
 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Peningkatan persaingan global, perkembangan ekonomi dan  terobosan di 

bidang teknologi menjadikan perubahan sebagai sesuatu yang tidak dapat 

dielakkan pada kehidupan sebuah organisasi  (Cummings dan Worley, 1997). 

Perubahan tersebut berpengaruh pada perekonomian dalam negeri yang membuat 

organisasi harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa bertahan hidup. Organisasi 

sebagai  suatu sistem  terbuka adalah sebuah sistem yang memungkinkan adanya  

interaksi yang dinamis dengan lingkungannya (Robbins, 1990). Oleh karena itu, 

ketika lingkungan di sekitar organisasi mengalami perubahan maka organisasi 

perlu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan tersebut. 

Meningkatnya persaingan tersebut tidak hanya berdampak pada 

perusahaan multinasional saja, tetapi juga berdampak pada perusahaan dalam 

negeri. Sebagai organisasi yang memiliki pangsa pasar di dalam dan di luar 

negeri,  Perum Perhutani terus berupaya untuk meningkatkan daya saing mereka 

melalui berbagai upaya yang dianggap mampu membuat Perum Perhutani 

bersaing dengan para pesaingnya sebagai penghasil kayu jati terbaik di dunia dan 

penghasil gondorukem kedua terbesar di dunia setelah negara Cina.  

Organisasi yang memiliki visi untuk menjadi pengelola hutan tropis 

terbaik dunia ini, semula hanya menghasilkan produk kayu  mulai 

mengembangkan sayapnya ke arah produk yang lain. Selain industri kayu, Perum 

Perhutani juga menghasilkan beberapa produk non-kayu seperti air minum dalam 

kemasan (AMDK), gondorukem, terpentin, minyak kayu putih,  benang sutera, 

kopi, kokon, rotan, madu, dan bambu.  



2 
 

Pengembangan bisnis Perum Perhutani ke produk-produk   non-kayu 

membuat bisnis organisasi tersebut semakin besar sehingga dirasakan perlu 

adanya perubahan dalam organisasi. Serangkaian kebijakan penting dilakukan 

Direksi Perum Perhutani diantaranya adalah kebijakan perubahan organisasi. 

Perubahan organisasi dilakukan Perum Perhutani dalam rangka menajamkan 

sasaran kegiatan bisnisnya, yaitu dengan melakukan spin-off. Bagian 

administratur yang dulunya memegang semua tanggung jawab pengelolaan 

manajemen dan teknis bisnis Perum Perhutani kemudian dispin-off menjadi dua 

kelola bisnis unit mandiri yaitu Divisi Kelola Sumber Daya Hutan (SDH) yang 

khusus menangani produksi dan pengelolaan hutan dan Divisi Kesatuan Bisnis 

Mandiri (KBM) yang khusus menangani pemasaran dan penjualan hasil hutan 

tersebut. Spesialisasi  ini diharapkan mampu meningkatkan fokus dan kinerja 

perusahaan dalam meningkatkan pendapatan Perum Perhutani dan meningkatkan 

pelayanan kepada konsumen.  

Kebijakan  perubahan organisasi di  Perum Perhutani dimulai pada tahun 

2005.  Perubahan   tersebut mencakup penajaman sasaran bisnis Perhutani dari 

tidak fokus menjadi fokus, manajemen yang tadinya kurang jelas tanggung 

jawabnya menjadi lebih jelas tanggung jawabnya, dan dari birokrat yang lamban 

menjadi birokrat yang gesit. 

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah 

berkiprah sejak tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 15 Tahun 

1972 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dasar hukum. Terakhir 

berdasarkan Peraturan Pemerintah no 30 Tahun 2003, mengembang tugas   dan 

tanggung jawab pengelolaan hutan di Pulau Jawa, dengan wilayah hutan yang 
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dikelola seluas 2.426 juta hektar, terdiri dari hutan produksi seluas 1.767 juta 

hektar dan sisanya hutan lindung. Secara struktural Perum Perhutani di bawah 

Kementerian Negara BUMN dengan Pembina Teknis Departemen Kehutanan. 

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi kawasan hutan negara yang 

terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Unit 1), Provinsi Jawa Timur (Unit II), 

dan Provinsi Jawa Barat  dan Banten (Unit III). Unit-unit kerja  dibagi menjadi 

Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH) yang mengelola kegiatan mulai dari 

perencanaan, penanaman, pemeliharaan, produksi hasil hutan sampai dengan 

kegiatan pemasaran hasil-hasil hutan.  

Pada tahun 2005, Perum perhutani melakukan perubahan struktur 

organisasi berdasarkan keputusan direksi nomer 554/KPTS/DIR/2005. Inti dari 

perubahan tersebut adalah pengalihan kewenangan KPH  dalam memasarkan 

hasil-hasil hutan ke Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM). KBM adalah satuan unit 

organisasi di bawah Kantor Unit yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pengelolaan usaha bisnis perusahaan secara mandiri untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 

Jumlah KPH untuk wilayah Jawa Barat (Unit III) sebanyak 14 unit dengan 

jumlah Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) sebanyak 110 buah. BKPH 

merupakan badan yang mengurusi wilayah lebih kecil dalam lingkup KPH. Dalam 

wilayah Jawa Barat, terdapat 3 KBM yang bertindak sebagai pemasar hasil 

produksi hutan dari 14 KPH tersebut. Pola hubungan struktur organisasi Perum 

Perhutani dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.   Bagan Pola Hubungan Struktur Organisasi Perum Perhutani. 

Pola hubungan struktur organisasi kantor unit, KPH dan KBM  Perum 

Perhutani dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.  Pola Hubungan Struktur Organisasi Kantor Unit, KPH dan KBM    
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Sebelum perubahan organisasi dilakukan, KPH memiliki kewenangan 

untuk memasarkan secara langsung hasil produksi hutannya kepada konsumen. 

Setelah adanya kebijakan direksi pada tahun 2005 tersebut, KPH tidak lagi 

mempunyai wewenang  untuk memasarkannya. Hasil produksi hutan dari setiap 

KPH  akan diserahkan ke KBM untuk  dipasarkan. Kehilangan kewenangan 

tersebut erat kaitannya dengan masalah keuangan dan kekuasaan. Hal itu bisa 

menyebabkan demotivasi di kalangan staf dan karyawan  KPH yang kemudian 

dapat berdampak pada penurunan kepuasan kerja dan peningkatan stres yang 

dialami oleh staf dan karyawan unit kerja KPH, sehingga produktivitas organisasi 

pun bisa menurun dan melenceng dari tujuan utama dari perubahan itu sendiri.  

Perubahan organisasi  Perum Perhutani sebagai suatu langkah perubahan 

ke arah yang lebih baik, mempunyai tujuan yang positif sehubungan dengan 

upaya  organisasi tersebut beradaptasi dengan situasi persaingan saat ini. Namun 

demikian, tujuan positif  tersebut tidak selalu diterima positif oleh para karyawan, 

terutama para karyawan yang terkena langsung dampak dari  perubahan organisasi 

tersebut. Gejala tersebut terlihat dari adanya pejabat dan staf KPH yang sering 

mangkir kerja karena stres pasca perubahan. Informasi tersebut diperoleh 

berdasarkan hasil wawancara dengan rekan kerja KPH yaitu Departemen 

kehutanan.  

Respon emosi karyawan Perum Perhutani terhadap perubahan organisasi 

kadang meliputi perasaan ketidaktentuan dan kegelisahan. Terutama sekali dalam 

hubungan bagaimana perubahan akan berdampak pada keamanan pekerjaan, sifat 

pekerjaan,  jalur karir, hubungan dengan sesama karyawan, dan hubungan 

pelaporan. Perubahan organisasi juga dapat mengancam sebagian  individu 
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dengan hasil-hasil negatif yang menyangkut ancaman akan kehilangan pekerjaan, 

kehilangan status, kehilangan identitas dan kadang bisa menimbulkan konflik 

antarindividu. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana persepsi, harapan dan 

pengetahuan mereka terhadap perubahan organisasi itu.  

Persepsi positif karyawan Perum Perhutani terhadap perubahan organisasi 

tentunya akan memacu motivasi kerjanya, karena persepsi positif ini merupakan 

hasil dari keyakinannya dan perasaannya yang positif pula tentang perubahan 

organisasi. Selanjutnya karyawan yang bersangkutan akan semakin bersemangat 

dalam menjalankan tugas-tugasnya  karena ia tahu bahwa apabila ia memberikan 

sesuatu pada organisasi, maka ia juga akan memperoleh sesuatu dari organisasi. 

Sebaliknya, persepsi negatif karyawan  terhadap perubahan organisasi akan 

menurunkan motivasi kerjanya. Hal ini karena apa yang diyakininya dan 

dirasakannya mengenai  perubahan organisasi mempunyai dampak yang negatif 

terhadap dirinya, sehingga dia justru merasa terancam dengan kebijakan 

perubahan organisasi tersebut (Mangkuprawira, 2008). 

Perubahan organisasi sering kali tidak efektif karena mengabaikan 

pengelolaan komponen psikologis sehingga masih ada celah yang dapat dilakukan 

oleh organisasi untuk memperbaiki efektivitas usaha-usaha perubahan (Porras dan 

Robertson, 1992). Kotter (1995) mengatakan bahwa terdapat 90 % dari tujuan 

perubahan gagal dicapai karena faktor manusia seperti persepsi, sikap dan tingkah 

laku  mereka terhadap perubahan itu sendiri.  

Organisasi tidak akan dapat mewujudkan tujuan strategik dari perubahan 

organisasi  yang dilakukannya sampai karyawan berhasil dengan sempurna 

melewati masa transisi (Amour, 2001). Armenakis et al. (1993) mengatakan 
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bahwa sikap karyawan terhadap perubahan organisasi berakibat tidak hanya pada 

kesuksesan perubahan tetapi juga berpengaruh pada kepuasan kerja, produktivitas, 

moral, tingkat ketidakhadiran, dan turnover karyawan (Eby et al. 2000). 

Perubahan organisasi merupakan sumber stres kerja yang memiliki dampak 

negatif terhadap  karyawan seperti kepuasan kerja dan kesehatan psikologis. 

Penurunan kedua hal tersebut yakni kepuasan kerja dan kesehatan psikologis 

dapat merugikan berbagai aspek dari kinerja organisasi. 

Manusia membutuhkan proses adaptasi dalam penyesuaian tuntutan dari 

lingkungan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan, individu 

membutuhkan suatu proses dalam menerima perubahan tersebut. Proses untuk 

menyesuaikan diri, mempelajari dan menerapkan perubahan. Oleh sebab itu, 

ketika dihadapkan kepada perubahan, masing-masing individu akan menampilkan 

berbagai macam respon yang berbeda. Ada yang menerima perubahan baik secara 

aktif maupun pasif. Ada pula yang menolak  perubahan tersebut  secara aktif 

maupun pasif (Judson, 2000). 

Ivancevich  et al. (2006) mengatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi 

adalah pengelolaan sumber daya manusianya. Perum Perhutani memerlukan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mau bekerja keras, berfikir secara kreatif, dan 

berkinerja unggul. Menjaga kepuasan kerja dan kesehatan mental karyawan agar 

tetap tinggi pasca perubahan organisasi adalah sebuah keharusan bagi manajemen 

Perum Perhutani agar perubahan tersebut memberi manfaat sesuai yang 

diinginkan oleh pihak manajemen. Perilaku karyawan merupakan kunci dalam 

mencapai efektivitas (Ivancevich  et al.  2006). 
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Johnson dan Sarason (1979) mengatakan bahwa perubahan organisasi 

sangat tergantung bagaimana perubahan tersebut dirasakan, karena perubahan 

dapat menjadi penyebab utama stres di tempat kerja. Sikap pencegahan dan 

pengelolaan efek negatif dari stres merupakan pusat perhatian utama dari psikolog 

organisasi. Pada intinya, stres yang dialami selama perubahan organisasi telah 

diidentifikasi sebagai area signifikan dari pekerjaan yang memerlukan perhatian 

khusus karena memberikan  dampak yang besar terhadap karyawan (Ashford, 

1988;  Mack et al. 1998; Terry et al. 1996). Bagi organisasi, adalah menjadi 

perhatian utama dari segi etika dan finansial untuk mengintervensi dan 

meminimalisasi kerugian terhadap karyawan oleh efek negatif dari stres dari 

perubahan organisasi (Mack et al.  1998).   

1.2.  Perumusan Masalah 

Pengaruh global terhadap pentingnya perusahaan menyesuaikan diri 

menjadi sangat strategis (Mangkuprawira, 2008). Pengaruh tersebut juga 

berdampak pada  perekonomian dalam negeri yang direspon oleh perusahaan 

dengan melakukan pengembangan organisasi agar tetap berdaya saing. Kegagalan 

sebuah organisasi untuk beradaptasi akan mengakibatkan organisasi tersebut tidak 

dapat bertahan hidup (Berry, 1993). 

Organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan  akan mati, 

sebagaimana dalam teori evolusinya Darwin menjelaskan bagaimana kepunahan 

berbagai spesies karena ketidakmampun mereka dalam merespon perubahan, 

kepunahan mereka bukan karena mereka tidak berdaya atau powerless terhadap 

spesies yang lain. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan sampai sejauh 
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mana organisasi merespons perubahan internal maupun eksternal (Ivancevich et 

al. 2006). 

Beberapa orang dapat mengatasi perubahan dengan baik dan sebagian lagi 

tidak. Setiap individu perlu dukungan dan dorongan untuk membuat transisi 

berjalan semulus mungkin (Holbeche, 2003). Berbagai upaya harus dilakukan 

agar perubahan tersebut dapat diterima oleh segenap pihak dalam organisasi 

sehingga tujuan dari perubahan tersebut dapat tercapai. Menciptakan suasana yang 

kondusif dan suasana pembelajaran dalam organisasi dapat  membuat karyawan 

untuk mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Setiap perubahan organisasi 

akan mempengaruhi manajemen dan karyawan. Keberhasilan program perubahan 

sangat dipengaruhi oleh perilaku yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, 

keyakinan, lingkungan dan visi perusahaan (Mangkuprawira, 2008).  

Dalam menafsirkan dan memahami lingkungan kerja, iklim organisasi 

dapat menjadi indikator untuk menggambarkan suasana kerja. Anggota organisasi 

mempunyai perbedaan dalam menangkap suasana kerja, misalnya ada yang dapat 

memberi semangat sementara yang lainnya justru merasakan sebagai suatu 

tekanan. Perilaku yang ditimbulkan dari persepsi terhadap iklim organisasi di 

dalamnya mengakibatkan kepuasan ataupun ketidakpuasan kerja, karena hasil 

persepsi mereka akan mempengaruhi sikap maupun keyakinan subyektif mereka 

terhadap organisasi. 

Iklim organisasi didefinisikan sebagai gambaran kualitas lingkungan suatu 

organisasi yang relatif tahan lama dialami anggotanya, menggambarkan nilai-nilai 

tertentu yang merupakan ciri-ciri seperangkat karakteristik organisasi yang 
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bersangkutan dan mempengaruhi perilaku anggotanya. Iklim dapat dipikirkan 

sebagai konsep deskriptif yang berdasarkan persepsi lingkungan sosial organisasi.  

Salah satu aspek yang sering digunakan untuk melihat kondisi suatu 

organisasi adalah melihat tingkat kepuasan kerja para anggotanya. Kepuasan kerja 

rendah menimbulkan dampak negatif seperti mangkir kerja,  pindah kerja, 

produktivitas rendah, kesehatan tubuh menurun, kecelakaan kerja, pencurian, dan 

lain-lain (Jayaratne, 1993). 

Kepuasan kerja tinggi sangat membantu dan mempengaruhi kondisi kerja 

yang positif dan dinamis, sehingga memberi keuntungan nyata tidak hanya bagi 

organisasi tetapi juga bagi pekerja itu sendiri. Kondisi seperti inilah yang 

diharapkan setiap manajemen perusahaan dan menjadi salah satu alasan para 

peniliti untuk melakukan studi-studi kepuasan kerja, karena berkaitan dengan 

tenaga kerja, produktivitas kerja dan kelangsungan hidup organisasi yang 

bersangkutan. Kepuasan kerja menjadi berkurang atau hilang sama sekali  ketika 

ada hal-hal yang dianggap mengganggu ketenangan psikologis karyawan dan 

mengancam pekerjaan itu sendiri seperti perubahan organisasi. 

Penerimaan perubahan menyatakan secara tidak langsung sebuah 

persetujuan antara pihak manajemen dan bawahan tentang tujuan dan rencana 

perubahan orgnisasi.  Adanya persepsi  negatif dan sikap penolakan (resistance) 

karyawan terhadap perubahan organisasi  dapat membuat karyawan stres dan 

kinerja karyawan yang bersangkutan mengalami penurunan yang pada akhirnya 

bisa menurunkan produktivitasnya (Mangkuprawira, 2008).  

Lebih lanjut Mangkuprawira (2008),  mengatakan bahwa rasa 

ketidakpuasan dalam bekerja akan menurunkan kinerja orang tersebut karena 



11 
 

karyawan tersebut tidak memiliki motivasi untuk berkontribusi terhadap 

organisasi di mana mereka bekerja. Persepsi  positif dari karyawan  akan 

menganggap perubahan  sebagai tantangan sehingga karyawan tersebut 

termotivasi untuk meningkatkan produktktivitasnya. Persepsi negatif terhadap  

perubahan bisa menyebabkan ancaman dan menghasilkan stres. (Mack et al. 

1998).  

Setiap individu berbeda dalam hal kemampuan mereka untuk mempelajari 

sebuah peran baru, dan stres akan dialami sebagai akibat dari keahlian dan tingkah 

laku yang baru diperoleh tersebut (Callan, 1993).  Ketika perubahan bersifat 

substansial, membangun keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan dengan 

perubahan tersebut menjadi kurang  efektif bahkan meningkatkan tingkat 

ketidakpastian. Individu yang memiliki kesulitan untuk mengcoping dan 

membangun keahlian yang sesuai dengan perubahan akan mengalami stres yang 

lebih tinggi.   

 Respon individu terhadap stres menghasilkan konsekuensi yang negatif 

seperti peningkatan konsumsi rokok, mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, 

kecelakaan, kekerasan dan kekacauan pola makan. Dampak psikologis dari stres 

yang seringkali dilaporkan adalah kehilangan semangat kerja, memacu masalah 

dalam rumah tangga, dan mengakibatkan depresi. Dampak psikologis yang 

berhubungan dengan stres meliputi gangguan tidur dan disfungsi seksual. 

Penelitian kedokteran menemukan bahwa stres berhubungan dengan peningkatan 

penyakit hati, struk, kanker, sakit kepala, diabetes, dan sindrom kepenatan kronis 

(Quick et al. 1997). 
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Dengan demikian, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah elemen-elemen iklim organisasi (partisipasi karyawan, hubungan  

karyawan, dan dukungan sosial dari atasan) yang bertindak sebagai 

sumber coping organisasi memberikan tingkat penilaian perubahan 

karyawan yang positif dan penyesuaian terhadap perubahan organisasi? 

2. Apakah penilaian perubahan (change appraisal) oleh karyawan berperan 

dalam  memudahkan penyesuaian karyawan (kesehatan psikologis,  

kepuasan kerja karyawan, dan komitmen organisasi)? 

3. Usaha apakah yang dapat dilakukan dalam rangka memudahkan 

karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi?  

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang nantinya dapat 

dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.  Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis elemen-elemen iklim, yang bertindak sebagai sumber coping 

organisasi dalam meningkatkan penilaian perubahan yang positif dan 

penyesuaian karyawan terhadap perubahan organisasi. 

2. Menganalisis peran penilaian perubahan (change appraisal) oleh 

karyawan dalam memudahkan penyesuaian karyawan (kesehatan 

psikologis, kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi). 

3. Merumuskan usaha yang dapat dilakukan dalam rangka memudahkan 

karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi.  
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1.4.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan, penulis dan juga 

masyarakat umum. 

1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan 

demi menunjang kelangsungan hidup organisasi, bagaimana mengelola 

serta meminimalisasi dampak negatif dari perubahan organisasi. Melalui 

implementasi iklim organisasi yang baik dalam organisasi diharapkan  

karyawan akan lebih mudah menerima dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan organisasi sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan tugas yang ada pada organisasi tersebut, dan berakibat pada 

terciptanya suatu kepuasan kerja  yang tinggi dan kondisi mental yang 

sehat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan organisasi 

dan pelayanannya kepada konsumen 

2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan proses 

pembelajaran dan penerapan atas ilmu yang telah diperoleh. 

3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya demi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada 

psikologi organisasi. 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian   

Penelitian ini  dibatasi ruang lingkupnya karena keterbatan waktu, sarana 

dan dana, hanya pada karyawan dan staf Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

Unit Kerja wilayah III Jawa Barat yakni di KPH Bogor. Pemilihan KPH sebagai 

objek studi karena berdasarkan wawancara dengan pejabat Pusat Perum Perhutani 
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Jakarta yang mengatakan bahwa kebijakan perubahan organisasi tersebut hanya 

dirasakan dampaknya oleh  Unit kerja KPH.   

Penelitian ini juga hanya menilai responden secara umum tanpa peng-

cluster-an karyawan dengan manajemen puncak,  dikarenakan jarak antarKPH 

yang jauh untuk diberikan kuesioner dan melakukan wawancara pada karyawan 

dan manajemen puncak di setiap KPH.  Selain itu, setiap KPH dalam wilayah 

Jawa Barat masih dalam satu manajemen, sehingga diharapkan KPH Bogor 

tersebut dapat mewakili KPH-KPH yang lain dalam wilayah Unit Kerja III Jawa 

Barat. 
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