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ABSTRAK 

Hanifah. 2019. Analisis Rotasi Karyawan Di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Dalam Perspektif Sumber Daya Insani. Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Kususiyanah, M.Hum. 

 

Kata Kunci: Rotasi, Karyawan, Sumber Daya Insani 

Praktik rotasi di PG. Rejo Agung Baru Madiun sering dipindah-

pindah posisi jabatan karyawan tetapi pelaksanaan rotasi karyawan tidak 

diimbangi dengan pendampingan dari atasan secara maksimal karena fokus 

terhadap pekerjaan berdasarkan tanggung jawabnya. Terdapat karyawan PG. 

Rejo Agung Baru Madiun dirotasi sampai empat kali karena terjadi 

ketidakmampuan serta kurang adanya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Hal 

ini menunjukkan pelaksanaan penempatan posisi karyawan belum diperhatikan 

serta penempatan posisi karyawan belum dilakukan dengan hati-hati. Beberapa 

permasalahan yang yang penulis kaji, yaitu: (1). Bagaimana praktik rotasi 

karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun ditinjau dalam perspektif Islam? 

(2). Bagaimana dampak dari penerapan rotasi karyawan ditinjau dalam 

perspektif Islam? 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil 

melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik induktif. 

 

Pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) praktik rotasi 

karyawan pada PG. Rejo Agung Baru Madiun telah memenuhi kriteria 

profesional menurut syari’at yang memenuhi tiga unsur kafa’ah, himmatul 

‘amal dan amanah. Selain itu kontrol rutin yang dilakukan berupa pelaporan 

bulanan, pimpinan PG. Rejo Agung Baru Madiun menerapkan komunikasi 

yang terbuka untuk mengetahui kesulitan yang terjadi pada karyawan pasca 

rotasi, karyawan dapat memahami keterampilan khusus dan mendapatkan 

pengalaman hal baru melalui rotasi, (2) dampak dari penerapan praktik rotasi 

karyawan Di PG. Rejo Agung Baru Madiun pada umumnya dapat berdampak 

untuk meningkatkan kinerja karyawan, untuk menambah wawasan serta 

pengetahuan karyawan rotasi, rotasi untuk menghindari kejenuhan karyawan 

serta bertujuan untuk penyegaran organisasi. Praktik rotasi telah sesuai dengan 

Islam tetapi kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penempatkan 

karyawan di posisi bagian yang baru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manajemen dan organisasi perusahaan adalah dua hal yang harus 

berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu bagi perusahaan. Adanya 

organisasi tanpa manajemen akan menyebabkan suatu organisasi tidak akan 

berjalan dengan baik karena manajemen adalah suatu proses yang mengatur 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari 

anggota organisasi. Begitu pula sebaliknya, manajemen tanpa organisasi adalah 

hal yang percuma karena, tanpa anggota organisasi , maka manajemen tidak 

dapat bekerja dengan baik.
1
 Manajemen merupakan proses memutuskan apa 

yang harus dilakukan, dan selanjutnya menyelesaikannya dengan 

menggunakan sumber daya secara efektif.
2
  

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam suatu organisasi atau perusahaan, di samping faktor lain seperti aktiva 

dan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu 

fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya 

manusia.
3
 Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat 

                                                           
1
 Subeki Rindhotullah dan Muhammad Jauhar, Pengantar Manajemen (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2015), 305. 
2
 Kaswan, Pengembangan Manajemen (bandung: Alfabeta, 2016), 2. 

3
 Danang Sunyoto, Studi Kelayakan Bisnis (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic 

Publishing Service), 2014), 118. 
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berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Betapa 

pun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan 

memadainya bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia maka akan sulit 

bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Betapapun bagusnya perumusan 

tujuan dan rencana organisasi agaknya hanya akan sia-sia belaka jika unsur 

sumber daya manusianya tidak diperhatikan, apalagi ditelantarkan. Manajemen 

sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap 

pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang 

perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi 

yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya.
4
 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak 

serta pengembangan menekankan peningkatan kemampuan melaksanakan 

tugas baru dimasa depan.
5
 Pengembangan karir merupakan outcomes atau hasil 

yang berasal dari interaksi antara karir individu dengan proses manajemen karir 

yang berlaku di dalam organisasi. Setiap pegawai yang bekerja akan memiliki 

harapan-harapan sebagai balas jasa atas pengorbanan maupun prestasinya yang 

disumbangkan kepada organisasi. Salah satu harapannya adalah meraih posisi 

atau kedudukan yang lebih baik atau lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan 

demikian, karir bagi pegawai adalah suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi. 

Oleh karena itu, persoalannya adalah sejauhmana peluang karir terbuka dan 

                                                           
4
 Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi, 

2002), 3. 
5
 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 

183. 
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tersedia bagi pegawai, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi 

pegawai untuk mengembangkan strategi dalam rangka meraihnya.
6
 

Pelaksanaan program pengembangan yang baik sudah barang tentu 

bermanfaat bagi para anggota organisasi. Manfaat bagi para karyawan suatu 

organisasi, yaitu : Membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih 

baik; Meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah 

yang dihadapinya; Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus 

meningkatkan kemampuan kerjanya; Peningkatan kemampuan pegawai untuk 

mengatasi stres, frustasi dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa 

percaya pada diri sendiri; Tersedianya informasi tentang berbagai program 

yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan 

masing-masing secara teknikal dan intelektual; Meningkatkan kepuasan kerja; 

Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang; Makin besarnya 

tekad pekerja untuk lebih mandiri; Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-

tugas baru dimasa depan.
7
 

Dalam dunia ketenagakerjaan kegiatan memindahkan tenaga kerja dari 

suatu tempat kerja ke tempat kerja lain sebenarnya tidaklah merupakan suatu 

kegiatan yang dianggap tabu. Karena tidak selamanya tenaga kerja yang 

ditempatkan pada suatu tempat kerja tertentu akan merasa cocok dengan 

pekerjaan maupun lingkungan kerja mereka. Hal ini disebabkan kemampuan 

dan kualifikasi yang mereka miliki tidak sesuai dengan beban tugas dan 

pekerjaan yang dibebankan dipundak mereka, ataupun karena lingkungan 

                                                           
6
 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 162. 
7
 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber , 184.  
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pekerjaan yang kurang memberikan semangat dan kegairahan kerja kepadanya. 

Namun juga bukan merupakan suatu hal yang mustahil bahwa penyebabnya 

adalah lingkungan pekerjaan yang tiba-tiba berubah.
8
 

Tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan oleh manajemen 

tenaga kerja adalah memindahkan tenaga kerja ke posisi yang menurut hasil 

analisis tepat (sesuai) dengan kualifikasi, kemampuan dan keinginan tenaga 

kerja yang bersangkutan, sehingga tenaga kerja yang bersangkutan diharapkan 

mendapat kepuasan kerja semaksimal mungkin dan dapat memberikan output 

produksi kerja yang setinggi-tingginya sesuai dengan target yang harus dicapai 

oleh masing-masing tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan 

yang diserahkan kepadanya Kegiatan memindahkan tenaga kerja dari suatu 

tempat kerja ke tempat kerja lain disebut mutasi. Mutasi meliputi kegiatan 

memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status 

ketenagakerjaan, dan sejenisnya.
9
 

Rotasi adalah pemindahan seorang karyawan dari suatu jabatan ke 

jabatan lainnya, tetapi pangkatnya tetap, hanya pekerjaannya yang berbeda.
10

 

Dengan rotasi jabatan seorang karyawan ditugaskan untuk memegang jabatan 

yang berbeda dari satu waktu ke waktu lain, selain agar karyawan memahami 

pelaksanaan berbagai tugas, juga agar karyawan memperoleh pengetahuan 

                                                           
8
Bedjo Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Ancangan Dalam Pendayagunaan Dan 

Pengembangan Unsur Tenaga Kerja (Bandung: Sinar Baru, 1989), 210. 
9
 Ibid., 211. 

10
 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2003), 175. 
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yang lebih luas mengenai berbagai jabatan.
11

 Rotasi pekerjaan meliputi 

pemberian serangkaian tugas kepada karyawan diwilayah fungsional yang 

berbeda di dalam organisasi. Rotasi pekerjaan merupakan cara yang baik untuk 

memperkenalkan keragaman dalam karir karyawan. Selain itu rotasi pekerjaan 

memberi kesempatan pada karyawan untuk mempelajari dan menggunakan 

keterampilan-keterampilan baru memahami lebih baik fungsi-fungsi organisasi 

yang berbeda.
12

 

Pabrik gula Rejo Agung Baru Madiun (PG. Rejo Agung Baru 

Madiun) adalah salah satu industri yang bergerak dibidang pengolahan hasil 

pertanian tebu. Pabrik gula Rejo Agung Baru Madiun telah berdiri sejak tahun 

1894. Penulis mengamati bahwa PG. Rejo Agung Baru Madiun sering 

memindah-mindah posisi jabatan yang diemban karyawan PG. Rejo Agung 

Baru Madiun dengan menggunakan sistem rotasi karyawan yang mana dalam 

sistem rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun tidak ada patokan 

waktu artinya tidak ada patokan dalam satu tahun dilakukan satu kali, dua kali, 

tiga kali atau lebih karena sesuai kebutuhan organisasi dan ada formasinya.
13

  

Sering dipindah-pindah posisi jabatan karyawan tetapi pelaksanaan 

rotasi karyawan tidak diimbangi dengan pendampingan dari atasan secara 

maksimal karena fokus terhadap pekerjaan berdasarkan tanggung jawabnya. 

Dan juga berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Sabtu 

23 Februari 2019 dengan Ibu Retno. Ibu Retno merupakan karyawan yang 

                                                           
11

 Sudaryono, Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 

2015), 139. 
12

 Kaswan, Pengembangan Manajemen, 202. 
13

 “Retno Sadkeksi, Wawancara, 23 Februari 2019” 
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diberi amanah pimpinan untuk dirotasi dibagian SDM yang mana sebelum 

dirotasi beliau menduduki posisi sebagai staff APK & PKBL bagian Akuntansi 

& Keuangan. “Apabila karyawan tersebut belum pernah memegang pekerjaan 

yang baru ia harus belajar dan harus berjuang untuk mengemban tugas sesuai 

yang diamanahkan mau tidak mau harus belajar sendiri”.
14

 

Motivasi merupakan dapat mengantarkan kepada kepuasan kerja bagi 

individu karyawan dan manajer di dalam perusahaan atau sebuah organisasi. 

Pada dasarnya motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga 

dapat mencapai tujuan mereka. Jika perusahaan dapat mengetahui hal-hal 

tersebut, akan lebih mudah untuk menempatkan karyawan pada posisi yang 

paling tepat, sehingga ia akan semakin termotivasi.
15

 

Hal ini berdampak pada motivasi kinerja karyawan menurun dengan 

adanya sistem rotasi yang terus menerus tanpa diimbangi dengan 

pendampingan secara maksimal serta kurang memperhatikan kualifikasi 

pendidikan dalam penempatan rotasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 

wawancara penulis pada hari sabtu tanggal 30 April 2019 dengan Bapak Bayu 

karyawan rotasi. “ Untuk istilahnya lebih tepatnya dis motivasi di dalam 

bekerja, jujur saja saya pernah, di dalam satu titik tertentu saya mengalami loh 

kok kenapa saya bisa berada posisi yang sekarang ini walaupun dengan 

                                                           
14

 Ibid. 
15

 Veithzal Rival Zainal dkk, Islamic Human Capital Management Manajemen Sumber 

Daya Insani Cara Tepat Dan Mudah Dalam Menerapkan Manajemen Sumber Daya Insani Dalam 

Perusahaan Secara Islami (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 620. 



7 
 

 
 

ketidaktauan saya mengenai ilmu yang saya akan masuki ini atau dibidang 

barunya ini ”.
16

 

Pengembangan SDI dalam suatu organisasi sangat diperlukan sampai 

pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi 

ingin berkembang seyogyanya diikuti oleh pengembangan SDI. Pelatihan dan 

pengembangan karyawan harus dianggap sebagai investasi organisasi, yakni 

suatu kegiatan yang akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang. 

Program pelatihan dan pengembangan diberikan bukan hanya kepada para 

tenaga baru, akan tetapi diberikan pula kepada tenaga lama, agar kemampuan 

yang dimilikinya tetap segar sejalan dengan perubahan lingkungan. Sebab, 

perubahan lingkungan yang cepat tersebut akan berimplikasi pada usangnya 

kemampuan yang dimiliki oleh SDI perusahaan. Pemenuhan sumber daya 

kapital berupa teknologi yang canggih akan menjadi sia-sia apabila tidak 

didukung dengan kesiapan SDI yang dimiliki organisasi.
17

 Melalui pelatihan 

dan pengembangan, karyawan memperoleh keuntungan berupa peningkatan 

kemampuan yang dimilikinya. Begitu pula dengan perusahaan, dengan 

dimilikinya SDI yang mempunyai kemampuan tinggi maka, akan 

memperlancar pencapaian target-target organisasi. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa, apabila pelatihan dan pengembangan dilaksanakan dengan 

benar, maka akan memberikan kontribusi positif, baik bagi individu karyawan, 

maupun bagi perusahaan.
18

 

                                                           
16

 “Bayu, Wawancara, 30 April 2019” 
17

 Abdus Salam, Manajemen Insani Dalam Bisnis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 

156. 
18

 Ibid., 158. 
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Dalam Islam penempatan dilakukan dengan hati-hati agar tiap pekerja 

dapat bekerja sesuai dengan keahliannya dan mengerti bagaimana mengerjakan 

tugas-tugasnya. Islam mendorong umatnya untuk memilih pegawai 

berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : 

بَدىۡ إِحۡ ۡقَبىَث ۡ ََ ٔ ۡثَۡسۡ ٱۡأَثَثَِۡٝ  ُٖۡۡ ُۡ ُۡٓۡ ِجسۡ ٔ  ۡٞ ۡإِ ِِۡۡسََۡخ ٔ ۡثَۡسۡ ٱٍَۡ ۡٛ ى ۡٱۡتََۡجسۡ ٔ  ِ٘ َۡٱۡقَ ُِۡل  ٞ ٍِٕۡٙۡ 

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ Ya bapakku ambillah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

lagi dapat dipercaya “. 

Berikut ini adalah gambaran mengenai data rotasi karyawan PG. Rejo 

Agung Baru Madiun tahun 2019 :  

No. Nama Bagian Lama Bagian Baru Keterangan  

1. Retno  APK & PKBL SDM Rotasi  

2. Tanti  BST Quality Control Rotasi  

3. Arwin  Instalasi Listrik Pengadaan Rotasi  

4. Suswanto  Gudang  ATR Rotasi  

5. Bayu SDM Gudang Rotasi  

 

Berdasarkan data di atas, pelaksanaan penempatan posisi karyawan 

belum diperhatikan serta penempatan posisi karyawan belum dilakukan dengan 

hati-hati. 
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Hal ini dibuktikan dengan ada karyawan yang dirotasi sampai 4 kali 

seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa “Si A basic tanaman disitu 

tidak mampu dipindah ke tebang angkut disitu tetap terjadi ketidakmampuan 

dipindah lagi ke SDM tidak mampu akhirnya dipindah TUK itu ada satu orang 

perlu dirotasi sampai empat kali karena dia di tanaman produksinya tidak 

mencapai di tebang angkut kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan di 

SDM Umum dianggap kurang sampai dia perlu dirotasi sampai empat kali.”
19

 

Analisis jabatan yang telah dilakukan dan perencanaan yang telah 

dibuat, maka dalam aktivitas pengadaan sumber daya yang Islami mengacu 

pada kriteria kejujuran (Shiddiq), dapat dipercaya (Amanah), cerdas 

(Fathonah) dan mampu berkomunikasi dengan baik (Thabligh). Empat kriteria 

ini (SAFT) sangat relevan dalam upaya mendapatkan tenaga kerja berkualitas 

dan ini harus ditemukan sejak dari awal proses pengadaan.
20

 

Berangkat dari realita di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “ ANALISIS ROTASI KARYAWAN DI 

PG. REJO AGUNG BARU MADIUN DALAM PERSPEKTIF SUMBER 

DAYA INSANI “. 

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

Agar pokok permasalahan tidak meluas maka penulis fokus pada 

praktik serta dampak rotasi karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun dalam 

perspektif sumber daya insani. 

 

                                                           
19

 “Retno Sadkeksi, Wawancara, 20 April 2019” 
20

 Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 74. 
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C. Penegasan Istilah 

1. Rotasi Karyawan 

Rotasi adalah pemindahan posisi dari suatu pekerjaan ke 

pekerjaan lain dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan 

kompetensi dari karyawan yang bersangkutan sehingga ia mampu 

memahami setiap pekerjaan lingkungan perusahaan tersebut secara baik. 

2. Rotasi Dalam Perspektif Sumber Daya Insani 

Karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya 

tanpa berubahnya jenjang kepangkatan atau jabatan yang bersangkutan 

artinya, dalam rotasi, pekerjaan seseorang tetap sejenis dengan apa yang 

dikerjakan selama ini. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana praktik rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

ditinjau dalam perspektif sumber daya insani ? 

2. Bagaimana dampak dari penerapan rotasi karyawan di PG. Rejo Agung 

Baru Madiun ditinjau dalam perspektif sumber daya insani ? 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui praktik rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru 

Madiun ditinjau dalam perspektik sumber daya insani ? 

2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan rotasi karyawan di PG. Rejo 

Agung Baru Madiun dalam perspektif sumber daya insani ? 
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui praktik rotasi 

karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun ditinjau dalam perspektif 

sumber daya insani. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dampak dari 

penerapan rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun ditinjau 

dalam perspektif sumber daya insani. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi IAIN Ponorogo 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan 

koleksi pustaka sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi 

bagi mereka yang ingin melakukan penelitian berikutnya tentang topik 

yang sama. 

b. Bagi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun. 

H. Studi Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan telaah penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, 

maka penulis menentukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan rencana penelitian ini antara lain : 
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No. Judul/Tahun Pembahasan Perbedaan Persamaan 

1. Muhammad 

Nashirudin 

Amirullah, UIN 

Sunan Ampel, 

2015 yang 

berjudul “ 

Efektivitas 

Penempatan 

Kerja dan 

Rotasi 

Karyawan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan di 

BPRS Jabal Nur 

Surabaya “ 

Penempatan kerja yang 

dilaksanakan di BPRS 

Jabal Nur Surabaya ini 

adalah dengan cara 

menempatkan posisi 

seseorang keposisi 

pekerjaan yang tepat, 

yang tentunya diawali 

dengan proses rekrutmen, 

seleksi, dan lain-lain. 

Dalam menempatkan 

karyawan, BPRS Jabal 

Nur Surabaya selalu 

mempertimbangkan 

beberapa aspek-aspek 

antara lain : latar 

belakang pendidikan, 

kesehatan fisik dan 

mental, pengalaman 

kerja, 

attitude/kepribadian, 

umur, dan status 

Membahas tentang 

efektifitas 

penempatan kerja 

dan rotasi karyawan 

terhadap kinerja 

karyawan di BPRS 

Jabal Nur Surabaya 

yang 

mempertimbangkan 

beberapa aspek-

aspek antara lain : 

latar belakang 

pendidikan, 

kesehatan fisik dan 

mental, pengalaman 

kerja, 

attitude/kepribadian, 

umur, dan status 

perkawinan. BPRS 

Jabal Nur Surabaya 

biasanya melakukan 

rotasi kerja pada 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam penelian 

ini adalah 

penelitian 

lapangan dengan 

pendekatan 

kualitatif. 
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perkawinan. BPRS Jabal 

Nur Surabaya biasanya 

melakukan rotasi kerja 

pada bidang kerja berbeda 

setiap setahun sekali, 

tetapi tidak menutup 

kemungkinan melakukan 

rotasi jika memang sangat 

diperlukan. Seringkali 

implementasi rotasi 

dilakukan untuk mengisi 

kekosongan posisi 

karyawan yang sedang 

cuti, dinas belajar ke 

tingkat pendidikan lebih 

lanjut, dan mengganti 

posisi karyawan yang 

pensiun. Selain itu rotasi 

juga kami lakukan apabila 

supervisor menilai kinerja 

bawahan kurang 

maksimal di bidangnya. 

BPRS Jabal Nur Surabaya 

bidang kerja 

berbeda disetiap 

setahun sekali tetapi 

tidak menutup 

kemungkinan 

melakukan rotasi 

jika memang sangat 

diperlukan. 
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menilai bahwa rotasi 

kerja dilakukan guna 

meningkatkan keefektifan 

dan produktifitas 

karyawan dalam 

organisasi dan hal lain 

akan membantu karyawan 

dalam mempelajari 

keahlian baru, 

mengurangi kebosanan 

dan menghilangkan 

ketidakpuasan kerja. 

Selama ini pihak BPRS 

Jabal Nur Surabaya 

melakukan rotasi 

pekerjaan sesuai dengan 

giliran. Hal ini dilakukan 

untuk mempersiapkan 

karyawan menghadapi 

berbagai pekerjaan yang 

ada di dalam bank dan 

juga untuk menghindari 

kejenuhan akibat kondisi 



15 
 

 
 

kerja yang monoton.
21

 

2. Jaka Awaloedin 

Hakim, 

Universitas 

Sultan Ageng 

Tirtayasa, 

Serang 2015 

yang berjudul “ 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Mutasi Pegawai 

Negeri Sipil di 

Dinas Bina 

Marga dan Tata 

Ruang Provinsi 

Banten Tahun 

2014 “ 

Kesimpulan yang 

ditemukan bahwa mutasi 

merupakan suatu kegiatan 

rutin dalam suatu 

organisasi untuk dapat 

melaksanakan prinsip 

“the right man and the 

right place” atau “orang 

yang tepat dan tempat 

yang tepat”. Dalam 

sebuah organisasi 

pemerintah mutasi 

merupakan hal biasa 

dalam upaya memberikan 

kesempatan kepada 

pegawai Negeri Sipil/ 

Aparatur Sipil Negara 

agar memperoleh 

pengetahuan dan 

pengalaman yang lebih 

Membahas tentang 

Efektivitas 

Pelaksanaan Mutasi 

Pegawai Negeri 

Sipil di Dinas 

Marga dan Tata 

Ruang Provinsi 

Banten tahun 2014 

bahwa mutasi 

merupakan suatu 

kegiatan rutin dalam 

suatu organisasi 

untuk dapat 

melaksanakan 

prinsip “the right 

man and the right 

place” atau “orang 

yang tepat dan 

tempat yang tepat. 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam penelian 

ini adalah 

penelitian 

lapangan dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

                                                           
21

 Muhammad Nashirudin Amirullah, “Efektivitas Penempatan Kerja dan Rotasi 

Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan di BPRS Jabal Nur Surabaya” skripsi (UIN Sunan 

Ampel, 2015), 5. 
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dan menyeluruh. Tujuan 

penelitian ini adalah 

untuk mengetahui serta 

mengukur sejauh mana 

tingkat efektivitas 

pelaksanaan mutasi yang 

dilakukan pada organisasi 

tersebut. Berdasarkan 

hasil penelitian 

Efektivitas Pelaksanaan 

Mutasi PNS/ASN di 

DBMTR provinsi Banten 

belum optimal. 

Rekomendasi yang 

diberikan yaitu 

melakukan pelaksanaan 

mutasi PNS/ASN yang 

sebaik-baiknya sesuai 

dengan pedoman yang 

sudah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-

undangan yang mengatur 

mengenai pelaksanaan 
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mutasi PNS/ASN.
22

 

3. Devia Mustika, 

UIN Walisongo 

Semarang, 2016 

yang berjudul “ 

Analisis Mutasi 

Karyawan Di 

PT. Kebon 

Agung Unit PG. 

Trangkil Pati 

Dalam 

Perspektif Islam 

“ 

Kesimpulan yang 

ditemukan bahwa praktek 

perputaran mutasi 

karyawan pada PT. 

Kebon Agung Unit PG. 

Trangkil Pati sebelum 

memutasikan karyawan. 

Pertimbangan tersebut 

adalah dilihat dari latar 

belakang pendidikan, 

riwayat seseorang, 

prestasi, kemampuan, dan 

skill. Hal ini sesuai 

dengan syari’ah yakni 

mutasi atau penempatan 

dalam pandangan Islam 

harus dilakukan dengan 

hati-hati agar setiap 

pekerja dapat bekerja 

sesuai keahliannya dan 

Membahas tentang 

analisis mutasi 

karyawan di PT. 

Kebon Agung Unit 

PG. Trangkil Pati 

Dalam Perspektif 

Islam yang 

mempertimbangkan 

latar belakang 

pendidikan, riwayat 

seseorang, prestasi, 

kemampuan, dan 

skill 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam penelian 

ini adalah 

penelitian 

lapangan dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

                                                           
22

 Jaka Awaloedin Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi banten Tahun 2014” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 

2015). 
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mengerti bagaimana 

mengerjakan tugas-

tugasnya. Mutasi ini 

bertujuan untuk 

menghindari kejenuhan 

karyawan dan untuk 

mengembangkan 

produktifitas karyawan 

agar sewaktu-waktu jika 

perusahaan membutuhkan 

tenaga kerja maka 

karyawan sudah siap 

untuk ditempatkan 

dibagian yang kosong 

untuk menghindari 

rekrutmen dari luar. 

Berdasarkan prinsip “ the 

righ man in the right 

place “ PT. Kebon Agung 

sudah sesuai yakni 

menempatkan orang yang 

tepat pada tempat yang 

tepat. Adapun dasar 
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mutasi di PT. Kebon 

Agung Unit PG Trangkil 

Pati yaitu Merit System, 

dimana sistem mutasi 

karyawan karena absensi 

dan disiplin karyawan 

yang semakin baik. 

Adapun dalam sistem 

manajemen syari’ah, PT. 

Kebon Trangkil ternyata 

juga menerapkan nilai-

nilai agama atau 

religiusitas, meskipun 

perusahaan konvensional 

namun perusahaan ini 

tidak meninggalkan nilai-

nilai keislaman. Hal ini, 

bisa dibuktikan dari setiap 

karyawan disela-sela 

waktu kerja 

diperbolehkan untuk 

melaksanakan sholat 

dhuha. Sholat  dzuhur dan 
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sholat jum’at berjamaah 

di waktu istirahat di 

masjid yang disediakan 

oleh PT. Kebon Agung 

Unit PG. Trangkil Pati.
23

 

 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dimaksudkan bahwa dalam melakukan penelitian ini 

peneliti berpedoman dengan cara kerja penilaian subyektif nonstatistik 

atau nonmatematis, artinya bahwa, ukuran nilai yang digunakan dalam 

penelitian ini bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi 

nilai atau kualitasnya. Hal ini sejalan dengan karakteristik metode 

deskriptif yang dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk 

menggambarkan keadaan (objek yang diteliti) secara apa adanya dan 

kontekstual sebagaimana yang terjadi ketika penelitian ini 

diberlangsungkan.
24

 

 

                                                           
23

 Devia Mustika, “Analisis Mutasi Karyawan Di PT. Kebon Agung Unit PG. Trangkil 

Pati Dalam Perspektif Islam” Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2016), 7. 
24

 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh 

Proposal Kualitatif (bandung: Alfabeta, 2015), 182. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpulan data. 

Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain 

sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih 

mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada 

di lapangan.
25

 

3. Lokasi/Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah PG. Rejo 

Agung Baru Madiun yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso No. 23, 

Patihan, Mangun Harjo, Madiun, Jawa Timur, 63123. Alasan penulis 

memilih tempat di PG. Rejo Agung Baru Madiun karena rotasi karyawan 

di PG. Rejo Agung Baru Madiun termasuk tinggi dalam tiga tahun 

terakhir. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah karyawan yang dirotasi 

dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2018. 

Tabel 1.1 

Data jumlah karyawan tahun 2017-2018 

No. Tahun Jumlah Karyawan 

1. 2017 3 

2. 2018 3 

3. 2019 5 
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 S Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (PT. Rineka Cipta, 2003), 38. 
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Selain itu, tidak ada patokan dalam setahun harus dilakukan dua 

kali, tiga kali atau lebih. Dalam rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru 

Madiun karyawan yang dirotasi bisa dalam unit yang sama atau dalam satu 

unit ke unit yang berbeda.
26

 

4. Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis menggali data dari lapangan yang 

berkaitan dengan praktik rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

ditinjau dalam perspektif sumber daya insani serta dampak dari penerapan 

rotasi karyawan ditinjau dalam perspektif sumber daya insani tersebut 

meliputi: sesuai kebutuhan; profesional (kafa’ah, himmatul ‘amal, dan 

amanah); wewenang dan tanggung jawab. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini 

berupa informan, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data yang 

diinginkan oleh peneliti atau orang yang terlibat langsung dari 

permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Orang-orang tersebut adalah 

karyawan yang mendapatkan rotasi di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

dalam hal ini yaitu :  

1) Staf SDM yang berjumlah 1 orang (posisi lama di APK & PKBL 

kemudian rotasi dibagian SDM); 

2) Staf Gudang Gula yang berjumlah 1 orang (posisi lama SDM 

kemudian rotasi dibagian Gudang); 

                                                           
26

 “Retno Sadkeksi, Wawancara, 18 Maret 2017” 
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3) Staf ATR yang berjumlah 1 orang (posisi lama Gudang kemudian 

rotasi dibagian ATR); 

4) Staf Quality Control yang berjumlah 1 orang (posisi lama BST 

kemudian rotasi bagian Quality Control); 

5) Staf Pengadaan yang berjumlah 1 orang (posisi lama Instalasi 

kemudian rotasi bagian Pengadaan). 

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara mengambil, 

mencatat, memotret tentang kegiatan karyawan PG. Rejo Agung Baru 

Madiun yang dirotasi, mengamati data yang telah tersedia melalui 

publikasi atau pihak lain misalnya berupa buku-buku, jurnal, artikel dll. 

yang dapat digunakan sebagai landasan teori atau dasar penunjang untuk 

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Serta informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, yang dalam hal ini berupa : 

1) Sejarah berdirinya PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

2) Visi dan Misi PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

3) Struktur Organisasi PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

4) Data Jumlah Karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun. 

5) Daftar Rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data 

untuk penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi yaitu : 
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a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan 

sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti.
27

 Teknik 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data 

dengan mengamati, memperhatikan sekaligus mencari informasi  

terkait dengan Rotasi di PG. Rejo Agung Baru Madiun Dalam 

Perspektif Sumber Daya Insani. 

b. Wawancara 

Menurut Esterberg mendefinisikan wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
28

 Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan sebagai 

pengumpul data berupa pedoman wawancara yaitu berupa pertanyaan-

pertanyaan yang sistematis dan terarah. Wawancara dilakukan kepada 

pihak yang terlibat dengan rotasi di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

yakni kepada staf SDM yang berjumlah 1 orang, staf gudang gula 

yang berjumlah 1 orang, staf ATR yang berjumlah 1 orang, Staf 

Quality Control yang berjumlah 1 orang; staf Pengadaan yang 

berjumlah 1 orang. 

 

 

                                                           
27

 Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis 

(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), 85. 
28

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 231. 
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c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
29

 Metode dokumentasi ini digunakan 

untuk memperoleh data dalam hal : 

1) Sejarah berdirinya PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

2) Visi dan Misi PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

3) Struktur Organisasi PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

4) Data Jumlah Karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

5) Daftar Rotasi Karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun. 

5. Analisis Data 

Setelah data diperoleh langkah selanjutnya peneliti melakukan 

analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
30

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

secara deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data dengan cara 

menghimpun data yang berkaitan dengan kondisi di lapangan mengenai 

                                                           
29

 Ibid., 240. 
30

 Ibid., 244. 
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praktik rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun ditinjau dalam 

perspektif sumber daya insani serta dampak dari penerapan rotasi ditinjau 

dalam perspektif sumber daya insani. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik induktif. Data dalam hal ini berupa : 

1) Daftar rotasi karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

2) Pedoman rotasi karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

3) Mekanisme rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun.  

Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data 

primer dan data sekunder dan dimaknai sebagai sebuah kesimpulan akhir 

dari penelitian ini. Dalam hal ini data primer tersebut antara lain : 

1) Staf SDM yang berjumlah 1 orang (posisi lama di APK & PKBL 

kemudian rotasi dibagian SDM); 

2) Staf Gudang Gula yang berjumlah 1 orang (posisi lama SDM 

kemudian rotasi dibagian Gudang); 

3) Staf ATR yang berjumlah 1 orang (posisi lama gudang kemudian 

rotasi dibagian ATR); 

4) Staf Quality Control yang berjumlah 1 orang (posisi lama BST 

kemudian rotasi bagian Quality Control); 

5) Staf Pengadaan yang berjumlah 1 orang (posisi lama Instalasi Listrik 

kemudian rotasi bagian Pengadaan). 

Kemudian untuk data sekunder antara lain : 

1) Daftar rotasi karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun; 

2) Pedoman rotasi karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun; 
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3) Mekanisme rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun.  

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Peneliti memberikan jaminan bahwa data dan temuan di lapangan 

yang dituliskan dalam laporan penelitian adalah sesuai dengan realitas 

yang sesungguhnya. Teknik-teknik tersebut diantaranya adalah 

pengamatan yang tekun, feedback dari narasumber. Peneliti melakukan 

deskripsi yang melingkupi dan lebih mengutamakan data yang bersifat 

perspektif narasumber ketika melakukan interpretasi untuk menghindari 

bias. 

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data, penulis 

menggunakan dengan cara uji kredibilitas meliputi : 

1. Perpanjangan Pengamatan  

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas 

data penelitian penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data 

yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek 

kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah 

dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka 

waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.
31

 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), 123. 
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maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

pasti dan sistematis.  

Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan ini 

dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh cacatan hasil 

penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan 

kekurangannya. 

3. Triangulasi  

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber 

data dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber, 

dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber 

yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah staf SDM yang 

berjumlah 1 orang, staf Gudang yang berjumlah 1 orang, staf ATR 

yang berjumlah 1 orang, staf Quality Control yang berjumlah 1 orang, 

staf Gudang yang berjumlah 1 orang. 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian, penulis perlu 

menyusun secara sistematis dengan mengelompokkan dalam lima bab. 

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan, berisi gambaran umum penelitian 

yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi 
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penelitian terdahulu, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan), dan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan kajian teori, bab ini menguraikan teori manajemen 

sumber daya manusia meliputi pengertian rotasi pekerjaan, tujuan rotasi 

pekerjaan, karakteristik sistem rotasi pekerjaan yang efektif dan manajemen 

sumber daya insani meliputi penempatan pegawai, makna amanah, 

melaksanakan wewenang, pelatihan dalam perusahaan, teknik catatan harian 

karyawan, pemahaman komunikasi. 

Bab III Paparan data, dalam bab ini akan menjelaskan gambaran 

umum lokasi penelitian meliputi : sejarah berdirinya PG. Rejo Agung Baru 

Madiun, visi dan misi PG. Rejo Agung Baru Madiun, struktur organisasi PG. 

Rejo Agung Baru Madiun, dan data jumlah karyawan PG. Rejo Agung Baru 

Madiun. Data yang menjadi fokus penelitian, peneliti menyajikan data tentang 

praktik rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun, serta data dampak 

dari penerapan rotasi karyawan. 

Bab IV Pembahasan atau analisis, dalam bab ini berisi pemaparan 

analisis dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori manajemen 

sumber daya insani. 

Bab V penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari bab 

sebelumnya, saran yang dapat dijadikan masukan untuk menunjang perbaikan 

dari hasil penelitian ini dan daftar pustaka. 
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BAB II 

MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI 

1. Rotasi Pekerjaan  

a. Pengertian Rotasi Pekerjaan 

Rotasi adalah pemindahan posisi dari suatu pekerjaan ke 

pekerjaan lain dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan 

kompetensi dari karyawan yang bersangkutan sehingga ia mampu 

memahami setiap pekerjaan lingkungan perusahaan tersebut secara 

baik.
32

 

Sedangkan rotasi pekerjaan adalah sebuah rencana bukan 

sesuatu yang bersifat dadakan, semua itu harus direncanakan. Dengan 

tujuan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah yang tidak 

diinginkan di kemudian hari nantinya, termasuk timbulnya kegagalan 

dari rotasi tersebut, maka jelas berdampak pada kerugian dana yang 

telah dikeluarkan.
33

 

Rotasi pekerjaan meliputi pemberian serangkaian tugas 

kepada karyawan di wilayah fungsional yang berbeda di dalam 

organisasi. Tugas ini secara khusus bersifat mendatar daripada vertikal 

dan dapat meliputi melakukan gugus tugas atau bergerak dari posisi 

lini menuju posisi staf. Rotasi pekerjaan merupakan cara yang baik 

untuk memperkenalkan keragaman dalam karir karyawan. Selain itu 
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rotasi pekerjaan memberi kesempatan pada karyawan untuk 

mempelajari dan menggunakan keterampilan-keterampilan baru 

memahami lebih baik fungsi-fungsi organisasi yang berbeda. Rotasi 

pekerjaan dapat juga bertindak membantu karyawan membangun 

jaringan di dalam organisasi dan lebih siap untuk kesempatan promosi 

yang akan datang jika kesempatan itu ada.
34

 

Sehingga untuk mewujudkan agar rotasi pekerjaan itu 

menjadi sempurna maka perlu dipikirkan dan dipertimbangkan untuk 

dipersiapkan beberapa poin di bawah ini, yaitu : 

1. Kontrol rutin yang diperlukan oleh setiap divisi lini yang 

dituangkan dalam bentuk catatan rutin dan perperiode (perid 

report). 

2. Diskusi secara berkala untuk mengetahui masalah-masalah apa 

yang terjadi selama rotasi pekerjaan tersebut, termasuk 

memberikan solusinya. 

3. Menghindari terjadinya penurunan spirit dari para karyawan yang 

ikut rotasi pekerjaan tersebut. Artinya spirit harus terus diberikan. 

4. Membangun komunikasi yang terbuka dengan para karyawan 

yang terlibat dalam rotasi pekerjaan tersebut secara terbuka, 

termasuk pada situasi-situasi informal.
35
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b. Tujuan Rotasi Pekerjaan 

Secara umum ada beberapa tujuan mengapa rotasi pekerjaan 

tersebut dilakukan, yaitu : 

1. Membangun penguasaan ilmu yang lebih dalam pada setiap divisi 

perusahaan secara penuh; 

2. Membangun hubungan yang lebih akrab dengan setiap karyawan 

diberbagai divisi yang ikut merasakan rotasi pekerjaan tersebut; 

3. Membangun konsep aplikasi kaderisasi pada calon pemimpin 

secara aplikatif dan terukur; 

4. Memberikan pembuktian kepada para karyawan bahwa pemilian 

pemimpin dilakukan dengan cara yang sangat adil tanpa ada 

faktor bersifat tiba-tiba akan tetapi melalui proses yang panjang 

dan yang bersangkutan telah menunjukkan kompetensinya pada 

saat ia ditugaskan diberbagai divisi.
36

 

c. Karakteristik Sistem Rotasi Pekerjaan Yang Efektif 

1. Rotasi pekerjaan digunakan untuk mengembangkan keterampilan 

serta memberi kepada karyawan pengalaman yang dibutuhkan 

untuk posisi manajerial. 

2. Karyawan memahami keterampilan khusus yang akan 

dikembangkan melalui rotasi. 

3. Rotasi pekerjaan digunakan untuk semua tingkat dan jenis 

karyawan. 
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4. Rotasi pekerjaan dikatakan dengan proses manajemen karir 

sehingga karyawan mengetahui kebutuhan pengembangan yang 

diberikan melalui masing-masing penugasan kerja. 

5. Manfaat rotasi dimaksimalkan dan biayanya diminimalkan 

melalui manajemen waktu rotasi untuk mengurangi biaya beban 

kerja dan membantu karyawan memahami peranan rotasi 

pekerjaan dalam rencana pengembangan. 

6. Semua karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

penugasan rotasi tanpa memandang kelompok demografis.
37

 

2. Rotasi dalam Perspektif Sumber Daya Insani 

A. Rotasi Pekerjaan 

Dengan rotasi pekerjaan, karyawan dipindahkan dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lainnya tanpa berubahnya jenjang kepangkatan 

atau jabatan yang bersangkutan artinya, dalam rotasi, pekerjaan 

seseorang tetap sejenis dengan apa yang dikerjakan selama ini. Akan 

tetapi, meskipun sifat pekerjaannya tidak berubah, tentunya akan ada 

perbedaan-perbedaan tuntutan pekerjaan yang baru itu, misalnya 

dalam bentuk keterampilan dan kemampuan kerja. Rotasi bermanfaat 

bagi karyawan karena menghilangkan sifat bosan terhadap pekerjaan 

yang dilaksanakannya. Juga bermanfaat bagi organisasi, sebab 

karyawan menjadi berkompeten di beberapa pekerjaan dibandingkan 

hanya satu pekerjaan yang diketahuinya. Mengetahui berbagai 
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pekerjaan membantu citra diri karyawan, menyediakan pertumbuhan 

pribadi, dan membuat karyawan lebih berharga bagi organisasi.
38

 

Transfer terjadi kalau seorang karyawan dipindahkan dari 

satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang tingkatannya hampir 

sama baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. 

Dengan memindahkan seorang karyawan ke bidang kerja tertentu, 

bukan promosi, juga bukan demosi, para manajer mungkin dapat 

melakukan perbaikan pemanfaatan SDI yang ada. Transfer bahkan 

mungkin lebih bermanfaat bagi para karyawan, karena pengalaman 

kerja mereka akan bertambah dan mempunyai keahlian baru. Mereka 

juga akan menjadi karyawan yang lebih baik, sehingga menjadi calon 

kuat untuk dipromosikan di masa mendatang. Transfer juga akan 

memperbaiki motivasi dan kepuasan individu, terutama ketika 

karyawan tersebut mengalami hambatan pada bidang tugas yang lama. 

Transfer juga memberikan berbagai variasi kerja, yang dapat 

meningkatkan kepuasan kerja.
39

 

B. Catatan Harian Pekerjaan Karyawan 

Teknik ini dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat 

seperti kejadian per bulan, per minggu, per hari, tanggal dan jam 

berapa pekerjaan dilaksanakan dengan syarat : 
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a. Sejak semula karyawan telah diwajibkan membuat catatan harian 

tentang apa yang mereka kerjakan dan apa masalah yang mereka 

temukan; 

b. Mencakup kurun waktu yang cukup panjang. 

Kelemahan teknik ini karyawan enggan mengisi buku catatan 

harian masing-masing karena adanya anggapan menambah beban serta 

adanya kesan terlampau ketatnya pengawasan dan tidak dipercaya. 

َّنا َنح 
ِ
 ِي ُن ُنح إ

 
ُموْإ َوَءإثَ   َونَكح  َتى َموح لح ٱ م ُتُب َما قَدا َمام   ه ِفٓ نَ   َصيح ٍء َٱحح َوُُكا َشح  َرُهح ِ

ِبي   إ   ٢١ مُّ

Artinya : 

Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan 

bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu 

Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh 

Mahfuzh).
40

  

Kemudian disebutkan pula bahwa orang harus merasa takut 

(takwa) kepada Tuhannya, yaitu karena Allah akan menghidupkan 

kembali sekalian orang yang telah mati dan membangkitkan mereka 

dari kuburnya masing-masing pada Hari Akhirat. Ketika itu manusia 

memperoleh buka amalan dari seluruh perbuatan, baik besar maupun 

kecil, yang pernah dikerjakan di atas dunia dahulu. Tiada satu pun 

perbuatan yang ketinggalan melainkan semuanya tertulis dalam buku 

itu dengan penuh ketelitian.
41
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C. Pemahaman Komunikasi 

Komunikasi sebagai hubungan lisan maupun tulisan dua 

orang atau lebih yang dapat menimbulkan pemahaman suatu masalah. 

Arni Muhammad mendefinisikan komunikasi sebagai berikut : 

“Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal 

antara sipengirim dan penerima pesan untuk mengubah tingkah 

laku”.
42

 

Dalam praktiknya terdapat empat arus komunikasi dalam 

suatu perusahaan : 

1. Komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi model ini merupakan 

wahana bagi manajemen untuk menyampaikan berbagai informasi 

kepada bawahannya seperti perintah, instruksi, kebijakan baru, 

pengarahan, pedoman kerja, nasihat, dan teguran. 

2. Komunikasi vertikal ke atas. Komunikasi model ini para anggota 

dalam perusahaan ingin selalu didengar keluhan-keluhan atau 

inspirasi mereka oleh para atasannya. Dalam surah Al-Furqon 

ayat 30 Nabi Muhammad SAW. menjalin komunikasi vertikal 

kepada Allah yang berisi pengaduan kepada-Nya. 

 َوقَاَل 
 
ُسوُل يَ   ٱ نا قَوح لرا

ِ
 ِمي َرّبِ إ

 
ُذوْإ َه   ٱ َ  َذإ َّتا

 
  ٠٣إ ُجور  َءإَن َمهحُقرح لح ٱ
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Artinya : 

Berkata Rasul : “Ya Tuhanku sesungguhnya kaumku 

menjadikan Al-Qur’an ini suatu yang diacuhkan.”
43

 

Ucapan Rasulullah itu merupakan doa pengaduan dan penyerahan 

diri kepada Allah. 

3. Komunikasi Horizontal. Komunikasi model ini berlangsung 

antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam 

sebuah perusahaan. Komunikasi model ini cenderung mengarah 

pada “mengandai-andai” dari orang-orang seperusahaan tersebut. 

Artinya, jika ada sebuah dari kelompok ini misalnya, komunikasi 

karyawan dengan karyawan lainnya berkeinginan menaikkan 

upah atau gaji, maka keinginan itu hanyalah sebatas rencana saja. 

4. Komunikasi diagonal. Komunikasi model ini berlangsung antara 

dua satuan kerja yang berada pada jenjang perusahaan yang 

berbeda, tetapi pada perusahaan yang sejenis contoh terjadi 

komunikasi antardirektur produksi pada perusahaan sejenis yang 

berkaitan dengan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan 

masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas ataupun 

dalam menghadapi persaingan terhadap produk sejenis dari luar 

negeri. 
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D. Memahami Keterampilan 

Organisasi di seluruh dunia saat ini menggunakan SDI untuk 

memperoleh akses dan mengembangkan keterampilan yang mereka 

perlukan untuk akses. Praktik-praktik ini sangat penting jika para 

pemilik perusahaan ingin menguak bakat yang sesungguhnya yang 

dimiliki oleh para karyawan. 

Mengidentifikasi keterampilan yang tepat dan mutu yang 

dibutuhkan untuk meraih sukses di lingkungan dewasa ini. Allah 

SWT. berfirman :  

ۡ٘ َٝۡ ۡقُوۡ  يُ٘اْۡعۡ ٱًِۡۡقَ ََۡ ٚۡ ٌۡ َۡعيَ َنبَّحُِن ۡ ۡإٍَِِّّٜۡ و  ٍِ ۡ٘ َۡعب َُۡجَعۡ ۡفَۡفََس ٘ َُ ِۡيَ ٍَُُۡۡ اِزۡ ٱۡقِجَةَُۡعۡ ۡۥىَُٔۡۡجَُن٘ ُۡۡىد    يِحُُۡٝفۡ َۡلۡۡۥإِّٔ 

ۡٱۡ
َُۡىظ   ٘ َُ  ٖۡ٘ٔۡيِ

Artinya : 

Katakanlah : “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh 

kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula), Kelak 

kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan 

memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya 

orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan 

keberuntungan.”
44

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus memperkerjakan 

seseorang sesuai dengan kemampuan atau keterampilannya dan mutu 

yang sesuai agar memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu, 
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proses pengidentifikasian keterampilan dan mutu pekerja sangat 

dianjurkan. 

E. Penempatan Pegawai 

Penempatan pegawai (staffing) berarti mengalokasikan karyawan 

pada posisi kerja tertentu, hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. 

Adapun terhadap karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau 

pekerjaan tertentu, maka penempatan dimaksudkan sebagai 

mempertahankan pada posisinya atau memindahkan pada posisi yang 

lain. 

Randall S. Schuler, mengemukakan bahwa penempatan juga 

dapat diartikan sebagai proses penugasan atau pengisian jabatan atau 

penugasan kembali karyawan pada tugas atau jabatan baru atau 

jabatan yang berbeda. Penugasan ini berupa penugasan pertama bagi 

karyawan atau karyawan baru, sementara bagi karyawan lama bisa 

berupa promosi, pengalihan (transfer), penurunan jabatan (demosi) 

atau bahkan pemutusan hubungan kerja.
45

 

Pada dasarnya, penempatan adalah penugasan seorang pegawai 

atau pegawai untuk mengisi suatu jabatan atau penugasan kembali 

pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Bagi 

pegawai yang lama, penempatan dilakukan dengan tujuan. Pertama, 

untuk kepentingan promosi, karena pegawai yang bersangkutan 

memiliki kinerja tinggi dan menunjukkan prestasi. Kedua, untuk 
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kepentingan penyegaran suasana kerja dengan cara transfer pegawai. 

Ketiga, untuk memberikan pelajaran terhadap pegawai yang memiliki 

kinerja rendah dengan cara melakukan demosi pegawai.
46

 

Dalam penempatan pegawai, maka ada hal-hal yang perlu 

diperhatikan, agar para pegawai memiliki kepuasan kerja. Prinsip-

prinsip tersebut adalah : 

a. Sesuai kebutuhan 

Analisis kebutuhan yang dilakukan dalam perencanaan 

pegawai merupakan dasar bagi aktifitas pengelolaan tenaga 

kependidikan lainnya, termasuk dalam penempatan pegawai. 

Sebuah organisasi tidak mungkin akan mengangkat seorang 

pegawai baru, sementara di dalamnya tidak tersedia lowongan 

pekerjaan. 

Allah SWT. menempatkan Adam sebagai khalifah di bumi 

(QS. Al-Baqarah/2: 30) didasarkan adanya kebutuhan tenaga yang 

mampu mengemban amanat kekhalifahan di bumi. Demikian juga 

halnya, dalam pengiriman dan penempatan para nabi dan rasul. 

Allah SWT. tidak mengirim seorang Rasul dan menempatkannya 

pada daerah tertentu, kecuali ada kebutuhan terhadap adanya 

seorang Rasul (QS. Al-Baqarah/2: 129, QS. Al-Jumu’ah/62: 2). 
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b. Profesional  

Profesional berasal dari kata profesi. Profesi adalah suatu 

pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui 

pendidikan atau latihan khusus. Profesi juga dapat diartikan 

sebagai jabatan atau pekerjaan yang memerlukan ilmu 

pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan akademis 

secara intensif, dan memiliki etika khusus. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa profesional adalah 

mengerjakan sesuatu dengan keahlian yang dimiliki. 

Profesionalisme itu sangat penting, karena berhubungan dengan 

amanat jabatan. Islam memandang jabatan sebagai amanat yang 

harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena 

itu harus diisi oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya 

(profesional). 

Allah menyatakan bahwa hendaknya setiap orang bekerja 

sesuai dengan syakilahnya : 

وَُۡٝعۡ ُۡمّوۡ ۡقُوۡ  ََۡ ٚۡ َِٔۡۡعيَ ٌۡ ۡۦَشبِميَحِ ٌُۡأَعۡ ۡفََسث ُن ََۡۡيَ َِ٘ۡۡ ۡثِ ُٕۡ ٕۡ ۡٙ أَ  ٤َٗۡۡسجِٞٗلَۡۡد

Artinya : “katakanlah” : “tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaannya masing-masing”. Maka tuhanmu lebih mengetahui 

siapa yang lebih benar jalannya.
47

 

Al-Maraghi memberikan penjelasan tentang kata “syakilah”. 

Menurutnya, syakilah adalah yang membentuk tingkah laku, baik 
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dalam melakukan petunjuk ataupun kesesatan. Sesungguhnya 

setiap  orang, baik yang bersyukur, maupun yang kafir beramal 

menurut cara dan keadaannya sendiri-sendiri dalam menempuh 

petunjuk maupun kesesatan, di samping sesuai dengan kebaikan 

dan keburukan yang telah tercetak untuk masing-masing. Menurut 

Jalaludin Al-Sayuthi kullun ya’ malu ‘ala syakilatih berarti setiap 

orang bekerja menurut caranya sendiri-sendiri.
48

 

Menurut Houle seseorang yang mengerjakan pekerjaan 

dikatakan profesional, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat; 

2) Harus berdasarkan atas kompetensi individu; 

3) Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi; 

4) Ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat; 

5) Adanya kesadaran profesional yang tinggi; 

6) Memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik); 

7) Memiliki sistem sangsi profesi; 

8) Adanya militansi individual; 

9) Dan memiliki organisasi profesi.
49

 

M, Ismail Yusanto mengemukakan tentang penetapan syarat 

profesional yang harus dipenuhi bagi seluruh komponen SDI 

perusahaan atau lembaga. Kriteria profesional menurut syari’at 

adalah harus memenuhi tiga unsur, yaitu : 
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1) Kafa’ah, yaitu adanya keahlian dan kecakapan dalam bidang 

pekerjaan yang dilakukan. Hal ini bisa diperoleh dengan 

melihat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Selain itu, 

untuk pegawai yang lama, kafa’ah bisa diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan dan pengembangan dalam bidang 

pekerjaannya. 

2) Himmatul ‘amal, yaitu memiliki etos kerja yang tinggi. Etos 

kerja dapat diwujudkan dengan jalan menjadikan motivasi 

ibadah sebagai pendorong utama, di samping motivasi 

mendapatkan imbalan atau penghargaan, baik material 

maupun non material seperti gaji, penghasilan serta karir dan 

kedudukan yang lebih baik. Seorang muslim harus menjadi 

pekerja keras (hard-woker) dan juga pekerja cerdas (smart-

worker). Namun demikian, motivasi ibadah harus menjadi 

pendorong utamanya dalam bekerja. 

3) Amanah, yaitu bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 

Dalam penempatan seorang pegawai, lebih-lebih yang 

berhubungan dengan urusan orang banyak, maka amanah 

harus benar-benar dipertimbangkan. Apabila seorang manajer 

menempatkan seorang pekerja tidak amanah, maka akan 

berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi diri pegawai 

atau perusahaan. Bagi pribadi, sikap kita tidak amanah 
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membuat harta yang diperolehnya tidak berkah, sementara 

bagi perusahaan akan mengalami kerugian dan inefisiensi.
50

 

c. Wewenang Dan Tanggung Jawab   

Pemberian wewenang ini penting dalam manajemen 

pekerjaan. Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab, maka 

pegawai mengetahui tugasnya dan domain kewenangannya. 

Selanjutnya, dia akan melaksanakan tugas dan wewenangnya 

tersebut serta mempertanggungjawabkannya, sebagaimana 

dinyatakan dalam Al-Qur’an :  

ىَحُس ۡ ََٗۡٔ  ٔ ِۡ بۡىُ  َ ٌۡ َۡع َُۡجَعۡ ُۡمْحُ يُ٘ ََۡ٣ٖۡۡ

Artinya : “ Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa 

yang telah kamu kerjakan”.
51

 

Dalam manajemen kerja, setiap orang mendapatkan tugas dan 

wewenang sesuai dengan jabatan atau pekerjaannya. Dalam 

pemberian wewenang, maka tugas dan beban seorang manajer 

berkurang. Selain itu, pemberian wewenang memberikan 

kesempatan kepada karyawan atau pegawai untuk 

mengembangkan usaha-usaha lain.
52

 

Seorang pegawai dalam kewenangan yang dimilikinya, maka 

akan memiliki kebebasan dalam mengatur dan mengembangkan 

pekerjaan yang berada dalam tanggung jawabnya. Apabila 
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pegawai tidak diberi kewenangan dan kebebasan, maka dia akan 

merasa terbelenggu, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa.
53

 

Nabi Muhammad SAW. sangat memahami pentingnya 

pemberian tugas dan pendelegasian wewenang. Oleh karena itu 

beliau meletakkan setiap potensi pada kerja yang pas, membagi 

tanggung jawab, mendelegasikan tugas dan porsi kepemimpinan 

secara merata kepada para sahabat. Pada masa Nabi, beliau 

memberikan tugas penulisan wahyu kepada para sahabat yang 

mempunyai keahlian menulis. Sementara dalam peperangan, 

beliau selalu mengadakan pembagian tugas dan pemberian 

wewenang kepada sahabat yang memiliki kemampuan 

dibidangnya.
54

 

Dalam pemberian tugas dan wewenang ini, Islam, 

sebagaimana prinsip manajemen modern : 

1) Mengajarkan agar jangan sampai ada penumpukan tugas pada 

salah seorang karyawan atau pegawai saja. 

2) Tugas dan wewenang yang diberikan harus sesuai dengan 

kemampuan masing-masing.
55

 

Janganlah memberikan tugas yang melebihi kemampuan 

karyawan seperti yang tertera dalam Al-Qur’an berikut : 

ۡۡسۡ َّفۡ ۡجَُني فَُۡۡلۡۡٔ ۡ سۡ ۡإِل   َٖٖٕۡۡعَٖبۡ ُٗ
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Artinya : Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. 
56

 

Islam tidak mengenal eksploitasi terhadap kemampuan 

karyawan dan membebaninya dengan pekerjaan yang melebihi 

kemampuannya. Dalam pemberian wewenang atau pendelegasian 

tugas kepada karyawan tidak boleh ada dualisme artinya seorang 

karyawan hanya menerima tugas dari seorang atasan dan 

bertanggung jawab kepadanya.
57

 

F. Makna Amanah 

Amanah mempunyai makna keinginan untuk memenuhi 

sesuatu sesuai dengan ketentuan. Secara umum amanah dari Allah 

SWT. kepada manusia ada dua, yaitu ibadah dan khalifah. Dalam 

kehidupan, seorang muslim harus melaksanakan segala perintah 

Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Kepatuhan kepada 

Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak karena Allah memang 

menciptakan manusia untuk mengabdi kepada-Nya.
58

 

Ibadah dalam konteks melaksanakan pengabdian kepada 

Allah ini terdiri dari tiga unsur : 

a. Ketundukan hati dan merasa diri hina serta lemah dihadapan 

kemahakuasaan Allah SWT. 
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b. Ketaatan dalam bentuk kesiapan melaksanakan apa saja yang 

diperintahkan Allah tanpa sedikit pun menolak atau merasa 

tidak puas atas perintah yang diberikan. 

c. Tanassuk atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. 

Manusia sebagai khalifah memikul tanggung jawab yang 

besar untuk memakmurkan bumi. Alam ini diciptakan oleh Allah 

untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini merupakan salah satu 

bentuk penghargaan dan penempatan posisi manusia dalam 

kemuliaan yang melebihi makhluk-makhluk yang lainnya.
59

 

Amanah dalam pengertian yang lebih khusus adalah titipan 

Allah SWT. kepada manusia, seperti usia, harta, ilmu, dan anak 

keturunan. Amanah-amanah itu harus dipertanggungjawabkan 

kelak dihadapan Allah SWT. Berikutnya, amanah dalam pengertian 

melaksanakan sesuatu sesuai dengan keahlian. Amanah ini jika 

disia-siakan akan mendatangkan kehancuran.
60

 

G. Melaksanakan Wewenang  

Wewenang seseorang akan semakin besar jika kedudukannya 

dalam sebuah organisasi semakin tinggi. Wewenang yang besar 

menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang diemban seseorang 

semakin besar.
61

 

Setiap jabatan pasti disertai dengan kewenangan. Akan tetapi, 

jarang sekali dikemukakan secara tegas bahwa kewenangan itu 
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sebenarnya nomor dua, sedangkan yang pertama itu adalah 

tanggung jawab. Sejauh mana tanggung jawab melaksanakan 

semua tugas-tugasnya. Sebenarnya, wewenanglah yang mengikuti 

tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang mengikuti 

wewenang.
62

 

H. Metode Penetapan Karyawan 

Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memiliki 

kepedulian tentang kualitas SDI yang dimiliki. Dengan memiliki 

kualitas SDI yang unggul, perusahaan akan lebih mampu untuk 

bersaing. Metode penetapan karyawan adalah : 

1. Metode non-ilmiah 

Dalam metode ini jumlah karyawan yang dibutuhkan 

hanya didasarkan atas perkiraan saja. 

2. Metode ilmiah 

Dalam metode ini jumlah karyawan betul-betul atas 

perhitungan dan analisis beban kerja serta standar prestasi 

kerja.
63

 

I. Pelatihan Dalam Perusahaan 

Pelatihan yang biasa dilakukan disebuah perusahaan pada 

dasarnya bermuara pada tiga. Pertama, pengetahuan; kedua, 

keterampilan; dan ketiga; adalah sikap.
64
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Pengetahuan, keterampilan, dan sikap merupakan hal yang 

sangat penting yang harus ditingkatkan pada setiap diri karyawan 

melalui pelatihan. Pelatihan-pelatihan juga harus diarahkan untuk 

membangun motivasi di samping hal-hal yang sifatnya teknis. 

Tujuannya adalah agar peningkatan kualitas pekerjaan juga 

didorong oleh faktor-faktor internal yang kuat dari dalam diri.
65

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatkan kualitas 

pekerjaan merupakan sebuah kewajiban sekaligus sebuah 

kebutuhan. Pelatihan yang berhasil adalah pelatihan yang mampu 

memberikan sesuatu yang penting bagi para pekerja. Seorang 

manajer akan sulit mengelola sebuah perusahaan yang memiliki 

pegawai yang terampil, pegawai yang punya pengetahuan yang 

banyak, tetapi tidak memiliki kekuatan yang berasal dari dalam diri 

masing-masing.
66

 

Sebaliknya, jika sebuah perusahaan telah memiliki pegawai-

pegawai yang memiliki motivasi yang kuat, maka biasanya 

perusahaan itu akan terus berkembang. Hal yang harus diupayakan 

oleh menajer adalah bagaimana caranya agar pelatihan yang 

dilakukan dapat meningkatkan motivasi.
67

 

Motivasi pada dasarnya adalah bagian dari behaviour (sikap 

atau perilaku). Jika aspek perilaku ditekankan pada aspek motivasi 

maka akan tercipta pegawai-pegawai yang handal. Kalaupun terjadi 
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suatu perubahan, perubahan itu tidak mesti berawal dari manajer, 

mungkin pegawai juga memiliki kreativitas dan keinginan untuk 

berpikir lebih maju.
68

 

J. Dampak Perubahan Organisasi Pada Kinerja Organisasi 

Budaya organisasi berdampak pada kinerja jangka panjang 

organisasi, bahkan mungkin merupakan faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Meskipun 

tidak mudah untuk berubah, budaya organisasi dapat meningkatkan 

kinerja sehingga produktivitasnya organisasi meningkat. 

Organisasi dengan budaya yang kuat dan positif akan 

memungkinkan orang merasa termotivasi untuk berkembang, 

belajar dan memperbaiki diri. Jika orang bekerja dalam organisasi 

yang dikelola dengan baik, akan mempunyai motivasi dan 

kepuasan lebih tinggi. Banyak organisasi tertekan untuk melakukan 

perubahan agar tetap dapat bersaing dan bertahan. Organisasi 

menyadari bahwa harus melakukan perubahan karena tekanan 

persaingan eksternal. Biasanya organisasi segera melakukan 

training bagi staf untuk memperbaiki kompetensi dan motivasi.
69
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BAB III 

PRAKTIK ROTASI SERTA DAMPAK ROTASI KARYAWAN DI PG. 

REJO AGUNG BARU MADIUN 

A. Profil PG. Rejo Agung Baru Madiun 

1. Sejarah Perusahaan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Bingkai sejarah perjalanan usaha PT. PG. Rajawali 1 tertata 

dalam hitungan tahun. Diawali tahun 1961 ketika pemerintah Indonesia 

menasionalisasi Oei Tiong Ham Concern, kemudian mendirikan PT 

Rajawali Nusantara Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara. Dan 

pointer terpenting ketika pada tahun 1995 PT. Rajawali Indonesia 

menggabungkan anak perusahaannya, PG. Krebet Baru dan PG. Rejo 

Agung Baru dalam satu payung perusahaan PT. PG. Rajawali 1.
70

 

Kerja tanpa lelah akhirnya tercapai juga ketika PT. PG. Rajawali 

1 mampu menjawab harapan pemerintah dengan sumbangsih pencapaian 

rendemen 8,55%, tertinggi diantara pabrik gula di Pulau Jawa pada tahun 

2012. Pada tahun 1863 Oei Tjien Sien mendirikan NV Handel My Kian 

Gwan bergerak diperdagangan hasil bumi. Tahun 1885 Oei Tiong Ham, 

anak dari Oei Tjien Sien, mendirikan Oei Tiong Ham Concern bergerak 

diperdagangan gula, perkebunan dan bidang usaha lainnya.
71

 

PG. Rejo Agung Baru Madiun didirikan pada tahun 1894 

sebagai salah satu anak perusahaan NV. Handel MT. Kian Gwan yang 
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kemudian berubah menjadi OEI TIONG HAM CONCERN sebagai 

induk perusahaan dengan status kepemilikan 100 % swasta. Pada awal 

pendirian kapasitas pabrik didesain 2000 TCD dengan sistem pemurnian 

karbonatasi rangkap De Haand.
72

  

Tahun 1906 PG. Krebet Baru didirikan oleh pemerintah Hindia 

Belanda kemudian diambil alih oleh Oei Tiong Ham Concern. Perjalanan 

panjang yang membanggakan selama lebih 17 tahun, dimana PT. PG. 

Rajawali 1 beserta unit perusahaannya telah bekerja keras menjadi 

perusahaan peraih laba dan selalu bergandengan tangan dengan 

masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya.
73

 

Tahun 1961 pemerintah Republik Indonesia mengambil alih 

semua perusahaan Oei Tiong Ham Concern berdasarkan keputusan 

Pengadilan Ekonomi dan diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tertanggal 27 April 1963. Kegiatan usahanya di bawah kendali 

Menteri Jaksa Agung dan diserahkan kepada Menteri Urusan Pendapatan 

Pembiayaan dan Pengawasan (P3) yang sekarang menjadi Departemen 

Keuangan.
74

 

Tahun 1964 berdasarkan keputusan Menteri Koordinator 

Kompartemen Keuangan tanggal 19 Agustus 1964 sebagian harta 

kekayaan Oei Tiong Ham Concern oleh Pemerintah digunakan sebagai 

Penyertaan Modal Pemerintah dalam pendirian PT. Perusahaan 

Perkembangan Ekonomi Nusantara (PPEN) Rajawali Nusantara 
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Indonesia. PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) merupakan 

BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah dengan tugas 

melanjutkan aktifitas usaha eks OTHC. Sehubungan hal tersebut badan 

hukum PG. Rejo Agung Baru berubah menjadi NV. PG.  Rejo Agung 

Baru.
75

 

Tahun 1974 PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia 

disesuaikan badan hukumnya menjadi perusahaan perseorangan dengan 

mana PT. Rajawali Nusantara  Indonesia dan ditetapkan bahwa seluruh 

saham PG. Rejo Agung Baru menjadi milik PT. RNI, sedangkan nama 

PG. Rejo Agung berubah menjadi PT. PG. Rejo Agung Baru.
76

 

Tahun 1975 Industri Company Limited disingkat PT IMACO 

didirikan tanggal 5 November 1975 sebagai anak perusahaan PT. PPEN 

Rajawali Nusantara Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya 

sebagai pemegang manajemen dari beberapa anak perusahaan PT. PPEN 

Rajawali Indonesia.
77

 

1995-sekarang PT. PG Rajawali 1 adalah gabungan antara PT. 

PG. Krebet Baru dan PT. PG. Rejoagung Baru, dan merupakan salah satu 

anak perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Penggabungan 

tersebut sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan, sebagai pemegang 

saham, tertanggal 19 September 1995. Perubahan tersebut mendapat 

persetujuan dari Menteri Kehakiman RI tertanggal 15 Oktober 1996.
78
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Dalam perkembangannya pada tahun 1996 seiring dengan 

perkembangan globalisasi dari AFTA yang akan masuk dalam industri/ 

bisnis pergulaan, maka untuk mengantisipasi tersebut pihak manajemen 

PT. RNI mengadakan serangkaian perubahan keijakan sesuai Akta 

Notaris No. 93 tgl. 28 Agustus 1996 yang dibuat oleh Achmad Abid, SH, 

Notaris pengganti di Kantor Notaris Sutjipto, SH. Maka berubah nama 

menjadi PT. PG. Rajawali I unit PG. Rejo Agung Baru.
79

 

PG. Rejo Agung Baru berubah menjadi PT. PG. Rajawali 1 unit 

Pg. Rejo Agung Baru. Secara administratif PG. Rejo Agung Baru terletak 

di Desa Patihan, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, yang terletak 

pada ketinggian 67m dpl.
80

 

Dalam memperoleh bahan baku tebu PG. Rejo Agung Baru 

mempunyai wilayah kerja yang tersebar di 4 Kabupaten di eks 

Karesidenan Madiun yaitu Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan dan juga 

wilayah kabupaten Nganjuk. Areal untuk budidaya tebu secara total 

seluas ± 8250 ha dengan jumlah tebu ± 760.000 ton tebu yang semuanya 

dikelola dengan sistem tebu rakyat kemitraan. Sedangkan desain 

kapasitas pabrik yang dimiliki saat ini adalah 6000 TCD.
81

 

Pada tahun 1998-Sekarang kapasitas pabrik ditingkatkan 

menjadi 4.500 TCD dan sistem pemurnian dirubah menjadi sistem 
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sulfitasi. Di tahun 2008 kapasitasnya menjadi 5.000 TCD, dan akan 

ditingkatkan lagi sesuai kondisi.
82

 

2. Visi dan Misi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

a. Visi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan 

global dan berwawasan lingkungan berlandaskan tata kelola 

perusahaan yang baik.
83

 

b. Misi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

1. Meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas 

dan efektivitas, berorientasi kualitas produk, pelayanan 

pelanggan prima serta menjadi perusahaan yang memiliki 

komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan; 

2. Melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi dan ekspansi 

untuk tumbuh berkembang berkelanjutan.
84
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3. Struktur Organisasi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

 

Bagan 3.1 

Struktur Organisasi PG. Rejo Agung Baru Madiun
85

 

Perusahaan PG. Rejo Agung Madiun merupakan unit cabang 

dari PT. Rajawali Nasional 1. PG. Rejo Agung Baru dipimpin oleh 

general manager., kemudian staf di bawah pimpinan terbagi tugas 

menjadi 6 departemen. Departemen dalam perusahaan yaitu kabag 

tanaman, kabag instalasi, kabag pabrikasi, akuntansi dan keuangan, SDM 

dan umum, quality control masing-masing departemen memiliki tugas 

khusus dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan. 

4. Data Jumlah Karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Tabel 3.1 

Formasi Karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun 2019 

No. Bagian KS KNS Tetap Borong 
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1. General Manager 1   

2. Akuntansi & Keuangan 7 20 6 

3. SDM & Umum 4 42 65 

4. Quality Control 3 2 3 

5.  Tanaman  21 62 121 

6. Pabrikasi  6 28 51 

7. Instalasi  7 58 89 

TOTAL 49 212 335 

 

5. Daftar Rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Tabel 3.2 

Daftar Rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

No. Nama Bagian Lama Bagian Baru 

1. Retno  APK & PKBL SDM 

2. Tanti  BST Quality Control 

3. Arwin Instalasi Listrik Pengadaan 

4. Suswanto  Gudang  ATR 

5. Bayu SDM Gudang 

 

B. Praktik Rotasi Karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Pelaksanaan praktik rotasi karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

adalah strategi di mana pekerjaan karyawan akan ditukar, namun masih dalam 
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perusahaan atau devisi yang sama. PG. Rejo Agung Baru Madiun menerapkan 

praktik rotasi karyawan berdasarkan : 

1. Kontrol Rutin  

Kontrol rutin merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja 

karyawan rotasi dalam posisi baru dengan tujuan atasan dapat mengetahui 

karyawan setelah dirotasi dibagian yang baru apakah penempatan posisi 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam pelaksanaan praktik 

rotasi seorang karyawan perlu proses untuk mampu melaksanakan job disk 

baru tersebut. Kontrol rutin yang dilakukan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

dalam bentuk pelaporan bulanan dari pelaporan bulanan tersebut akan 

terlihat karyawan rotasi mampu ataupun tidak ditempatkan diposisi 

tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ibu Retno karyawan 

rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun menyatakan sebagai berikut : 

Prosesnya jadi pada saat seseorang dirotasi dibagian mana. Contoh si A 

begitu dipindah di gudang gula begitu perjalanannya mesti setiap bagian 

itu akan memberikan pelaporan bulanan, dari titik situ akan terlihat, 

seseorang mampu apa tidak ditempatkan disitu. Itupun ada seseorang yang 

perlu proses jadi tidak semua langsung run wah...ini bisa ada beberapa 

yang disana sini masih kurang sempurna. Kontrolnya dari atasan masing-

masing, atasan dari yang dirotasi setelahnya. Jadi kontrolnya pada saat dia 

membuat pelaporan berikutnya. Melakukan laporan bulanan itu dimanapun 

baik di APK, SDM dan Umum. Gudang, dll.
86
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Pelaksanaan kontrol yang dilakukan pimpinan secara pasti tidak 

terjadwal tetapi pasti ada kontrol yang dilakukan pimpinan PG. Rejo 

Agung Baru Madiun. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ibu 

Tanti karyawan Rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun menyatakan sebagai 

berikut : Ya pasti ada. Itu tidak mesti berapa ya, tapi dalam satu tahun pasti 

ada kontrol dan untuk kontrol rutin secara pasti atau terjadwal itu tidak 

ada.”
87

 

Dalam praktik rotasi juga menerapkan diskusi yang dilakukan 

pimpinan PG. Rejo Agung Baru Madiun dengan tujuan untuk mengetahui 

masalah-masalah yang terjadi pada karyawan yang dirotasi. Diskusi 

dilakukan pimpinan PG. Rejo agung Baru Madiun dalam bentuk sharing 

mengenai pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian 

dievaluasi kekurangan dari setiap pekerjaan yang telah dilakukan untuk 

diperbaiki ke depannya. Diskusi bersifat kondisonal apabila ada yang perlu 

didiskusikan maka, hal tersebut perlu adanya diskusi disetiap bagian untuk 

menangani masalah yang terjadi pada karyawan.
88

 

2. Membangun Komunikasi Yang Terbuka 

Pimpinan dan karyawan sebagai sumber daya manusia dalam 

sebuah perusahaan memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

akan sangat bergantung pada berperannya pimpinan. Pimpinan mempunyai 
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peranan penting karena besarnya tanggung jawab dalam memimpin dan 

menjamin kelancaran tugas para karyawan. Komunikasi yang terbuka 

diterapkan oleh kepala bagian (kabag) PG. Rejo Agung Baru Madiun. 

Kepala bagian selalu membangun komunikasi yang terbuka untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dialami karyawan setelah dirotasi. 

Kabag menanyai kesulitan apa yang dialami karyawan selama 

melaksanakan tugas, dari situ karyawan bisa mengungkapkan kesulitan 

tersebut.
89

 

3. Keterampilan Khusus  

Melalui rotasi, karyawan dapat memahami keterampilan khusus 

serta mendapatkan pengalaman baru di posisi barunya. Karyawan 

mempunyai keterampilan secara langsung dengan adanya perubahan 

posisi. Terdapat kriteria agar dapat menduduki posisi jabatan untuk 

melaksanakan job disk dari perusahaan.
90

 Kemampuan dari seorang 

karyawan menjadi pertimbangan perusahaan untuk merotasi di bagian 

yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Tanti menyatakan sebagai 

berikut : Misalnya saya dulu ditanaman saya dirotasi di Quality Control 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan lap, memang saya dulu pernah dilap 

tapi beda.
91

 Dengan adanya rotasi, karyawan banyak belajar tentang hal 

baru, mencari sumber-sumber baru dan dapat bertanya dengan orang yang 

sudah ahli dalam bidangnya. 
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4. Dasar Rotasi Karyawan 

Dasar rotasi karyawan yang diterapkan di PG. Rejo Agung Baru 

Madiun adalah sebagai berikut : 

a. Untuk kepentingan perusahaan jadi untuk mendukung kinerja 

karyawan; 

b. Berdasarkan kompetensi karyawan yaitu pendidikan, tanggung jawab, 

kemampuan dll; 

c. Formasi yang dibutuhkan dari masing-masing bagian. 

Mekanisme yang digunakan dalam rotasi karyawan di PG. Rejo 

Agung Baru Madiun ada dua macam yang digunakan pertama dari direksi 

dan kedua dari unit PG. Rejo Agung Baru Madiun. Dari direksi itu bisa 

dalam bentuk promosi yang mana promosi tersebut mengenai pindah tugas 

dan penempatannya di kantor direksi dikarenakan karyawan tersebut naik 

jabatan. Direksi juga berhak menentukan karyawan demosi karena 

karyawan tersebut mengalami penurunan jabatan. 

Mekanisme dari unit PG. Rejo Agung Baru Madiun berdasarkan 

diskusi yang dilakukan oleh pimpinan bagian masing-masing tujuannya 

untuk penyegaran organisasi serta disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi dalam bentuk rotasi karyawan.
92

 

5. Sesuai Kebutuhan 

Pelaksanaan rotasi di PG. Rejo Agung Baru Madiun dilakukan 

dalam perencanaan. Apabila terdapat kekosongan tenaga kerja dalam suatu 
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bagian dapat diisi oleh bagian tenaga kerja dari bagian lain. Di PG. Rejo 

Agung Baru Madiun tidak mungkin akan merotasi karyawan sementara di 

dalamnya tidak tersedia formasi yang kosong dan tentunya sesuai dengan 

kebutuhan PG. Rejo Agung Baru Madiun. Seperti yang dikemukakan oleh 

Bapak Arwin karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun menyatakan: 

Iya biasanya disesuaikan dengan formasi yang kosong, sesuai dengan 

kebutuhannya. Misalnya dulu saya juga dipabrik bagian listrik, lalu Pak 

Bagyo namanya naik jabatan menjadi Kabag SDM otomatis disini kan 

kosong saya dipindah ke pengadaan.”
93

 Menyesuaikan dengan formasi 

atau kebutuhan dari masing-masing bagian merupakan dasar rotasi di PG. 

Rejo Agung Baru Madiun.
94

 

6. Kualifikasi pendidikan 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, 

karyawan harus memiliki standar kualifikasi pendidikan. Kualifikasi 

pendidikan merupakan keahlian yang diperlukan oleh seorang karyawan 

untuk menjalankan job desc dari perusahaan. Pelaksanaan rotasi PG. Rejo 

Agung Baru Madiun juga melihat dari sisi pendidikan karyawan tetapi 

tidak semua karyawan dilihat dari sisi pendidikan dan lebih 

mengutamakan basic atau kemampuan dibidang yang akan ditempati 

karyawan rotasi tersebut. Karyawan staf atau pimpinan yang mendapatkan 

rotasi mengutamakan basic pendidikan dan kompetensi sedangkan 

karyawan pelaksana tidak mengutamakan basic pendidikan misalnya dari 
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juru tulis SDM dipindah ke tanaman. Karyawan tersebut memungkinkan 

untuk dirotasi dibagian yang lain.
95

 

Adapula pelaksanaan rotasi untuk karyawan PG. Rejo Agung 

Baru Madiun tidak menerapkan kualifikasi pendidikan tetapi menerapkan 

sesuai kebutuhan formasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh 

Bapak Arwin karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun menyatakan 

sebagai berikut  Untuk karyawan rotasi tidak, sesuai kebutuhan formasi aja 

misalnya bagian pabrik itu seumpamanya dibagian instrumen 

membutuhkan orang yang ahli dibidang elektronika terus ada dibagian lain 

punya spesifikasi dibidang itu bisa dipindah dibagian instrumen itu bisa, 

sesuai formasi yang dibutuhkan.
96

 

7. Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan 

Salah satu hal yang nyata untuk mendorong peningkatan 

produktivitas karyawan adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan 

pelatihan sebagai upaya dalam pengembangan kinerja karyawan. Guna 

meningkatkan kinerja, karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan rotasi. 

Pendidikan dan pelatihan tersebut diberikan ketika karyawan telah 

menduduki posisi dan ada juga sebelum menduduki posisi diberikan 

pendidikan atau pelatihan terlebih dahulu untuk dipersiapkan dalam 

mengisi posisi tersebut. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Bayu 

karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun menyatakan: jadi untuk 
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pelatihan itu sendiri kalau saya kemarin itu dipindah dulu baru dikasih 

training karena mengingat pengetahuan saya masih minim dibidang yang 

saya geluti sekarang. Jadi, pindah dulu baru training tapi itu gak harus 

seperti itu bisa juga menyesuaikan dari kondisi orangnya misalkan 

orangnya sudah dipersiapkan untuk mengisi tersebut bisa ditraining dulu 

baru dipindahkan.”
97

 

Ada juga dari pimpinan mengetahui kemampuan karyawan yang 

akan dirotasi sehingga langsung ditempatkan diposisi yang dibutuhkan 

tanpa diperlukan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Ibu Retno karyawan rotasi PG. Rejo agung Baru 

Madiun menyatakan sebagai berikut: Langsung menempati posisi yang 

dibutuhkan karena dari pimpinan tau kemampuan karyawan.”
98

 

8. Motivasi Ibadah 

Seluruh karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun menerapkan 

motivasi ibadah untuk kelancaran dalam bekerja, secara rutin mengadakan 

kegiatan keagamaan di PG. Rejo Agung Baru Madiun. Kegiatan tersebut 

meliputi sholat dhuha berjamaah, sholat dhuhur dan asar di mushola, 

melaksanakan istiqosah secara rutin yang diadakan satu bulan sekali. 

Dengan tujuan untuk kelancaran kinerja karyawan.
99

 

9. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hasil 

kerja karyawan. Setiap karyawan harus memiliki sifat tanggung jawab. 
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Karyawan akan semakin membaik bila tanggung jawab karyawan tersebut 

semakin meningkat. Karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

mengutamakan tanggung jawab pekerjaan yang mana di dalam pekerjaan 

tersebut terdapat job disk yang harus diselesaikan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ibu Tanti karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru 

Madiun menyatakan sebagai berikut: Iya sesuai tanggung jawab, selama 

tugas dan tanggung jawab personal sudah terlaksana boleh membantu yang 

lain tetapi apabila belum selesai tanggung jawabnya lebih baik 

diselesaikan lebih dulu.
100

 Begitupula jawaban yang dikemukakan oleh 

Bapak Bayu karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun menyatakan sebagai 

berikut: Kalau saya menerapkan tanggung jawab sesuai job disk yang 

sudah diberikan kalau misalkan untuk membantu bagian lain lebih kepada 

pengawalan pekerjaan yang nantinya dapat menunjang kelancaran 

pekerjaan saya juga. Jadi, saya juga harus ikut membantu progres 

pekerjaan yang mana pekerjaan dapat berefek kinerja saya.
101

 

10. Amanah  

Karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun melaksanakan 

tugasnya sesuai amanah dari pimpinan berdasarkan job disk dibagian-

bagian tersebut. Ketika karyawan telah melaksanakan tugas sesuai amanah 

terdapat target kuantitas (terukur) dan kualitas (waktu). Untuk terukur 

pabrikasi targetnya produksi misalnya setiap kebun harus memenuhi 1 

hektar 100 kuintal tebu, pabrikasi targetnya hasil gula misalnya 54.000 ton 
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dalam 1 masa giling, instalasi targetnya jam berhenti tidak boleh lebih dari 

sekian.
102

 Dan hasil akhir dari amanah yang dilaksanakan karyawan PG. 

Rejo Agung Baru Madiun berupa target yang ditetapkan oleh perusahaan 

misalnya di bagian Quality Control harus sesuai SOP dan sesuai job 

desc.
103

 

C. Dampak Penerapan Rotasi Karyawan Di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Penerapan praktik rotasi karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

memiliki dampak langsung disisi karyawan yaitu : 

1. Kontrol Rutin 

Kontrol rutin yang diterapkan pimpinan berdampak pada kinerja 

karyawan rotasi serta meningkatkan motivasi kerja agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin sesuai job disk yang 

diamanahkan. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Bayu 

Karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun menyatakan: Dampaknya 

dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja sehingga dia bisa bekerja 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan job disknya dan dapat membantu 

dalam penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan dari yang bersangkutan 

disini namanya sistem manajemen kinerja (SMK) berupa rapot kinerja dari 

masing-masing karyawan mengenai bagaimana realisasi tarhadap target-

target yang sudah ditentukan.”
104

 

Begitupula dampak dengan adanya penerapan kontrol rutin 

seorang pimpinan akan mempertanggung jawabkan dan mengevaluasi dari 
                                                           

102
 “Retno,Wawancara, 20 April 2019” 

103
 “Tanti,Wawancara, 20 April 2019” 

104
 “Bayu, Wawancara, 30 April 2019” 



67 
 

 
 

personilnya masing-masing apabila terdapat ketidaksempurnaan tugas 

atasan yang membina karyawan tersebut. Hal tersebut sesuai yang 

dikemukakan oleh Ibu Retno karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

menyatakan sebagai berikut: Ya seorang karyawan pimpinan akan 

mempertanggung jawabkan atau mengevaluasi dari seksinya masing-

masing dari situ tolok ukurnya atasan masing-masing itu menilai apabila 

tidak benar, ada penyempurnaan dan itu tugas atasan masing-masing untuk 

membina misalkan karyawan yang dirotasi tidak mampu atau tidak 

sempurna.
105

 

2. Membangun Komunikasi Yang Terbuka 

Penerapan komunikasi bisa dalam bentuk diskusi antara pimpinan 

dan karyawan. Rotasi karyawan berdampak pada kinerja karyawan yang 

mana dengan adanya diskusi dari pimpinan dapat mengetahui masalah-

masalah yang terjadi pada personilnya apabila terdapat kekurangan maka 

dievaluasi dan diperbaiki kedepannya. Komunikasi yang terbuka kepada 

pimpinan dalam penerapan rotasi merupakan suatu hal yang penting. 

Karena dengan adanya komunikasi terbuka pimpinan bisa memberikan 

solusi terhadap kesulitan yang dihadapi karyawan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Suswanto karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru 

Madiun menyatakan sebagai berikut : Ketika ada komunikasi yang terbuka 
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pimpinan bisa memberikan solusi dan membantu semaksimal mungkin 

terhadap masalah yang dialami karyawan.
106

 

Melalui perantara sharing antar pemimpin dengan karyawan juga 

berdampak pada keterbukaan komunikasi sehingga melalui sharing 

pimpinan juga akan mengetahui kesulitan yang dialami karyawan pasca 

rotasi mengingat job desc yang dilaksanakan karyawan berbeda dari job 

desc sebelumnya dengan harapan pimpinan dapat memberikan solusi 

untuk perbaikan di masa yang akan datang.
107

 

3. Memahami Keterampilan Khusus 

Penerapan dalam rotasi termasuk di dalamnya terdapat memahami 

keterampilan khusus. Hal tersebut berdampak pada kriteria job disk yang 

diberikan karyawan. Dengan memahami keterampilan khusus lebih 

mempermudah karyawan dalam melaksanakan amanah yang ditugaskan 

oleh perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Suswanto 

menyatakan sebagai berikut : Berdampak kepada job disk karena ada 

kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan 

sehingga berdampak pada kelancaran pekerjaan.
108

 

Banyak nilai positif yang diperoleh dalam memahami 

keterampilan sehingga berdampak pada karyawan rotasi seperti menambah 

wawasan serta meningkatkan kinerja. Sebagimana yang diungkapkan oleh 

Ibu Tanti menyatakan sebagai berikut : Iya pastinya banyak nilai positif 

dari sisi karyawan bisa untuk penyegaran, menambah wawasan juga bisa 
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serta dengan tenaga yang baru diharapakan lebih meningkatkan kinerja 

karyawan.
109

 

4. Sesuai Kebutuhan 

Penerapan rotasi yang disesuaikan dengan kebutuhan berdampak 

pada penempatan karyawan. Karyawan mendapatkan tempat pekerjaan 

sesuai dengan basic dan keahlian yang dimilikinya. Dan penerapan 

tersebut disesuaikan juga dengan formasi yang dibutuhkan. Sesuai yang 

dikemukakan oleh Bapak Arwin menyatakan sebagai berikut : Iya 

dampaknya dalam penempatan juga. Menempatkan orang juga harus 

memperhatikan basicnya selain itu formasi juga dilihat ada yang kosong 

atau tidak.
110

 

Menempatkan karyawan rotasi perlu mempertimbangkan 

kompetensi, kemampuan serta adanya formasi yang dibutuhkan di posisi 

tersebut. Juga dikemukakan oleh Ibu Retno menyatakan sebagai berikut : 

Jadi adanya rotasi yang sesuai kebutuhan itu pimpinan tidak salah memilih 

seseorang untuk dipindah diposisi yang baru karena pimpinan juga 

memperhatikan kompetensi, kemampuan dan formasi yang dibutuhkan 

diposisi tersebut.
111

 

5. Kualifikasi Pendidikan 

Pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan 

meningkatkan keterampilan. Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat 

penting dalam pelaksanaan rotasi karyawan. Dengan memperoleh 
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pendidikan berdampak pada tanggung jawab yang diamanahkan selain itu 

meingkatkan kinerja karyawan yang secara otomatis didalam pekerjaan 

menjadi lebih baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bayu 

karyawan rotasi menyatakan sebagai berikut: Pendidikan dan pelatihan 

berdampak terhadap bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita 

sendiri dari awalnya kita yang belum mendapatkan pelatihan atau training 

setelah mendapatkan pekerjaan kita menjadi lebih tau otomatis di dalam 

pekerjaan menjadi lebih baik.
112

 

Kualifikasi pendidikan di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

merupakan cara untuk mempersiapkan karyawan yang baru dirotasi 

dengan tugas barunya agar tidak ada kesulitan selama menjalani pekerjaan 

baru tersebut.
113

 

6. Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya dalam mengembangkan 

sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan kemampuan. Oleh 

karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan 

karyawan diperlukan program pendidikan dan pelatihan. Dampak ketika 

pendidikan dan pelatihan diterapkan pada karyawan rotasi menurut Bapak 

Arwin sebagai berikut: Dapat meningkatkan kepribadian dan semangat 

pengabdian kepada perusahaan, bisa meningkatkan mutu dan kemampuan, 

serta keterampilan kerja.
114
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Adapula yang menjabarkan dampak dari pendidikan dan pelatihan 

untuk karyawan rotasi berdampak pada kemampuan, untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan karyawan agar lebih profesional.
115

 

7. Motivasi Ibadah 

Motivasi pada dasarnya adalah bagian dari sikap atau perilaku, 

jika aspek motivasi ibadah diterapkan maka akan tercipta karyawan-

karyawan yang handal sebagaimana di PG. Rejo agung Baru Madiun 

karyawan rotasi menerapkan motivasi ibadah yang berdampak pada 

kinerja karyawan agar bisa lebih baik lagi dan produktivitas dalam bekerja 

lebih meningkat. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bayu karyawan 

rotasi PG. Rejo agung Baru Madiun menyatakan sebagai berikut: Iya 

tentunya agar bekerja selalu diberikan kelancaran sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan serta produktivitas dalam bekerja juga 

meningkat.”
116

 

8. Tanggung Jawab Dan Amanah 

Ketika tanggung jawab dan amanah diterapkan dalam praktik rotasi 

di PG. Rejo Agung Baru Madiun akan berdampak pada tugas yang 

dipercayakan kepada karyawan karena telah menjalankan tugasnya dengan 

baik. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Retno menyatakan: ketika 

karyawan amanah dalam menjalankan tugasnya dengan baik maka 
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karyawan tersebut akan mendapat kepercayaan dan tanggung jawab yang 

lebih besar.
117

 

Amanah dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab 

karyawan pelaksanakan tugas tersebut harus tetap bisa jujur dan 

bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan kepada karyawan 

yang dirotasi.
118

 Selagi apa yang kita lakukan dan upayakan selagi kita 

masih diberi kesempatan, karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun tetap 

akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
119
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BAB IV 

ANALISIS ROTASI KARYAWAN DI PG. REJO AGUNG BARU MADIUN 

A. Analisis Praktik Rotasi Karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

Rotasi pekerjaan meliputi pemberian serangkaian tugas kepada karyawan 

di wilayah fungsional yang berbeda di dalam organisasi. Sehingga untuk 

mewujudkan agar rotasi pekerjaan itu menjadi sempurna maka perlu dipikirkan 

dan dipertimbangkan untuk dipersiapkan beberapa poin di bawah ini, yaitu : 

1. Kontrol Rutin 

Dari data yang dipaparkan penulis pada Bab III, adapun 

pelaksanaan rotasi yang dilakukan PG. Rejo Agung Baru Madiun adalah 

perpindahan pekerjaan seseorang dari satu bagian ke bagian lainnya atau 

perpindahan antar seksi atau bagian diinternal PG. Rejo Agung Baru 

Madiun. PG. Rejo Agung Baru Madiun menerapkan kontrol rutin dalam 

rotasi karyawan yang mana kontrol rutin tersebut dilakukan dalam bentuk 

pelaporan bulanan selain itu General Manajer menanyakan pekerjaan dari 

masing-masing bawahannya melalui kepala bagian dan biasanya evaluasi 

dilakukan satu minggu sekali. Evaluasi berupa pekerjaan apa saja yang 

sudah dilakukan, yang sedang dilakukan apa, dan rencana ke depannya apa 

yang dikerjakan.  

Menurut analisis dari penulis kontrol yang baik adalah kontrol yang 

dilaksanakan secara langsung kepada karyawan pasca rotasi dilakukan, 

karena dengan melaksanakan kontrol secara langsung, pimpinan dapat 

mengetahui kesulitan yang terjadi pada karyawan rotasi di bagian barunya. 
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Bentuk kontrol terhadap karyawan pasca rotasi di PG. Rejo Agung Baru 

Madiun menerapkan pelaporan bulanan selain itu General Manajer 

menanyakan pekerjaan dari masing-masing bawahannya melalui kepala 

bagian dan biasanya evaluasi dilakukan satu minggu sekali. 

Teknik yang diterapkan pimpinan PG. Rejo Agung Baru Madiun 

sesuai dengan teori sumber daya insani yaitu teknik catatan harian pekerjaan 

karyawan. Teknik ini dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat 

seperti kejadian per bulan, per minggu, per hari dan jam berapa pekerjaan 

dilaksanakan dengan syarat : 

c. Sejak semula karyawan telah diwajibkan membuat catatan harian 

tentang apa yang mereka kerjakan dan apa masalah yang mereka 

temukan; 

d. Mencakup kurun waktu yang cukup panjang.
120

 

Penerapan kontrol rutin yang dilaksanakan pimpinan PG. Rejo 

Agung Baru Madiun sesuai dengan sumber daya insani yang sudah 

diterapkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi : 

ۡ٘ ى ۡٱُِّٜۡۡحۡ َُِّۡۡحۡ ۡإِّ ب ََ ٚۡ َّنۡ ۡجَ بۡحُتَُۡٗ ٘اٍَْۡۡ ٍُ َءاثَۡ ۡقَد  َٗ ۡ  ٌ ُموۡ َۡسُٕ َٗۡ ٜۡ ۡٞ أَحۡ ۡءۡ َش ٜۡ َُْۡٔۡۡ َص ًۡ ۡفِ ب ٍَ ِۡ ۡإِ جِٞ  ٍٕۡٔۡ 

Artinya : 

Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan 

bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami 

kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).
121

  

2. Membangun Komunikasi 
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Dari data yang dipaparkan dalam Bab III diperoleh bahwa 

pimpinan PG. Rejo Agung Baru Madiun selalu menerapakan komunikasi 

terbuka kepada bawahannya. Cara tersebut dilakukan dengan cara 

menyakan langsung kesulitan yang dialami karyawan selama menduduki 

bagian barunya. Dengan mengetahui kesulitan yang dialami bawahannya 

pimpinan dapat memberikan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. 

Dari penjelasan mengenai komunikasi terbuka antar pimpinan dan 

pegawai, penulis menganalisis praktik membangun komunikasi yang 

diterapkan pimpinan PG. Rejo Agung Baru Madiun menggunakan arus 

komunikasi dalam suatu perusahaan yaitu komunikasi vertikal ke bawah dan 

komunikasi vertikal ke atas. 

Hal ini sesuai dengan teori sumber daya insani menurut Arni 

Muhammad mendefinisikan komunikasi sebagai berikut : “ Komunikasi 

adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara sipengirim dan 

penerima pesan untuk mengubah tingkah laku.”
122

 Dalam praktiknya arus 

komunikasi dalam suatu perusahaan adalah : 

a. Komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi model ini merupakan 

wahana bagi manajemen untuk menyampaikan berbagai informasi 

kepada bawahannya seperti perintah, intruksi, kebijakan baru, 

pengarahan, pedoman kerja, nasihat, dan teguran. 
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b. Komunikasi vertikal ke atas. Komunikasi model ini para anggota dalam 

perusahaan ingin selalu didengar keluhan-keluhan atau inspirasi mereka 

oleh para atasannya.
123

 

Jadi, dalam membangun komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan 

PG. Rejo Agung Baru Madiun sudah menerapkan teori sumber daya insani 

dimana arus komunikasi tersebut berupa komunikasi vertikal ke bawah dan 

komunikasi vertikal ke atas. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga 

menjalin komunikasi vertikal kepada Allah SWT yang berisi pengaduan 

kepada-Nya. 

قَبهَۡ ُس٘هُۡٱَۡٗ ُۡ َۡسةَِّۡٝۡ ۡىس  ۡ٘ ۡإِ ٜقَ َُۡقُسۡ ى ۡٱَۡرإَۡ ۡج َخُرٗاْۡٱٍِۡ ٖۡ َۡءا  ٖۡٓۡاُج٘زٍَٗۡ

Artinya : 

Berkata Rasul : “Ya Tuhanku sesungguhnya kaumku menjadikan 

Al-Qur’an ini suatu yang diacuhkan.”
124

 

Ucapan Rasulullah itu merupakan doa pengaduan dan penyerahan 

diri kepada Allah SWT. 

3. Memahami Keterampilan Khusus  

Sejalan dengan perubahan yang terjadi karena adanya rotasi 

karyawan, maka setiap devisi dituntut untuk terus menerus meningkatkan 

kualitas karyawan agar mempunyai keterampilan yang handal. Dari data 

yang penulis paparkan di Bab III bahwa karyawan rotasi PG. Rejo agung 

Baru Madiun memahami keterampilan khusus melalui rotasi yang mana 

karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun untuk bisa meningkatkan serta 
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memahami keterampilan khusus dengan mempelajari hal yang baru, 

mencari sumber-sumber baru dan bertanya dengan orang yang sudah 

dibidangnya. 

Hal ini sesuai dengan tipe praktik yang diterapkan pada teori 

sumber daya insani seperti mengidentifikasi keterampilan yang tepat dan 

mutu yang dibutuhkan untuk meraih sukses di lingkungan dewasa ini. Allah 

SWT. berfirman :  

ۡ٘ َٝۡ ۡقُوۡ  يُ٘اْۡعۡ ٱًِۡۡقَ ََۡ ٚۡ ٌۡ َۡعيَ َنبَّحُِن ۡ ۡإٍَِِّّٜۡ و  ٍِ ۡ٘ َۡعب َُۡجَعۡ ۡفَۡفََس ٘ َُ ِۡيَ ٍَُُۡۡ اِزۡ ٱۡقِجَةَُۡعۡ ۡۥىَُٔۡۡجَُن٘ ُۡۡىد    يِحُُۡٝفۡ َۡلۡۡۥإِّٔ 

ۡٱۡ
َُۡىظ   ٘ َُ  ٖۡ٘ٔۡيِ

Artinya : 

Katakanlah : “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

sesungguhnya akupun berbuat (pula), Kelak kamu akan 

mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil 

yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak 

akan mendapatkan keberuntungan.”
125

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus memperkerjakan 

seseorang sesuai dengan kemampuan atau keterampilannya dan mutu yang 

sesuai agar memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu, proses 

pengidentifikasian keterampilan dan mutu pekerja sangat dianjurkan.
126

 

Jadi, melalui rotasi, karyawan memahami keterampilan khusus ketika 

berada di posisi barunya. Proses pengidentifikasian keterampilan atau mutu 

pekerja juga diterapkan melalui job desc yang mana job desc tersebut harus 
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memiliki kriteria yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

5. Sesuai Kebutuhan 

Dari data yang diperoleh oleh penulis yang dipaparkan pada Bab III 

penerapan praktik rotasi di PG. Rejo Agung Baru Madiun didasarkan pada 

kebutuhan perusahaan artinya dalam penempatan karyawan disesuaikan 

dengan formasi yang kosong dan untuk penyegaran karyawan sendiri.  

Praktik penempatan posisi karyawan sesuai yang diterapkan dalam 

sumber daya insani. Pada dasarnya, penempatan adalah penugasan seorang 

pegawai atau pegawai untuk mengisi suatu jabatan atau penugasan kembali 

pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Bagi 

pegawai yang lama, penempatan dilakukan dengan tujuan. Pertama, untuk 

kepentingan promosi, karena pegawai yang bersangkutan memiliki kinerja 

tinggi dan menunjukkan prestasi. Kedua, untuk kepentingan penyegaran 

suasana kerja dengan cara transfer pegawai. Ketiga, untuk memberikan 

pelajaran terhadap pegawai yang memiliki kinerja rendah dengan cara 

melakukan demosi pegawai.
127

 

Sebuah perusahaan tidak mungkin akan memindah seorang 

karyawan, sementara di dalamnya tidak tersedia formasi yang kosong hal ini 

dibuktikan dengan data sebagai berikut : 
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a. Ibu Retno mengisi jabatan kosong bagian staf SDM karena karyawan 

yang menduduki bagian tersebut dimutasi ke luar unit PG. Rejo Agung 

Baru Madiun.
128

 

b. Bapak Suswanto mengisi jabatan staf ATR karena karyawan yang 

menduduki bagian tersebut telah mengalami pensiun.
129

 

c. Bapak Bayu mengisi jabatan staf Gudang Gula karena karyawan yang 

menduduki bagian tersebut dirotasi di bagian staf  ATR.
130

 

d. Bapak Arwin mengisi jabatan staf Pengadaan karena karyawan yang 

menduduki bagian tersebut dipromosikan naik jabatan menjadi kepala 

bagian SDM.
131

 

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30 berbunyi : 

إِذۡ  ۡىِيۡ َۡزث لَۡۡقَبهََۡۡٗ
يَ   َۡٱۡفَِٜۡجبِعوۡ ۡإِِّّٜۡئَِنةََِۡ ۡۡضِۡزۡ ل 

 
ۡ٘ َۡخيِٞفَٗة ِۡفَِٖٞبَۡعوُۡأَجَجۡ ۡاْۡقَبىُ َٝسۡ ۡفَِٖٞبِۡسدُُۡٝفۡ ٍَۡ ب ۡٱۡفِلَُۡٗ ٍَ  ءَۡىدِّ

َّحۡ ۡ ُّقَدِّسُِۡۡدكََۡۡ ثِحََُّۡۡسجِّحَُُِۡۡۡٗ ٜۡ ۡقَبهَۡۡىََلۡ َۡٗ ٌُۡأَعۡ ۡإِِّّ بۡيَ َُۡجَعۡ َۡلٍَۡۡ ٘ َُ  ٖۡٓۡيَ

Artinya : 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?” 
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Tuhan berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui”. 

Adapula di PG. Rejo Agung Baru Madiun merotasi karyawan 

sampai empat kali. Hal ini karena ditanaman produksinya tidak mencapai di 

tebang angkut kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, di SDM Dan 

Umum dianggap kurang sampai. Maka diperlukan rotasi sampai empat kali. 

Jika ditangani seseorang tetapi tidak beres pasti dapat mengganggu 

karyawan lainnya. Jika beberapa kali dibina tidak bisa akan muncul surat 

teguran, peringatan, bahkan kemungkinan bisa di mutasi ke tempat lain 

yang tidak layak untuk di PG. Rejo Agung Baru Madiun bahkan mungkin 

bisa demosi.
132

 

Hal tersebut menandakan ketidaksesuaian dalam praktik 

penempatan dalam rotasi. Dalam Islam penempatan dilakukan dengan hati-

hati agar tiap pekerja dapat bekerja sesuai dengan keahliannya dan mengerti 

bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Islam mendorong umatnya untuk 

memilih pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan 

teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam qur’an 

surat Al-Qasas ayat 26 berbunyi : 

بَدىۡ إِحۡ ۡقَبىَث ۡ ََ ٔ ۡثَۡسۡ ٱۡأَثَثَِۡٝ  ُٖۡۡ ُۡ ُۡٓۡ ِجسۡ ٔ  ۡٞ ۡإِ ِِۡۡسََۡخ ٔ ۡثَۡسۡ ٱٍَۡ ۡٛ ى ۡٱۡتََۡجسۡ ٔ  ِ٘ َۡٱۡقَ ُِۡل  ٞ ٍِٕۡٙۡ 

 

Artinya :  
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Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya “.
133

 

8. Dasar Rotasi Karyawan 

Dari data yang dipaparkan dalam Bab III bahwa dasar yang 

digunakan untuk rotasi karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun dilihat dari 

sisi kinerja karyawan, pendidikan, tanggung jawab serta kemampuan dan 

disesuaikan dengan formasi yang kosong.  

Hal tersebut sesuai dengan teori sumber daya insani bahwa cara 

yang digunakan di PG. Rejo Agung Baru Madiun adalah dengan cara 

ilmiah, karyawan tidak minta sendiri untuk di rotasi .Cara ilmiah sesuai 

dengan penerapan sumber daya insani. Perusahaan yang sukses adalah 

perusahaan yang memiliki kepedulian tentang kualitas SDI yang dimiliki. 

Dengan memiliki kualitas SDI yang unggul, perusahaan akan lebih mampu 

untuk bersaing. Dalam metode ini jumlah karyawan betul-betul atas 

perhitungan dan analisis beban kerja serta standar prestasi kerja. 

7. Profesional  

Dari data yang dipaparkan dalam Bab III diperoleh bahwa 

karyawan rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun telah menerapkan kriteria 

profesional. PG. Rejo Agung Baru Madiun sebelum melaksanakan rotasi 

karyawan, dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan terlebih dahulu 
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tidak mungkin pimpinan merotasi jika tidak dilihat basic atau kemampuan 

karyawan. Penulis menganalisis bahwa penerapan rotasi dengan 

memperhatikan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kriteria profesional 

menurut syari’at yaitu kafa’ah yaitu adanya keahlian dan kecakapan dalam 

bidang pekerjaan yang dilakukan. Hal ini bisa diperoleh dengan melihat 

kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Selain itu, untuk pegawai yang lama, 

kafa’ah bisa diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan 

dalam bidang pekerjaannya. 

Pada dasarnya praktik rotasi PG. Rejo Agung Baru Madiun 

menerapkan pelatihan dan pengembangan untuk pekerjaannya. Pelatihan 

dan pengembangan untuk karyawan bisa diberikan training sebelum dirotasi 

atau dirotasi terlebih dahulu baru diberikan training. Training tersebut 

bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan dengan hal yang 

baru kepada karyawan yang baru dirotasi. Menurut analisis dari penulis hal 

tersebut sesuai dengan kriteria menurut syari’ah yaitu 

PG. Rejo Agung Baru Madiun secara rutin mengadakan kegiatan 

keagamaan seperti setiap hari jum’at karyawan melaksanakan sholat dhuha 

di masjid, sholat dhuhur dan ashar berjamaah di mushola, melaksanakan 

istiqosah satu bulan sekali yang dilaksanakan secara rutin dan juga 

bergantian disetiap bagian yang mana melalui kegiatan keagamaan tersebut 

disisipkan mengenai motivasi-motivasi terhadap karyawan agar bisa bekerja 

lebih baik lagi dan lebih produktivitas dalam bekerja. Menurut analisa dari 

penulis bentuk motivasi ibadah yang diterapkan di PG. Rejo Agung Baru 



83 
 

 
 

Madiun bersifat umum. Karyawan perlu adanya motivasi diri bahwa 

menjadikan bekerja dan segala aktivitas kita menjadi bermakna, kita 

persembahkan yang terbaik dalam pekerjaan kita bukan karena ingin 

mendapatkan gaji yang tinggi dan uang yang banyak, tetapi menjadikan 

kerja sebagai pengabdian karena Allah SWT.   

Hal ini tidak sesuai dengan kriteria profesional menurut syari’at 

yaitu Himmatul ‘amal, yaitu memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja 

dapat diwujudkan dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai 

pendorong utama, di samping motivasi mendapatkan imbalan atau 

penghargaan, baik material maupun non material seperti gaji, penghasilan 

serta karir dan kedudukan yang lebih baik. Seorang muslim harus menjadi 

pekerja keras (hard-woker) dan juga pekerja cerdas (smart-worker). Namun 

demikian, motivasi ibadah harus menjadi pendorong utamanya dalam 

bekerja. 

8. Amanah Dan Tanggung Jawab 

Islam memandang jabatan sebagai amanat yang harus dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu harus diisi oleh orang yang 

memiliki keahlian di bidangnya (profesional). 

Dari data yang diperoleh penulis pada Bab III, praktik rotasi di PG. 

Rejo Agung Baru Madiun dalam melaksanakan tugas perusahaan dilakukan 

sesuai amanah dan tanggung jawabnya. Pemberian tugas sesuai dengan 

jabatan karyawan. Hasil akhir dari amanah serta tanggung jawab 

berdasarkan target yang di telah ditetapkan oleh perusahaan. Pimpinan 
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dalam menempatkan karyawan rotasi mempertimbangkan kriteria amanah 

serta tanggung jawab untuk menghindari potensi adanya kerugian baik bagi 

diri sendiri maupun perusahaan.  

Penulis menganalisis ada kesesuaian teori kriteria profesional 

menurut syari’at yaitu Amanah, yaitu bersungguh-sungguh dan bertanggung 

jawab. Dalam penempatan seorang pegawai, lebih-lebih yang berhubungan 

dengan urusan orang banyak, maka amanah harus benar-benar 

dipertimbangkan. Apabila seorang manajer menempatkan seorang pekerja 

tidak amanah, maka akan berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi diri 

pegawai atau perusahaan. Bagi pribadi, sikap kita tidak amanah membuat 

harta yang diperolehnya tidak berkah, sementara bagi perusahaan akan 

mengalami kerugian dan inefisiensi.  

B. Analisis Dampak Rotasi Dan Mutasi Karyawan PG. Rejo Agung Baru 

Madiun 

Berdasarkan wawancara dari narasumber bahwa dampak yang 

ditimbulkan dengan adanya perubahan organisasi dari indikator tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Kontrol Rutin 

a. Dapat meningkatkan motivasi dalam bekeja sehingga dia bisa bekerja 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan job disk. 

b. Dapat membantu dalam penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan 

dari yang bersangkutan yaitu sistem manajemen kinerja (SMK) berupa 

rapot kinerja dari masing-masing karyawan. 
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c. Karyawan pimpinan akan mempertanggung jawabkan atau 

mengevaluasi dari seksinya masing-masing jika terjadi ketidak 

sempurnaan dalam kinerjanya. 

2. Komunikasi Yang Terbuka 

a. Karyawan pimpinan dapat memberikan solusi dan membantu 

semaksimal mungkin terhadap masalah yang dialami karyawan; 

b. Dengan komunikasi terbuka karyawan dapat melakukan sharing kepada 

pimpinan dengan masalah dan kesulitan yang dihadapi karyawan. 

3. Memahami Keterampilan  

a. Dengan adanya job disk yang baru dapat memahami keterampilan yang 

baru pula dengan harapan dapat memperlancar pekerjaan. 

b. Banyak nilai positif dari sisi karyawan bisa untuk penyegaran, 

menambah wawasan; 

c. Dengan tenaga yang baru diharapkan lebih meningkatkan kinerja 

karyawan. 

4. Sesuai Kebutuhan 

a. Dampaknya dalam menempatkan karyawan harus memperhatikan 

kemampuan untuk mengisi formasi yang kosong. 

b. Tidak salah dalam memilih seorang karyawan untuk dipindah diposisi 

yang baru. 

5. Kualifikasi Pendidikan 

a. Setelah mendapatkan pekerjaan karyawan dapat lebih tau mengenai 

pekerjaan barunya dan melaksanakan pekerjaan menjadi lebih baik. 
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b. Dapat mempersiapkan karyawan dengan tugas barunya agar tidak ada 

kesulitan selama menjalani pekerjaan barunya. 

6. Memperoleh pendidikan dan pelatihan 

a. Dapat meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada 

perusahaan, 

b. Meningkatkan mutu dan kemampuan, serta keterampilan kerja. 

c. Meningkatkan kemampuan, 

d. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan karyawan 

agar lebih profesional 

7. Motivasi Ibadah 

a. Lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Lebih menambah ketakwaan kepada Allah SWT. 

6. Amanah Dan Tanggung Jawab 

a. Merasa puas karena telah dapat menyelesaikan tugas dari perusahaan. 

b. Dapat menerapkan sifat juju dengan tanggung jawab diamanahkan 

berdasarkan jon desc masing-masing 

c. Pimpinan lebih mempercayai kemampuan yang dimiliki karyawan 

tersebut. 

Pada Dasarnya praktik rotasi di PG. Rejo Agung Baru Madiun 

mempunyai dampak positif dari sisi karyawan. Dampak yang dirasakan 

karyawan mengenai perubahan posisi organisasi sesuai yang diterapkan 

dalam teori sumber daya insani yaitu bardampak pada kinerja jangka 

panjang organisasi, bahkan mungkin merupakan faktor penting dalam 
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menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Meskipun tidak mudah 

untuk berubah, budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja sehingga 

produktivitasnya organisasi meningkat. 

Organisasi dengan budaya yang kuat dan positif akan 

memungkinkan orang merasa termotivasi untuk berkembang, belajar dan 

memperbaiki diri. Jika orang bekerja dalam organisasi yang dikelola dengan 

baik, akan mempunyai motivasi dan kepuasan lebih tinggi. Banyak 

organisasi tertekan untuk melakukan perubahan agar tetap dapat bersaing 

dan bertahan. Organisasi menyadari bahwa harus melakukan perubahan 

karena tekanan persaingan eksternal. Biasanya organisasi segera melakukan 

training bagi staf untuk memperbaiki kompetensi dan motivasi.
134

 

  

                                                           
134

 Jusuf Suwadji, Manajemen Perubahan (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011), 97. 



88 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang masalah praktik 

rotasi dan mutasi karyawan dan dampak rotasi karyawan di PG. Rejo Agung 

Baru Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Praktik rotasi karyawan di PG. Rejo Agung Baru Madiun dalam 

penempatan karyawan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian 

dalam Islam. Maka dari itu, perlu kehati-hatian dalam menerapkan 

praktik rotasi yang dilakukan PG. Rejo Agung Baru Madiun agar tidak 

menimbulkan kerugian. Penerapan motivasi ibadah pada karyawan PG. 

Rejo Agung Baru Madiun bersifat umum yaitu melaksanakan kegiatan 

keagamaan. Karyawan perlu adanya motivasi diri bahwa menjadikan 

kerja sebagai pengabdian kepada Allah SWT. maka dari itu perlu 

diwujudkan dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai 

pendorong utama dalam etos kerja. 

2. Dampak praktik rotasi di PG. Rejo Agung Baru Madiun antara lain : 

Dapat meningkatkan motivasi dalam bekeja sehingga dia bisa bekerja 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan job disk; dapat membantu dalam 

penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan dari yang bersangkutan 

yaitu sistem manajemen kinerja (SMK) berupa rapot kinerja dari 

masing-masing karyawan; karyawan pimpinan akan mempertanggung 

jawabkan atau mengevaluasi dari seksinya masing-masing jika terjadi 

ketidak sempurnaan dalam kinerjanya; karyawan pimpinan dapat 
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memberikan solusi dan membantu semaksimal mungkin terhadap 

masalah yang dialami karyawan; dengan komunikasi terbuka karyawan 

dapat melakukan sharing kepada pimpinan dengan masalah dan 

kesulitan yang dihadapi karyawan; dengan adanya job disk yang baru 

dapat memahami keterampilan yang baru pula dengan harapan dapat 

memperlancar pekerjaan; banyak nilai positif dari sisi karyawan bisa 

untuk penyegaran, menambah wawasan; dengan tenaga yang baru 

diharapkan lebih meningkatkan kinerja karyawan; dampaknya dalam 

menempatkan karyawan harus memperhatikan kemampuan untuk 

mengisi formasi yang kosong; tidak salah dalam memilih seorang 

karyawan untuk dipindah diposisi yang baru; setelah mendapatkan 

pekerjaan karyawan dapat lebih tau mengenai pekerjaan barunya dan 

melaksanakan pekerjaan menjadi lebih baik; dapat mempersiapkan 

karyawan dengan tugas barunya agar tidak ada kesulitan selama 

menjalani pekerjaan barunya; lebih termotivasi untuk meningkatkan 

kinerja karyawan; lebih menambah ketakwaan kepada Allah SWT; 

merasa puas karena telah dapat menyelesaikan tugas dari perusahaan; 

pimpinan lebih mempercayai kemampuan yang dimiliki karyawan 

tersebut. Dampak tersebut sudah sesuai dengan Islam yang mana 

bardampak pada kinerja jangka panjang organisasi, bahkan mungkin 

merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau 

kegagalan organisasi. 
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B. Saran  

1. Dengan adanya praktik rotasi dan mutasi PG. Rejo Agung Baru 

Madiun lebih memperhatikan lagi dalam menempatkan posisi 

karyawan. 

2. Menempatkan posisi karyawan yang dirotasi harus lebih 

memperhatikan kemampuan karyawan; 

3. Lebih banyak mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan 

mengenai pekerjaan barunya untuk lebih meningkatkan kinerja 

karyawan. 
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