempuan. Namun tentunya harus disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan. Perusahaan sangat menyadari 

betul bahwa dalam bisnis ini „manufacture’, terdapat 

beberapa divisi yaitu Production, Warehousing & 

Transportation, Distribution dan juga Sales yang memiliki 

karakteristik pekerjaan, dimana yang paling banyak 

dibutuhkan adalah tenaga fisik untuk mengangkat beban 

yang berat seperti lemari pendingin untuk gerai-gerai, 

toko-toko kecil dan lain sebagainya. Kemudian 

mengendarai truk dengan muatan produk-produk 

perusahaan ke daerah pemasaran diseluruh Jawa 

Tengah, dan sesampainya ditempat tujuan harus 

mengangkat produk dalam krat-krat yang berat dan 

berbagai tugas fisik lainnya. 

 Dalam hal ini tentunya yang dipekerjakan adalah 

laki-laki dengan kemampuan dan kekuatan fisik yang 

baik. Dan sangat tidak etis dan juga  melanggar aturan 

untuk mempekerjakan dan memaksa bekerja laki-laki 

yang fisiknya tidak mampu dan terlebih lagi perempuan. 
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Sehingga tenaga kerja perempuan pada beberapa divisi ini 

persentasinya hanya sedikit dibanding tenaga kerja laki-

laki.  

Hal ini dijelaskan oleh Pak Bogi bahwa “Sebenarnya 

ada juga perempuan yang bekerja di bagian tersebut tapi 

memang jumlahnya hanya sedikit dibandingkan jumlah 

laki-laki. Misalnya di divisi Production, perempuan 

ditempatkan untuk bekerja di laboratorium sebagai 

analist, peneliti, administrasi dan di bagian Quality 

Assurance (QA).” 

Lanjut beliau lagi bahwa “ada juga tenaga kerja 

perempuan yang bekerja di Sales tapi hanya khusus 

untuk mengendarai motor. Biasanya tugasnya bukan 

untuk delivery order produk tapi sebagai supervisor aja. 

Jangankan perempuan, yang laki-laki juga kalau sudah 

tidak mampu lagi bekerja dibagian yang memang 

membutuhkan kemampuan fisik tersebut, kami akan 

evaluasi, mempertimbangkan dan pindahkan untuk 

bekerja di bagian administrasi”. 

Kemudian jika dilihat pada table 4.2 dari aspek usia 

terdapat beberapa kelompok usia yang menonjol. 

Kelompok usia yang menonjol tersebut adalah kelompok 

usia produktif yang dimulai dengan usia pertengahan 

20an tahun sampai 50 tahun. Hal ini tentu berkaitan 

dengan penjelasan diatas bahwa persentasi terbesar 

adalah tenaga kerja untuk beberapa divisi yang memiliki 
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karakteristik kerja yang membutuhkan tenaga fisik. Hal 

ini juga karena sebagian besar tenaga kerja di usia antara 

30-50 tahun sudah bekerja diperusahaan sejak usia awal 

20an.  

Selanjutnya jika dilihat dari aspek suku atau etnis, 

tenaga kerja di perusahaan ini berasal dari berbagai 

daerah di Indonesia. Adapun tenaga kerja tersebut 

memiliki latar belakang suku yang berbeda. Diantaranya 

adalah suku atau etnis Jawa, Betawi, sunda, Batak, 

Dayak, Tionghoa, Madura, Nias, Manado / Minahasa, dan 

dari Papua. Namun melihat lokasi geografis dan pangsa 

pasar perusahaan maka tenaga kerja khususnya pada 

bagian Sales dan Distribution, sebagian besar atau yang 

mendominasi adalah suku Jawa.  

Untuk aspek keragaman selanjutnya yaitu 

kemampuan fisik (cacat), hanya terdapat satu orang 

tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan ini dan 

ditempatkan pada bagian Administrasi untuk Divisi 

Produksi.  
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Tabel 4.3 

Aspek Gender Keragaman 

 

Female Male 

Grand 

Total 

BS 2 10 12 

DC 18 94 112 

Finance 5 12 17 

HR 6 28 34 

IT - 1 1 

Logistic - 5 5 

Manufacture 3 200 203 

Sales 23 501 524 

WT 1 13 14 

Grand Total 58 864 922 
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Tabel 4.4 

Aspek Keragaman Usia 

 

20 – 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 Total 

BS 
 

2 
 

2 4 3 1 12 

DC 2 5 21 32 19 20 13 112 

Finance 
 

1 2 2 3 4 5 17 

HR 
 

1 6 4 7 10 6 34 

IT 
  

1 
    

1 

Logistic 
  

1 1 1 1 1 5 

Manufacture 4 22 65 59 28 13 12 203 

Sales 34 79 102 105 85 91 28 524 

WT 
  

4 4 1 2 3 14 

Total 40 110 202 209 148 144 69 922 
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Dalam menerapkan Manajemen Keragaman, Coca-

Cola Amatil memiliki konsep dan kebijakan yang sudah 

dirancang dan diatur dalam code of business conduct dan 

working together policy. Bahkan semuanya terancang 

khususnya dalam pembentukan values dan behaviour 

perusahaan. Hal ini harus dipahami dengan baik oleh 

seluruh pihak khususnya pihak manajemen baik dari 

pusat sampai kepada anak cabang perusahaan.  Sehingga 

pemahaman yang sama secara menyeluruh ini akan 

membantu perusahaan dalam menjalankan Manajemen 

Keragaman sesuai dengan yang dikehendaki perusahaan. 

Mengingat setiap anak perusahaan dapat melakukan 

kajian kembali mengenai kebijakan tersebut dengan 

mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, lingkungan dan 

kebijakan pemerintah dimana berada. Dan kemudian 

dilakukan penyesuaian dalam penerapannya.  

Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. 

CCAI Jawa-Tengah dalam menerapkan Manajemen 

Keragaman adalah dengan membangun pemahaman 

bersama mengenai values dan behaviours dalam 

mendukung visi dan misi perusahaan, agar semua pihak 

bukan hanya memahami tapi melekat dalam diri individu 

sehingga tercermin dari segala bentuk tindak tanduk 

individu tersebut. Disini peran pihak manajemen atau 

pemimpin adalah sebagai teladan atau role model kepada 
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bawahan. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan 

sebagai coach yang mengarahkan, mendukung, 

memfasilitasi, mengembangkan dan menghargai 

kemajuan yang sudah dilakukan.  

Kemudian dalam praktek Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Manajemen Keragaman diterapkan mulai dari:  

 Rekrutmen 

Dalam proses rekrutmen, PT. CCAI Jawa-Tengah 

berusaha menarik individu-individu yang memiliki 

kualitas dan kemampuan yang baik untuk ditempatkan 

pada posisi yang sedang ditawarkan. Perusahaan 

berusaha menarik individu-individu berkualitas dari 

berbagai latar belakang yang berbeda untuk bergabung di 

dalam perusahaan. Rekrutmen dilakukan secara terbuka 

bagi siapa saja yang memenuhi dengan kriteria untuk 

posisi yang ditawarkan. Prosesnya di mulai dengan 

menyebarkan informasi lowongan pekerjaan beserta 

dengan kriteria yg diperlukan perusahaan untuk posisi-

posisi yang ditawarkan melalui media cetak dan media 

elektronik. Setiap posisi pekerjaan yang ditawarkan 

memiliki kriteria yang berbeda-beda.  Dari iklan yang 

disebarkan melalui beberapa media tersebut tercantum 

kriteria umum saja. Dan tidak terdapat bahasa 

diskriminasi dalam iklan lowongan kerja perusahaan. 
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namun dijelaskan oleh pak Bogi bahwa “ada kriteria 

khusus untuk penempatan pada Divisi Sales Distribusi 

dan Produksi dimana ketentuan umurnya yaitu maksimal 

30 tahun dan yang dicari paling banyak adalah laki-laki”. 

 Seleksi 

Pada proses seleksi, perusahaan menyeleksi dan 

memilih individu-individu yang mampu menempati posisi 

pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Dalam hal ini disesuaikan dengan kriteria posisi yang 

ditawarkan. Semua kriteria terbuka bagi umum dan 

menjunjung tinggi keragaman. Perusahaan mencari 

tenaga kerja untuk Divisi Sales dan Distribution yang 

dicari adalah individu yang berasal dari berbagai daerah 

target pemasaran. Karena yang dibutuhkan adalah tenaga 

kerja yang menguasai daerah, lokasi dan jalan. Misalnya 

pada saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk 

ditugaskan di Purwokerto maka akan di cari orang yang 

memiliki kemampuan yang baik dan berasal dari sana. 

Kalaupun tidak ada maka akan dicari dari daerah sekitar 

itu.  

Kemudian persentase yang paling banyak dipilih 

untuk divisi ini adalah tenaga kerja laki-laki. Mengingat 

kriteria pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik. 

Dijelaskan oleh Pak Bogi bahwa “untuk sales 
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representatives kami tetap merekrut tenaga kerja 

perempuan tapi mereka menggunakan motor dan bukan 

truk untuk mencari order”. Sedangkan untuk posisi 

lainnya perusahaan tidak membatasi atau hanya 

membuka lowongan bagi kalangan tertentu saja. 

Kemudian proses seleksi ini,  perusahaan menggunakan 

jasa pihak ketiga dalam hal untuk tes psikologis dan 

kesehatan. 

 Pelatihan dan Pengembangan 

Ketika tenaga kerja atau anggota baru perusahaan 

masuk sebagai bagian dalam perusahaan, akan di berikan 

training mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan 

perusahaan sampai pada proses belajar dalam 

mengembangkan kemampuan karyawan. Hal ini 

termasuk membentuk pemahaman dan karakter 

karyawan mengenai nilai-nilai yang dianut oleh 

perusahaan dan tentunya budaya perusahaan. 

Selanjutnya training perusahaan memberikan juga dua 

program pelatihan yaitu Individual Development Program 

dan Training Rutin.  

Individual Development Program (IDP) merupakan 

program training yang diberikan kepada karyawan 

dimana karyawan sendirilah yang menyusun, 

merencanakan dan mengajukan kepada atasan. Dalam 
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hal ini karyawan harus menyadari kemampuannya dan 

membuat daftar mengenai kemampuan yang mau diasah 

atau ketika mau mempelajari ilmu baru yang dibutuhkan 

dalam pekerjaannya. Kemudian bersama dengan atasan 

akan mendiskusikan dan akan diputuskan secepatnya. 

Biasanya dalam waktu dekat training atau coaching atau 

bahkan studi ke unit lain akan diberikan kepada 

karyawan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kemudian 

training rutin adalah training mengenai K3 dari 

DepNaKer, leadership, teamwork dan lainnya. Hal ini 

wajib diberikan bagi semua karyawan yang ada 

diperusahaan. Sehingga karyawan diajak untuk aktif 

meningkatkan kemampuannya.  

Adapun training mengenai keragaman sudah 

dijadikan satu dengan smua training yang diberikan. 

Pada setiap kesempatan training, coaching dan studi, 

training mengenai keragaman selalu di berikan karena hal 

ini sangat penting dan harus dibangun sejak awal tenaga 

kerja masuk sebagai bagian perusahaan (anggota baru) 

melalui sosialisasi dan pelatihan secara terus menerus 

agar supaya tercipta budaya organisasi yang menghargai 

dan menjunjung tinggi keragaman.  
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 Promosi 

Promosi diberikan kepada setiap karyawan  dengan 

kinerja yang baik. Untuk mendapatkan promosi tersebut 

akan ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini yang 

menentukan siapa saja yang layak untuk diikutsertakan 

dalam promosi. Adapun promosi ini tidak hanya untuk 

golongan tertentu atau latar belakang tertentu saja, 

namun diberikan kesempatan kepada setiap karyawan 

yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk 

menjabat posisi yang ditawarkan. Seperti misalnya 

menurut keterangan Ibu Arin, “ketika ada lowongan 

untuk menjabat di nasional office, setiap karyawan yang 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pada 

posisi itu, dipersilahkan untuk mengajukan diri. 

Kemudian akan diseleksi, dan dapat dilihat bahwa dari 

beberapa orang yang memenuhi syarat Ibu Eli yang 

terpilih dan sekarang menjabat posisi di nasional office. 

Memang di perusahaan ini jumlah perempuan yang 

menempati posisi manajerial mulai meningkat 

jumlahnya”.  

 Kompensasi 

Untuk kompensasi di perusahaan ini, dalam hal ini 

pemberian upah atau gaji kepada setiap karyawan 

berbeda jumlahnya berdasarkan grade (level) ketika 
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bergabung dengan perusahaan. Kemudian untuk 

kenaikan gaji juga setiap orang berbeda. Hal ini didasari 

pada performance review atau penilainan kinerja. Jadi 

dalam penilaian kinerja yang dilakukan menggunakan 

penilaian 360 derajat, akan menentukan seberapa baik 

kinerja karyawan selama setahun yang di evaluasi dua 

kali. Dari hasil tersebut maka akan ditentukan berapa 

persen kenaikan gaji karyawan tersebut.  

Untuk kenaikan gaji setiap tahun biasanya paling 

tinggi 8%, rata-rata  sebesar 5%. Dalam hal ini Pak Bogi 

memberikan contoh sebagai berikut: “Misalnya Pak Lutfi 

dan Bu Arin yang bekerja pada satu divisi dengan jenis 

pekerjaan yang sama, memiliki perbedaan jumlah gaji 

karena grade (level) berbeda hal ini dipengaruhi juga oleh 

berapa lama karyawan bekerja di perusahaan. Semakin 

lama kerja semakin gajinya naik walaupun jenis 

pekerjaanya sama dengan karyawan yang baru masuk.” 

 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja pada perusahaan ini menggunakan 

360 derajat dimana seorang karyawan akan mengevaluasi 

dirinya sendiri, kemudian dievaluasi oleh rekan kerjanya, 

bawahannya dan setelah itu oleh atasannya. Dari hasil 

penilaian kerja ini diharapkan untuk adanya fairness dan 
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keadilan sehingga tidak ada yang merasa tidak adil atau 

diskriminasi. 

Untuk Manajemen Keragaman di perusahaan ini juga 

memperhatikan dalam menjunjung keragaman. Misalnya 

adanya tempat ibadah baik masjid dan Aula Kebaktian 

untuk Ibadah atau Kebaktian setiap minggunya. 

Kemudian fasilitas untuk ibu menyusui, diberikan 

kesempatan / waktu untuk memompa asi pada ruangan 

disiapkan dan tidak ada larangan untuk itu. Kemudian 

fasilitas untuk orang cacat seperti misalnya tanjakan atau 

area tempat jalan dan toilet (yang menggunakan kursi 

roda). 

Kemudian kegiatan penunjang lainnya yang 

dilakukan untuk karyawan untuk bisa berbagi 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga bisa 

saling belajar dan karena ada interaksi maka hubungan 

akan semakin baik. Kegiatan tersebut biasanya kegiatan 

santai yaitu olahraga seperti sepakbola, futsal dan 

badminton, kumpul bareng, acara jalan-jalan seperti tour 

keluar kota yang diadakan setiap tahunnya. Kegiatan 

keagamaan seperti halal bihalal, perayaan natal, perayaan 

paskah, perayaan hari kartini, perayaan 17 agustus 

walaupun kemarin tidak dilaksanakan karena libur, 

perayaan hari kartini. Di mana kegiatan ini melibatkan 

semua lapisan tenaga kerja baik dari atasan sampai 
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dengan bawahan. Bahkan Ibu Arina menegaskan bahwa 

“Disisi lain kami bahkan sampai lupa kalo kami ini 

memiliki perbedaan dari segi agama dan suku karena 

kami memang sudah seperti keluarga disini. Dan fokus 

kami adalah bagaimana saling menghargai dan 

bekerjasama dengan baik untuk meningkatkan performa 

untuk perusahaan.” 

Dalam hal kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) 

juga sangat diperhatikan karena hal ini menyangkut 

nyawa tenaga kerja sehingga tidak ada diskriminasi 

untuk kelompok tertentu saja. Semua berhak untuk 

diperhatikan keselamatan dan kesehatannya. 

4. 4. Kendala/Masalah yang dihadapi dan langkah yang 

         diambil oleh PT. Coca-Cola Amatil Indonesia – 

        Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut. 

Melihat kesenjangan gender yang memang 

mencolok, maka dikeluarkan kebijakan Gender Diversity 

tahun 2010, sebagai bentuk penegasan kembali karena 

pusat (CCA Sydney) melihat aspek ini harus lebih 

diperhatikan. Dalam hal keterlibatan perempuan dalam 

berbagai divisi didalam perusahaan. Karena memang 

masih terdapat kesenjangan dalam jumlah tenaga kerja 

perempuan dan laki-laki. Tapi kembali lagi setiap anak 

cabang harus melihat sesuai kebutuhan perusahaan. 
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Dalam hal ini tidak mungkin memaksakan perempuan 

untuk ditempatkan pada posisi dimana karakter pekerja 

yang sangat membutuhkan tenaga fisik.  

Tapi perusahaan berusaha mengoptimalkan dan 

menyesuaikan pada akhirnya pada divisi sales dan 

produksi dimana perempuan sudah mulai terlibat. Dan 

untuk di bagian manajerial perusahaan sedang 

mengupayakan lewat membuka tawaran kerja bagi 

perempuan dan memberikan training untuk 

meningkatkan ketrampilan dan kompetensi. Hal ini di 

dukung oleh pernyataan Ibu Arina bahwa “posisi 

manajerial semakin banyak di tawarkan bagi karyawan 

perempuan sedangkan untuk yang dari luar pada saat 

direktrut baru, kami berusaha mengimbangi karyawan 

perempuan dan laki-laki yang diterima masuk tapi 

memang semua didasari pada kebutuhan perusahaan 

untuk posisi-posisi yang ditawarkan.”  

Berdasarkan penjelasan pak Bogi bahwa “memang 

pada awal diterapkannya Manajemen Keragaman, sempat 

etnis tionghoa sering  keluar dengan sendirinya dari 

perusahaan tapi bukan karena di kucilkan tapi mungkin 

kurang cocok bekerja atau bukan passionnya. Jadi dari 

personal orangnya. Makanya kami selalu memberi teladan 

untuk menghargai perbedaan dan minoritas. Saat ini 

etnis tionghoa betah bekerja disini. Tapi pada intinya 
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memang sejauh ini belum ada masalah pelecehan atau 

diskriminasi manupun ketidakadilan yang dilaporkan tapi 

untuk mencegah hal tersebut kami selalu memberi 

teladan dan ada wistleblower apabila sewaktu-waktu 

ditemukan masalah akan langsung ditindaklanjuti.”  

Untuk itu Peran manajerial sebagai role model 

sangat disadari bahwa perannya sangat penting sehingga 

masalah seperti misalnya diskriminasi atau apapun itu 

tidak terjadi. Pemimpin dalam hal ini pihak manajerial 

harus mampu mengatasi dan harus terus menjadi role 

model, mentor, coach agar hal itu tidak dilakukan atau 

kalau pun sampai terjadi harus menjadi penengah dalam 

mengatasi, menjadi panutan dan membantu karyawan 

mendapatkan hak mereka. 

4. 5. Manfaat atau dampak positif yang diperoleh PT. 

          Coca-Cola Amatil Indonesia - Jawa Tengah 

         dengan diterapkannya Manajemen Keragaman  

- Manfaat bagi karyawan 

Manfaat yang dirasakan oleh karyawan adalah 

adanya pertukaran informasi dan pengetahuan 

memampukan mereka untuk membuat keputusan dan 

lebih baik ketika menghadapi dan menyelesaikan masalah 

dengan cara yang kreatif dan inovatif. mereka bisa 

memiliki hubungan yang baik karena bisa saling 
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menerima, saling menghargai perbedaan, merasa 

dilibatkan terdorong untuk melakukan perkembangan 

pribadi karena diberi kesempatan untuk belajar dan 

memaksimalkan potensi yang dimiliki, merasa lebih 

berharga karena dihargai ide atau opininya. Sehingga 

kinerja karyawan menjadi semakin baik untuk 

mendukung dan mencapai tujuan perusahaan. Hal ini 

didukung oleh pernyataan pak Tasrief Komie (Warehouse 

Operator) yang mengatakan bahwa “Coca-Cola berhasil 

menciptakan suasana kerja yang nyaman dan tenang 

selama saya bekerja disini”. Kemudian pernyataan serupa 

juga diutarakan oleh pak Muhammad Ishak (IR Manager) 

bahwa “saya merasa enjoy dengan lingkungan kerja yang 

nyaman karena disini ada kebersamaan dan bisa saling 

memahami dengan rekan-rekan kerja yang lain” (Diambil 

dari Majalah Antarkita, April 2013) 

- Manfaat bagi organisasi 

Karyawan menjadi loyal karena memang 

perusahaan juga berusaha menjaga agar karyawan tetap 

retain diperusahaan. Menurut penjelasan Pak Bogi bahwa 

“produktivitas meningkat baik dari segi kuantitas dan 

kualitas, kerjasama antar tenaga kerja juga menjadi baik 

karena tidak ada yang membeda-bedakan antar anggota 

tim, kemudian tenaga kerja menjadi lebih proaktif dan 

kreatif dengan ide-ide baru akhirnya karyawan jd loyal”. 
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Tentu saja hal ini memberi pengaruh positif bagi 

perusahaan. Dalam hal masalah diskriminasi ataupun 

tindak pelecehan dapat dicegah. Sehingga image atau 

citra perusahaan menjadi baik. 

Kemudian perusahaan juga mendapatkan beberapa 

penghargaan karena telah berhasil melakukan 

manajemen yang baik dimana Manajemen Keragaman 

memberikan banyak sekali pengaruh didalamnya. Salah 

satu penghargaan emas yang diraih adalah The Best HR 

Retention Program. Perusahaan ini juga masuk dalam 

daftar urutan kedua sebagai Indonesia‟s Most Admired 

Company 2013. Kemudian perusahaan juga mendapat 

penghargaan Satisfaction Award dua tahun berturut yaitu 

tahun 2012-2013 yang merupakan bukti bahwa 

perusahaan berhasil bekerjasama dan memberikan 

kepuasan bagi retailer. Satu lagi penghargaan yang 

diterima yaitu penghargaan P2-HIV/AIDS yang diberikan 

oleh Kementrian Tenaga Kerja RI karena telah 

menerapkan manajemen yang terbaik khususnya dalam 

K3. Hal ini juga ditunjang oleh manajemen perusahaan 

yang menyiapkan tenaga terlatih penanganan HIV/AIDS, 

memiliki prosedur baku untuk menjaga kerahasiaan 

penderita, dan tidak ada diskriminasi antara pekerja yang 

terinfeksi dengan pekerja lainnya. 
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Kemudian majalah internal ANTARKITA sebagai 

media yang bertujuan untuk membangun motivasi, 

meningkatkan kebanggan dan rasa memiliki, berbagi 

pengalaman dan pengetahuan dan meningkatkan 

semangat para karyawan yang dimiliki perusahaan, 

mendapatkan penghargaan sebagai Majalah Internal 

Perusahaan Multinasional Terbaik 2013 yang diberikan 

langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Dahlan Iskan pada 9 Febuari 2013.  

Dengan menerima penghargaan-penghargaan 

tersebut perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan 

yang semakin baik karena didukung oleh SDM yang baik 

pula. Hal ini menjadikan karyawan yang bekerja semakin 

bangga dan loyal pada perusahaan. 

 


