
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

        Dalam rangka meningkatkan dan mendukung peran sektor kehutanan 

dalam Pembangunan Nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam yang 

berupa hutan secara optimal dan lestari untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat, maka Departemen Kehutanan telah merintis dan memprioritaskan program 

peningkatan potensi hutan produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman 

Industri (HTI). Pengusahaan HTI pada hakekatnya merupakan alokasi sumber 

daya antar waktu. Sumber daya tersebut berupa sumber daya alam (hutan, tanah 

dan air), tenaga kerja, modal, sarana/prasarana dan kemampuan manajerial yang 

profesional (Ringkasan Eksekutif PT. MHP, 2004).  

  PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) 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 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 HTI 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 
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unggulan kehutanan Indonesia yang memenuhi semua kriteria dan standar praktek 

kehutanan internasional, dengan misi 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,  dapat diamati bahwa untuk mencapai semua itu 

mutu sumber daya manusia dalam menggerakkan perusahaan harus mampu 

mengikuti dinamika sistem bisnis yang yang dihadapi. Dengan demikian, 

diperlukan berbagai upaya kearah pengembangan sumber daya  manusia yang 

berkelanjutan dan sesuai dengan tuntutan  dinamika tersebut. Hal ini berdasarkan 

suatu prinsip bahwa sumber daya manusia merupakan aset paling penting dan 

sangat berharga dalam suatu perusahaan. Sebagai aset penting maka sumber daya 

manusia harus diutamakan pengembangannya, kualifikasi, dan pendayagunaannya 

harus dipandang sebagai kunci keberhasilan utama dan keberadaannya merupakan 

kunci sukses 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 (Maarif, 1997). Sumber daya  manusia yang terlibat langsung dengan 

pelaksanaan pembangunan HTI di PT. MHP dapat dibedakan  menjadi 4 

kelompok kerja,  yaitu: 

1. Tenaga organik, yang terdiri dari karyawan bulanan (tetap); 

2. Tenaga unorganik yang terdiri dari tenaga kontraktor dan karyawan lain (tidak 

tetap); 

3. Tenaga transmigrasi HTI sebagai mitra kerja; 
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4. Kelompok-kelompok masyarakat peserta Mengelola Hutan Bersama 

Masyarakat (MHBM) dan Mengelola Hutan Rakyat (MHR). 

Sampai saat ini sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang dapat 

diserap dalam pembangunan HTI berjumlah + 20.000 orang tersebar di areal kerja  

PT.  Musi Hutan Persada  (Profil Perusahaan  PT. MHP, 2004).  Sebagian besar 

tenaga kerja tersebut merupakan penduduk lokal, mulai dari tingkat pelaksana 

sampai tingkat manajemen. Berikut ini disajikan data jumlah karyawan organik  

PT. MHP  berdasarkan lokasi kerja dan  golongan (Tabel 1).    

Tabel 1. Jumlah Karyawan PT. MHP Berdasarkan Lokasi kerja dan   

Golongan Tahun 2004 

 

LOKASI KERJA 
GOLONGAN JUMLAH 

KARYAWAN I     II III IV V VI VII 

PALEMBANG 0 12 4 2 4 1 0 23 

NIRU 1 48 64 36 20 8 1 178 

WIL. I SUBANJERIJI 0 353 139 33 10 2 0 537 

WIL. II BENAKAT 0 268 140 27 7 1 0 443 

WIL. III LEMATANG 0 193 120 23 6 1 0 343 

UNIT I 0 26 17 6 1 0 0 50 

UNIT II 0 39 15 7 1 0 0 62 

UNIT III 0 41 21 8 1 0 0 71 

UNIT IV 0 30 19 5 1 0 0 55 

UNIT V 0 29 23 7 1 0 0 60 

UNIT VI 0 39 16 7 1 0 0 63 

UNIT VII 0 34 15 5 1 0 0 55 

UNIT VIII 0 31 20 7 1 0 0 59 

UNIT IX 0 35 20 10 1 0 0 66 

UNIT X 0 16 15 5 1 0 0 37 

UNIT XIII 0 22 17 7 1 0 0 47 

UNIT XIV 0 24 17 6 1 0 0 48 

UNIT XV 0 22 17 7 1 0 0 47 

         

TOTAL 1 1262 699 208 60 13 1 2244 

   Sumber : Laporan Bulan Juni 2004, Divisi SDM PT.MHP, 2004. 

 

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia di dalam perusahaan 

sangat penting. Dengan semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang, sumber daya manusia yang efektif, efisien, produktif, dan 

berkualitas sangat dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi target produksi serta 
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memperoleh kenaikan laba setiap tahun. Perusahaan perlu melakukan Penilaian 

prestasi kerja karyawan secara periodik untuk meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia para karyawan perusahaan (Yulian, 2000). 

Penilaian prestasi kerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai 

dan mengetahui apakah seorang karyawan telah memahami dan melaksanakan 

pekerjaan masing-masing secara keseluruhan, seperti kemampuan bekerja, 

disiplin, hubungan kerja, kreativitas, kepemimpinan dan lain-lain sesuai dengan 

bidang dan tingkat pekerjaan yang dijabatnya, serta merupakan salah satu proses 

yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja karyawan pada periode 

tertentu. Penilaian tersebut berfungsi untuk membuat keputusan yang berkaitan 

dengan masalah kepegawaian, seperti untuk menentukan promosi, kenaikan gaji, 

kebutuhan pelatihan dan pemberian bonus (Handoko, 1994).  Para karyawan akan 

merasa lebih diperhatikan dan hasil pekerjaannya tidak sia-sia, sehingga 

diharapkan karyawan akan lebih bersemangat serta termotivasi  untuk mencapai 

prestasi yang lebih baik.  

Setiap perusahaan selalu menginginkan pegawai yang tepat pada posisi 

yang tepat. Artinya, penilaian prestasi kerja dapat dijadikan acuan untuk melihat 

kinerja karyawan, tanpa adanya pimpinan yang harus mengadakan penilaian 

berdasarkan like dan dislike terhadap karyawan. 

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, penilaian prestasi 

kerja mempunyai arti penting karena manajemen maupun karyawan perlu umpan 

balik tentang kerja mereka. Hal ini mengingat bahwa dalam kehidupan organisasi, 

setiap orang sebagai sumber daya manusia ingin mendapatkan penghargaan dan 
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perlakuan yang adil dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan (Handoko, 

1994).  

 

1.2. Perumusan Masalah 

PT. MHP 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 hal tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengapa sistem penilaian prestasi kerja karyawan  yang telah ada belum dapat 

memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan sumber 

daya manusia PT. MHP? 

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

kerja karyawan  di  PT. MHP? 

3. Bagaimana prioritas alternatif sistem penilaian prestasi kerja yang objektif  

bagi karyawan PT. MHP? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

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. MHP. 

2. Menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem penilaian 

prestasi kerja karyawan  di  PT. MHP. 

3. Merumuskan prioritas alternatif penilaian prestasi kerja yang objektif  bagi 

karyawan PT. MHP. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan pihak perusahaan akan memperoleh 

informasi dan masukan mengenai penilaian prestasi kerja yang objektif agar dapat 

menunjang pengembangan sumber daya manusia di PT. MHP. Bagi penulis 

penelitian ini merupakan aplikasi dari teori dan pengetahuan yang dimiliki, serta 
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sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang sumber daya 

manusia. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dengan judul Sistem dan Pelaksanaan Penilaian 

Prestasi Kerja karyawan Studi Kasus di  PT. MHP adalah tenaga kerja organik 

yang bekerja di Wilayah Niru dan Subanberiji yang menjabat sebagai Kepala 

Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASIE), Kepala Bagian (KABAG) dan Staf 

setingkat pelaksana yang memiliki golongan III, IV dan V, serta para pengambil 

keputusan yang berperan dalam penilaian prestasi kerja karyawan di PT. MHP. 

 




