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ABSTRAK

Untuk memenuhi harapan dari karyawan untuk maju dan mengembangkan
karirnya, maka perusahaan memberikan kesempatan bagi para tenaga kerja
dengan adanya promosi jabatan. Diharapkan dengan promosi jabatan ini karyawan
dapat bekerja dengan lebih baik sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang
dimilikinya, sehingga produktivitas karyawan tinggi dan kepuasan dalam bekerja
tercapai serta aktivitas secara keseluruhan akan meningkat.

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan oleh
penulis adalah metode penelitian deskriptif, tujuan dari metode deskriptif ini
adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang
diselidiki. Penulis juga mengadakan kerja praktek pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Air, yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 193
Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka penulis menyimpukan
bahwa pelaksanaan promosi jabatan di Pusat Peneli tian dan Pengembangan
Sumber Daya Air sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan teori yang ada,
meskipun ada beberapa kekurangan yang menjadi bahan evaluasi bagi
perusahaan.
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