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  PT. Musi Hutan Persada merupakan perusahaan patungan antara PT. 

Inhutani V (Badan Usaha Milik Negara Departemen Kehutanan) dan PT. Enim 

Musi Lestari (Barito Pasific Group) yang berusaha di bidang pengusahaan hutan/ 

pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pengusahaan HTI bukan hanya 

berperan sebagai bagian dari sektor penghasil devisa negara, melainkan juga harus 

mampu berperan nyata dalam menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi 

masyarakat wilayah sekitarnya yang lebih luas. Efek ganda dan sebaran manfaat 

hutan tanaman industri adalah dari nilai tambah produksi yang dihasilkan, 

peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat.  Sifat 

usaha HTI berjangka panjang dengan resiko tinggi sehingga PT. MHP terpacu 

untuk meningkatkan produktivitas dan mempersiapkan diri menjadi perusahaan 

yang unggul sesuai dengan visinya untuk membangun dan mengelola hutan 

tanaman sebagai pusat unggulan kehutanan Indonesia yang memenuhi semua 

kriteria dan standar praktek kehutanan internasional, dan misinya yaitu 

menghutankan kembali lahan tidak produktif menjadi hutan tanaman yang tinggi 

produktivitasnya secara berkelanjutan guna menghasilkan bahan baku kayu 

industri. (Profil Perusahaan PT. MHP, 2004).  

Berdasarkan hal tersebut, tak dapat dipungkiri lagi bahwa sumber daya 

manusia merupakan aset paling penting dan sangat berharga dalam suatu 

perusahaan, karena pada hakekatnya keberhasilan suatu perusahaan untuk  

mencapai tujuannya, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek, 

sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut. 

PT. Musi Hutan Persada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia telah memiliki dan melaksanakan suatu sistem penilaian prestasi kerja 

karyawan. Penilaian Prestasi Kerja Karyawan (PPKK) yang dilakukan oleh PT. 

MHP  bertujuan untuk: 

a. Mengenali kelebihan dan kelemahan pekerja/buruh, sehingga dapat diketahui 

adanya kebutuhan pelatihan dan arah pengembangan karier selanjutnya. 

b. Sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan sehingga terbina 

hubungan yang sehat dan harmonis, bawahan memahami apa yang 

diharapkan atasan, sebaliknya atasan mengenali aspirasi/harapan bawahan. 

c. Penilaian Kerja akan memberikan pengaruh kepada: 

1. Nilai Kenaikan Gaji. 

2. Kesempatan promosi dan kegiatan lain yang terkait dengan penilaian 

kerja tersebut. 

Namun, pelaksanaan tujuan tersebut belum tercapai dan hasilnya masih 

belum sesuai dengan yang diharapkan serta belum dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan karyawan. (Informasi berdasarkan hasil wawancara dengan 

Direktur Utama PT. MHP, 2004). 



Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa sistem penilaian prestasi kerja karyawan  yang telah ada belum dapat 

memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan sumber 

daya manusia PT. Musi Hutan Persada? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan sistem penilaian prestasi 

kerja karyawan  di  PT. Musi Hutan Persada? 

3. Bagaimana prioritas alternatif sistem penilaian prestasi kerja yang objektif  

bagi karyawan PT. Musi Hutan Persada? 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dikemukakan maka tujuan 

penelitian dapat dirumuskan secara rinci sebagai berikut: 

1. Mengkaji sistem penilaian prestasi kerja karyawan yang telah ada namun 

belum dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia PT. Musi Hutan Persada.  

2. Menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem penilaian 

prestasi kerja karyawan  di  PT. Musi Hutan Persada. 

3. Merumuskan prioritas alternatif penilaian prestasi kerja yang objektif  bagi 

karyawan PT. Musi Hutan Persada. 

Penelitian mengenai Kajian Penilaian Prestasi Kerja Karyawan telah 

dilaksanakan di  Kantor Pusat PT. Musi Hutan Persada di Jl. Residen H. Abdul 

Rozak No. 99 Palembang, Kantor Wilayah Nieru, Desa Subanberiji  dan di Kantor 

Perwakilan Jakarta di Jl. Slipi Jaya Jakarta. Pemilihan tempat penelitian dilakukan 

secara sengaja (purposive) karena areal pengelolaan Hutan Tanaman Industri 

perusahaan ini berada di Palembang sedangkan di Jakarta terdapat perwakilan 

manajemen perusahaan yang memiliki ketersediaan data yang lengkap dan akurat 

yang dibutuhkan penulis selama penelitian 

Sistem dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan di PT. Musi 

Hutan Persada sudah cukup baik dan  dengan memenuhi syarat-syarat penilaian 

prestasi kerja karyawan yang efektif yaitu keterkaitan dan kepraktisan, namun 

persyaratan kepekaan, keandalan dan  kemamputerimaan masih belum terpenuhi. 

Dengan demikian sistem penilaian prestasi kerja karyawan di PT. Musi Hutan 

Persada masih memerlukan penyempurnaan, terutama untuk menemukan 

karyawan yang berprestasi, perbaikan standar penilaian serta meningkatkan 

kemampuan penilai. 

Beberapa  faktor, seperti motivasi penilai, kemampuan penilai dan 

tersedianya standar penilaian yang tepat, berpengaruh terhadap pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja karyawan PT. Musi Hutan Persada.  

Berdasarkan hasil  identifikasi responden pakar terdapat empat faktor yang 

perlu diperhatikan dalam fokus penilaian prestasi kerja karyawan di PT. MHP. 

Agar penilaian prestasi kerja karyawan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan 

dalam pengembangan sumberdaya manusia maka faktor yang paling dominan 

untuk diperhatikan  dan menjadi prioritas pertama adalah pengukuran motivasi. 

Motivasi menjadi faktor yang lebih penting dari faktor yang lainnya karena 

mencakup nilai-nilai yang membangkitkan gairah karyawan dalam bekerja seperti 

tanggaung jawab, kerjasama, dan disiplin. 

Aktor yang paling berperan di dalam penilaian prestasi kerja karyawan di 

PT. MHP berdasarkan pengolahan AHP adalah atasan langsung dikarenakan 



atasanlah yang bertanggung jawab atas segala fungsi dan tugas karyawan yang 

bersangkutan serta hasil-hasil kerjanya.   

Tujuan penilaian prestasi kerja karyawan di PT. MHP yang terpenting 

adalah meningkatkan perencanaan dan pengembangan karir karyawan terutama 

dalam penyusunan program dan kaderisasi karyawan di PT. MHP diharapkan 

dengan melaksanakan penilaian prestasi kerja karyawan  selayaknya juga dapat 

diidentifikasi siapa saja karyawan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan 

kariernya dengan dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang tanggung 

jawabnya lebih besar pada masa yang akan datang. 

Tingkatan yang paling akhir dalam AHP yaitu alternatif perbaikan yang 

ditawarkan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja karyawan di PT. MHP 

agar lebih objektif dan memadai. Alternatif perbaikan yang terpenting 

berdasarkan prioritas yaitu pengembangan pedoman, formulir dan standar 

penilaian prestasi kerja karyawan,  dimana standar penilaian di PT. MHP masih 

belum terfokus, karena dalam buku panduan dan formulir penilaian prestasi kerja 

karyawan PT. MHP masih belum dijelaskan secara rinci, sehingga penilai 

kesulitan dalam menentukan tolok ukurnya. 

Dari hasil penelitian mengenai kajian penilaian prestasi kerja karyawan  di 

PT. Musi Hutan Persada ada beberapa hal yang disarankan: 1) Merujuk pada hasil 

penelitian, bahwa motivasi merupakan faktor yang terpenting. Dan motivasi 

adalah salah satu bidang yang dipelajari dalam ilmu psikologi, maka penulis 

mengusulkan adanya seorang ahli psikologi terapan untuk menyelenggarakan 

kegiatan konseling sebagai usaha meningkatkan motivasi karyawan, tempat 

bertukar pikiran dan memberikan masukan kepada perusahaan; 2) Agar terhindar 

dari hasil penilaian yang bias maka pihak perusahaan hendaknya mengadakan 

pelatihan penilaian kepada penilai dan sosialisasi penilaian prestasi kerja 

karyawan berikut pedomannya kepada seluruh karyawan, yang mencakup  aspek 

administratif dari program penilaian seperti formulir, skala penilaian, dan 

penggunaan standar pekerjaan.; 3) Rekomendasi bagi perusahaan dalam 

pengembangan pedoman, formulir dan standar penilaian prestasi kerja karyawan  

yang terfokus pada hasil yang spesifik dan dapat diukur (dimengerti oleh kedua 

belah pihak), realistik dan optimal (sesuai dengan kapasitas dan potensi 

karyawan), serta harus sesuai dengan perusahaan agar diketahui dengan jelas 

kontribusi karyawan.; 4) Perlu penelitian lebih rinci dan berkelanjutan mengenai 

kajian penilaian prestasi kerja karyawan dalam pengembangan sumber daya 

manusia agar lebih terfokus. 
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