
34 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Sejarah Singkat Kantor Perhutani Komersial Kayu Jawa Tengah  

 Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan 

berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung 

jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan 

Kehutanan Hindia Belanda q.q den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan 

secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia 

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  

yang berbunyi “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, 

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” 

 Dengan disahkan Ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960, seperti tersebut 

dalam Lampiran Buku I, jilid III, paragraf 493 dan paragraf 595, Industri 

Kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber 

penghasilan untuk mmbiayai proyek-proyek A (Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia No 2551).Pada Waktu itu direncanakan untuk mengubah 

status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat Komersial. 

Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara . 

Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

19 tahun 1960 tetang Perusahaan Negara.  
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 Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi 

Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

samai dengan Nomor 30 tahun 1961 tentang “Pembentukan Perusahaan-

Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”. Di Pulau Jawa sendiri kantor 

Perhutani terbagi atas 3 wilayah yaitu Kantor Perhutani Unit I Jawa Tengah , 

Kantor Perhutani Unit II  Jawa Tmur, dan Kantor Perhutani Unit III Jawa Barat.  

Kemudian dari tahun ketahun kantor Perhutani terus mengalami perubahan dalam 

sistem bekerja. Dan pada tahun 2006 kantor Perhutani memisahkan antara bagian 

Regional dan Komersial. Hingga sekarang kantor Perhutani terbagi menjadi dua 

Divisi Pekerjaan yaitu Disivi Regional dan Divisi Komersial Kayu.  

3.2 Diskripsi Tugas Karyawan  

 1. General Manager 

 Memimpin penyelenggaraan usaha bisnis Komersial Kayu  pada 

KBM Komersial Kayu Jawa Tengah dengan tujuan untuk mencapai target 

pendapatan Komersial Kayu dan berperan sebagai penanggung jawab 

kinerja operasional dan keuangan. 

  2. Manager  

a. Adum dan Keuangan 

Mengelola, merencanakan, menorganisasikan, melaksanakan dan 

mengawasi / melaporkan dan mengkoordinir kegiatan dibidang keuangan, 

SDM, umum, sarana prasarana pada KBM Komersial Kayu dalam upaya 



36 
 

membantu General Manager KBM Komersial Kayu mengoptimalkan 

sumber-daya yang ada untuk mencapai target perusahaan. 

  b. Manager Analisa Pasar 

Mengelola, merencanakan, menorganisasikan, melaksanakan dan 

mengawasi / melaporkan dan mengkoordinir kegiatan yang berhubungan 

dengan pendapatan dan harga rata-rata, pembinaan TPK dan pelaksanaan 

PUHH agar tercapai target pendapatan KBM Komersial Kayu. 

 3. Asman  

  a. Administrasi dan Umum 

- Mensupervisi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data rencana dan program untuk selanjutnya dibahas 

dalam rapat program tahunan.  

- Menganalisa dan meneliti rencana kegiatan yang akan diusulkan 

agar seluruh usulan sejalan dengan strategi organisasi pada tahun 

berjalan.  

- Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala untuk dikaji oleh 

Kepala Urusan SDM dan Umum. 
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b. Keuangan 

- Mensupervisi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data rencana dan program untuk selanjutnya dibahas 

dalam rapat program tahunan.  

- Menganalisa dan meneliti rencana kegiatan yang akan diusulkan 

agar seluruh usulan sejalan dengan strategi organisasi pada tahun 

berjalan.  

- Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala untuk dikaji oleh 

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Analisa Hasil Hutan 

Melaksanakan pekerjaan bidang pemasaran baik kelola persediaan 

maupun pelayanan penjualan serta pelaksanaan monitoring 

pekerjaan kelola sediaan dan penjualan agar tercapai target 

pendapatan KBM Komersial Kayu. 

d. Pembinaan TPK 

Merencanakan pekerjaan dibidang pembinaan TPK yang berkaitan 

dengan penyusunan RKAP, pelayanan penjualan, kelola 

persediaan dalam upaya pencapaian penghasilan.   
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e. Data, Pelaporan dan IT 

Mensupervisi dan menganalisa bidang kegiatan pelaporan data, 

hardware, software dan jaringan internet dalam upaya membantu 

General Manager KBM Komersial Kayu Jawa Tengah 

mengoptimalkan sumer daya yang ada untuk mencapai target 

perusahaan. 

f. Sarpra  

- Mensupervisi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data rencana dan program untuk selanjutnya dibahas 

dalam rapat program tahunan.  

- Menganalisa dan meneliti rencana kegiatan yang akan diusulkan 

agar seluruh usulan sejalan dengan strategi organisasi pada tahun 

berjalan.  

- Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala untuk dikaji oleh 

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

 4. Kepala Urusan 

  a. SDM dan Umum 

  - Membuat gaji bulanan, SPPD, apresiasi kinerja dan bonus. 
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- Melaksanakan klaim asuransi, dana pensiun, Taspen, DPLK, 

kompensasi pesangon, peminjaman perumahan. 

- Mengerjakan restitusi perawatan kesehatan dan BPJS, cuti 

keryawan 

- Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, 

melaksakan peningkatan status, usul Diklat. 

- Mengusulkan promosi/mutasi, penghargaan dan pensiun. 

b. Keuangan 

- Merencanakan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam 

pelaksaan kerja dalam satu tahun. 

- Mengidentfikasi target dan tata waktu yang dibutuhkan. 

- Menyusun rencana keuangan dan berkoordinasi dengan pihak 

terkait. 

- Melaksanakan koreksi pembukuan, surat-surat bukti, 

pengajuan/permintaan uang kerja dan penghasilan. 

-Melaksanakan pengamatan buku persekot uang kerja, persekot 

antar masa, buku pengamatan uang muka/ tandon penjualan hasil 

hutan.  
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 c. Analisa Pasar 

Mengkoordinir dan menyajikan data kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya dalam upaya membantu sasaran tugas 

atasannya, dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada 

secara profesional agar data yang disajikan benar dan akurat. 

  d. Hasil Hutan 

Menyajikan data kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam 

upaya membantu sasaran tugas atasannya, dengan 

mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada secara 

profesional. 

  e. Data Pelaporan dan IT 

Mengkoordinir dan menyajikan data kemajuan pekerjaan bulanan, 

perawatan hardware dan software dalam upaya membantu General 

Manager KBM Komersial Kayu Jawa Tengah mengoptimalkan 

sumber daya yang ada untuk mencapai target perusahaan. 

f. Sarpra 

- Mensupervisi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data rencana dan program untuk selanjutnya dibahas 

dalam rapat program tahunan.  
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- Menganalisa dan meneliti rencana kegiatan yang akan diusulkan 

agar seluruh usulan sejalan dengan strategi organisasi pada tahun 

berjalan.  

- Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala untuk dikaji oleh 

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

3.3 Metode Penelitian 

 3.3.1 Jenis Data  

Dalam penelitian yang dilakuka penulis, penulis mendapatkan dari 

perusahaan dan kemudian telah diolah kembali oleh penulis. Penggunaan 

data semacam ini disebut data sekunder. Data sekunder yang penulis 

dapatkan adalah berupa daftar gaji Karyawan, perhitungan PPh Pasal 21 

dan status dari setiap Karyawan. 

 3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

  1. Metode Wawancara 

 Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan Asman Keuangan yaiu Bapak Nur Alidin selaku 

pembimbing Praktik Kerja Lapangan penulis.  
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2. Metode Kepustakaan 

 Selain dengan metode wawancara, dalam melakukan 

penelitiannya penulis juga menggunakan metode Kepustakaan. 

Yaitu dengan cara membaca dan mencari beberapa referensi dari 

buku-buku tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian Tugas 

Akhir ini. Selain melalui buku, penulis juga mencari referensi lain 

melalui elektronik untuk mendukung data yang digunakan dalam 

penelitian.  

 3.3.3 Metode Analisis Data 

  1. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Penelitian dengan menggunakan metode analisis kuantitati 

lebih banyak menggunakan analisis. Penelitian dengan metode ini 

bertujuan mencari hubungan dan menjelaskan sebab dalam fakta 

yang dapat terukur.menunjukkan hubungan variabel serta 

menganalisanya. Yaitu dengan cara mengumpulkan data dan hasil 

analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.  

  2. Metode Desriptif Kualitatif 

Penelitian dengan menggunakan metode analisis kualitatif 

adala dengan mengungkap fakta, keadaan, variabel dan keadaan 

yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. 
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Dan dalam metode ini tidak dapat diperoleh atau diukur 

menggunakan prosedur-prosedur statstik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




