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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi menuntut adanya kompetisi dari beberapa negara untuk 

saling bersaing guna merebutkan kedudukan sebagai negara penentu dalam 

dunia baik dalam bidang perekonomian, sosial budaya, politik dan sebagainya. 

Untuk itu perkembangan sumber daya manusia juga dituntut agar lebih baik 

karena kemajuan teknologi, perdagangan dan sebagainya ditentukan oleh 

sumber daya manusia selaku pelaku dan penggerak semua itu. Manajemen 

sumber daya manusia keberadaannya sangat dibutuhkan oleh organisasi atau 

perusahaan baik organisasi/perusahaan pemerintah maupun swasta. Di dalam 

suatu perusahaan terdapat atasan dan bawahan, untuk meraih tujuan tersebut 

diperlukan suatu kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan tersebut. 

Mengembangkan dan memajukan karyawan amat penting dilakukan 

perusahaan, hal tersebut dimaksudkan sebagai usaha dari atasan dan pimpinan 

untuk menambah keahlian dan keterampilan serta efisiensi kerja dari para 

karyawan didalam melaksanakan tugas-tugasnya serta dalam menempatkan 

pada kedudukan yang setetap-tetapnya. Dimana prinsip orang yang tepat pada 

tempat yang tepat dapat terwujudkan. Hal ini dapat diperoleh dengan 

melakukan tindakan-tindakan seperti melatih, memindahkan dan 

mempromosikan karyawan. Tindakan-tindakan tersebut berdasarkan pada 

penilaian prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. 
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Promosi jabatan merupakan sarana yang dapat mendorong pegawai 

untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan 

dalam lingkungan organisasi. Dengan melihat fakta tersebut maka penilaian 

kerja yang mengarah pada promosi jabatan harus dilakukan dengan efektif 

agar dapat diterima semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Kinerja 

dan promosi jabatan sangat erat kaitannya dan juga menjadi hal sensitif dalam 

perusahaan. Hasibuan (2002) menerangkan bahwa “Adapun unsur-unsur yang 

dinilai dalam penilaian kinerja karyawan mencakup kesetiaan, prestasi kerja, 

kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, 

prakarsa, kecakapan dan tanggung jawab”. 

Promosi adalah mutasi pegawai dari satu jenjang jabatan ke jenjang 

jabatan yang lebih tinggi (sumber:data perhutani). Promosi terjadi apabila 

seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang 

lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab dan atau level. Umumnya 

diberikan sebagai penghargaan, hadiah (reward system) atas usaha dan 

prestasinya di masa lampau. 

Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kehutanan 

(khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta 

wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya 

Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek social 

dan aspek lingkungan. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada 

dibawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari 

Departemen Kehutanan. Perum Perhutani didirikan pada tahun 1972 yang 



3 
 

 
 

diberikan mandate oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola 

Sumberdaya Hutan (SDH) yang terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung. 

Terdapat tiga unit kerja, yakni unit I Jawa Tengah, unit II Jawa Timur, unit III 

Jawa Barat dan Banten, dengan 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). 

Wilayah kerja Perum Perhutani Unit II Jawa Timur meliputi seluruh hutan 

negara yang berada di Propinsi Jawa Timur, tersebar di seluruh wilayah 

Kabupaten di Jawa Timur, Madura dan sebagian Jawa Tengah. Disini peneliti 

akan meneliti unit II Jawa Timur khususnya di KPH Blitar yang berada di kota 

Blitar. Bagi Kantor Perum Perhutani KPH Blitar, pegawai merupakan asset 

yang menentukan kinerja perusahaan. Sumber daya manusia amat dibutuhkan 

peranannya dalam setiap kegiatan operasional yang diselenggarakan untuk 

mencapai target dan tujuan yang ditetapkan.  

Perusahaan Umum Perhutani menggunakan Assesmen dan Fit and 

Proper Testdalam menilai kinerja para karyawannya. Asesmen adalah suatu 

penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan dan penempatan SDM yang tepat sesuai kebutuhan 

persyaratan jabatan yang diinginkan perusahaan. Sedangkan Fit and Proper 

Test adalah proses asesmen yang dilakukan untuk menetapkan kelayakan 

seorang pegawai untuk menjabat pada jabatan tertentu. Asesmen dilakukan 

secara berkala terhadap setiap pegawai oleh lembaga eksternal yang kompeten 

atau secara internal Perum Perhutani apabila memungkinkan. Asesmen 

dilakukan pada saat pegawai akan menduduki posisi jabatan pada rumpun 
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jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan formal yang 

bersangkutan, serta asesmen dilakukan pada saat pejabat akan mutasi ke posisi 

jabatan pada rumpun jabatan yang berbeda. 

Assesmen atau Fit and Proper Test dilakukan pada saat masing-masing 

pejabat akan promosi ke posisi jabatan satu jenjang diatasnya pada rumpun 

yang berbeda. Promosi Jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan formasi 

jabatan Perhutani yang dilaksanakan salah satunya berdasarkan penilaian 

prestasi kerja. Setiap karyawan berhak untuk memperoleh promosi kenaikan 

jabatan dengan mempertimbangkan prestasi kerja, kompetensi dan kebutuhan 

Perhutani sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perhutani. 

Peneliti telah melakukan wawancara kualitatif kepada 5 responden 

yang terdiri dari para atasan-atasan di Kantor Perum Perhutani KPH Blitar. 

Beberapa dari mereka berpendapat dan menilai bahwa pada tahun 2014 

kinerja para bawahannya kurang memuaskan, sehingga promosi jabatan di 

perusahaan tersebut juga menurun. Menurut mereka faktor yang 

mempengaruhi penurunan kinerja para karyawan pada tahun yaitu pada saat 

dilaksanakannya test sebagai syarat promosi diperusahaan tersebut, hasil test 

menunjukkan hasilnya yang kurang memuaskan yakni banyaknya karyawan 

yang tidak memenuhi standar kualifikasi sebagai pegawai dengan hasil 

penilaian test dibawah rata-rata.  
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Tabel 1.1 

Jumlah Tenaga Kerja Yang Dipromosikan Pada Kantor Perum 

Perhutani KPH Blitar Tahun 2010 – 2014 

No Tahun Jumlah Karyawan 
Pertahun 

Jumlah Karyawan 
Yang Dipromosikan 

Persentase  
(%) 

1 2010 271 49 18 
2 2011 270 58 21 
3 2012 270 72 26 
4 2013 273 65 24 
5 2014 275 61 22 

Sumber Data : Kantor Perum Perhutani KPH Blitar 

 
Berdasarkan tabel jumlah tenaga kerja yang dipromosikan pada Kantor 

Perum Perhutani KPH Blitar diatas, dapat dilihat pada tahun 2010-2012 

jumlah karyawan yang dipromosikan mengalami kenaikan, sedangkan pada 

tahun 2012-2014 jumlah karyawan yang dipromosikan mengalami penurunan. 

Tabel 1.2 
Tugas-tugas Yang Tidak Terealisasi pada Kantor Perhutani KPH 

Blitar 

No Bagian Uraian Tidak 
Terealisasi Keterangan 

1 Kasi Kelola 
Bisnis 

Mengkoordinasikan kegiatan 
Kelola Bisnis dalam rangka 
pencapaian target yang ditetapkan 

 Tidak 
Maksimal 

2 
Kasi 
Pengelolaan 
SDHL 

Mengevaluasi ketatalaksanaan 
pengelolaan SDH dan teknik 
kehutanan meliputi bidang 
Pemeliharaan 

√  

3 Asper/KBKPH Melakukan pengendalian dan 
efisiensi biaya  Tidak 

Maksimal 

4 Kaur Humas 

Mengkomunikasikan kepentingan 
perusahaan kepada pemerintah 
daerah (termasuk dengan 
masyarakat/pihak lain) di 
wilayahnya 

 Tidak 
Maksimal 

5 Kepala Tata 
Usaha 

Mengatur dan mengendalikan 
cash flow √  

    Sumber Data : Kantor Perum Perhutani KPH Blitar 
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Dari tabel 1.2 tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa pada bagian 

Administratur/KKPH, Wakil ADM, Kasi Kelola Bisnis, Kasi Pengelolaan 

SDHL, Asper/KBKPH, Kaur Humas, Kepala Tata Usaha, telah melaksanakan 

tugas masing-masing namun tidak dapat menyelesaikannya secara maksimal, 

dan untuk bagian Kasi Pengelolaan, serta Kepala Tata Usaha tidak mampu 

menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan. Dilihat dari beberapa tugas-

tugas yang tidak terealisasi pada Kantor Perhutani KPH Blitar pada tahun 

2014 diketahui bahwa kurangnya kesungguhan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan secara optimal sehingga hasil kerjanya dinilai 

kurang. 

Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat 

bagaimana sebenarnya kinerja pegawai dalam pengaruhnya terhadap promosi 

pegawai pada Kantor Perhutani KPH Blitar. Berdasarkan uraian tersebut maka 

penulis mengambil judul : “Pengaruh Kinerja Terhadap Promosi Jabatan 

pada Kantor Perum Perhutani KPH Blitar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang akan dikaji, yaitu : 

1. Bagaimanakah kinerja yang ada pada Kantor Perum Perhutani KPH   

Blitar ? 

2. Bagaimanakah promosi jabatan yang ada pada Kantor Perum Perhutani 

KPH Blitar ? 
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3. Apakah kinerja berpengaruh signifikan terhadap promosi jabatan pada 

Kantor Perum Perhutani KPH Blitar? 
 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja pada Kantor Perum Perhutani KPH Blitar. 

2. Untuk mendeskripsikan promosi jabatan pada Kantor Perum Perhutani 

KPH Blitar. 

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh kinerja terhadap promosi jabatan pada 

Kantor Perum Perhutani KPH Blitar. 

 
D. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka dalam 

penelitian ini penulis hanya berfokus membahas tentang kinerja dan 

pengaruhnya terhadap promosi jabatan pada Kantor Perum Perhutani KPH 

Blitar.Lokasi penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah Kantor Perum 

Perhutani KPH Blitar. Peneliti menggunakan 42 responden dengan mengambil 

secara acak/random sampling. 

 
E. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat 

memberikan manfaat atau kegunaan bagi : 

1. Bagi Kantor Perum Perhutani KPH Blitar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan dalam upaya mencapai kinerja karyawan yang baik dan 

profesional. 
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2. Bagi Pihak Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan bahan penelitian untuk 

menambah literatur penelitian tentang pengaruh kinerja terhadap promosi 

jabatan pada Kantor Perum Perhutani KPH Blitar. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Berguna sebagai bahan acuan dan juga pengetahuan tentang kinerja dan 

pengaruhnya terhadap promosi jabatan dalam perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


