
LAMPIRAN 3 

 

DAFTAR RINGKASAN TEMUAN 
 

FUNGSI PERENCANAAN 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Terkait dengan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No. 

19 tahun 2012 mengenai 

syarat-syarat penyerahan 

sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada 

perusahaan lain, bahwa 

terjadi perubahan alih 

status pekerja di PT BRI 

(Persero) yang tadinya 

untuk posisi pekerjaan 

inti yang dahulunya bisa 

di outsource seperti 

fungsi frontliner, harus 

diperbarui dengan sistem 

kontrak secara langsung 

dengan perusahaan.  

No.Kep: S.17–

DIR/SDM/03/2010 

tentang Revisi 

Arsitektur Sumber 

Daya Manusia PT Bank 

Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Kanca Pasuruan telah 

memiliki prosedur 

perencanaan SDM yang 

telah terdokumentasi 

dengan baik. 

Dengan terdokumentasinya 

prosedur perencanaan SDM 

dengan baik, maka hal ini akan 

akan meminimalisir pemilihan 

SDM yang tidak tepat. 

Perencanaan SDM yang 

dilakukan oleh Kanca 

Pasuruan tidak 

diimplementasikan 

dengan efektif 

dikarenakan faktor 

eksternal yakni berupa 

Permenakertrans terbaru 

yang menyangkut 

ketentuan pekerjaan inti 

yang tidak boleh 

dioutsource dan adanya 

pembukaan unit kerja 

baru.  

Oleh karena itu setiap 

unit kerja secara bottom 

up melakukan 

perhitungan kebutuhan 

tenaga kerja sesuai 

dengan target bisninya. 

Dengan adanya 

pembukaan unit kerja 

baru sebaiknya dilakukan 

koordinasi dengan staff 

penunjang operasional 

untuk menentukan 

2   Pada akhir tahun 2012, 

dengan dikeluarkannya 

permenakertrans dan 

adanya pembukaan unit 

kerja baru, Kanca 

Pasuruan harus melakukan 

perhitungan ulang 

Terkait dengan dikeluarkannya 

permenakertrans dan adanya 

pembukaan unit kerja baru, 

Kanca Pasuruan mengalami 

kekurangan formasi pekerja 

khususnya diposisi frontliner. 



mengenai formasi 

kebutuhan pekerja yang 

lowong. 

jumlah kebutuhan tenaga 

kerja. Perencanaan 

kebutuhan secara bottom 

up akan memberikan 

hasil yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan unit 

kerja. Proses 

perencanaan SDM harus 

didukung dengan 

komunikasi yang baik 

melalui surat pengajuan 

resmi maupun negosiasi 

dengan pihak-pihak yang 

terkait sehingga dapat 

diselaraskan dengan 

tujuan perusahaan 

FUNGSI REKRUTMEN 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Prosedur rekrutmen 

tenaga kerja ditetapkan 

oleh Kanca Pasuruan dan 

dilimpahkan kepada 

pihak ketiga yaitu PT. 

Prima Karya Sarana 

Sejahtera (PKSS) Tbk. 

Cabang Malang untuk 

melakukan perekrutan 

pekerja fungsi frontliner. 

Formasi pekerja 

frontliner lowong 

menjadi prioritas 

perekrutan pekerja untuk 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.7–

DIR/SDM/02/2006 

tentang Pedoman 

Penerimaan Pekerja PT 

Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk & Surat 

Keputusan No.Kep: 

S.3–DIR/SDM/01/2005 

tentang Pedoman 

Pekerja PT Bank 

Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Prosedur rekrutmen tenaga 

kerja telah 

didokumentasikan dengan 

baik. Data lamaran calon 

pekerja telah 

didistribusikan kepada PT. 

PKSS selaku vendor 

perekrutan untuk diteliti 

apakah sesuai dengan 

persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh Kanca 

Pasuruan. 

Perekrutan yang dilakukan oleh 

pihak ketiga, dalam hal ini 

vendor PT. PKSS memang 

meringankan tugas dari staff 

penunjang operasional dalam 

pemenuhan kebutuhan formasi 

pekerja. Tetapi kelayakan calon 

pekerja yang diserahkan oleh 

vendor belum tentu cocok 

dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan perusahaan. 

Sistem perekrutan 

melalui vendor pihak 

ketiga telah 

diimplementasikan 

dengan  efektif. Namun 

hendaknya Kanca 

Pasuruan tetap 

melakukan pemantauan 

dan evaluasi secara 

berkala terhadap proses 

perekrutan yang 

dilakukan oleh vendor. 

Kanca Pasuruan 

hendaknya tetap 



mendukung pencapaian 

RKA yang ditetapkan 

manajemen Kantor Pusat. 

 

 

 

 

melakukan pemantauan 

dan evaluasi secara 

berkala terhadap proses 

perekrutan yang 

dilakukan oleh vendor. 

Rekrutmen harus 

dilakukan secara 

mendetail sesuai dengan 

posisi dan kualifikasi 

jabatan yang dibutuhkan 

untuk mendukung 

operasional perbankan 

 

2   Kebijakan rekrutmen telah 

menginformasikan 

persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon tenaga 

kerja yang akan mengisi 

jabatan yang sesuai 

dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan perusahaan. 

Spesifikasi dan karakteristik 

yang akan diemban telah 

disebutkan dalam pengumuman 

persyaratan jabatan untuk 

meminimalisir ketidaksesuaian 

perekrutan pekerja yang 

dibutuhkan. 

3   Staff penunjang 

operasional menggunakan 

anggaran perekrutan yang 

telah disetujui oleh 

pimpinan terkait untuk 

menunjang operasional 

perekrutan. 

Setiap penggunaan anggaran 

tetap menggunakan laporan 

pertanggungjawaban agar setiap 

item anggaran yang digunakan 

bisa transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

FUNGSI SELEKSI 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Kanca Pasuruan 

menggunakan vendor 

pihak ketiga dalam 

perekrutan pekerja fungsi 

frontliner Tahapan 

seleksi yang dimulai oleh 

PT. PKSS Tbk., terdiri 

dari penyeleksian berkas 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.3–

DIR/SDM/01/2005 

tentang Pedoman 

Pekerja PT Bank 

Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. 

 

Tahapan tes yang dimulai 

dari seleksi administrasi, 

psikotes, potensi 

akademik, dan tes 

kesehatan dilakukan oleh 

vendor pihak ketiga. 

Kanca Pasuruan hanya 

melakukan tahapan 

Seleksi calon pekerja baru yang 

dilakukan oleh Kanca Pasuruan 

melalui vendor pihak ketiga 

telah dilakukan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan 

perusahaan. Proses tahap 

wawancara akhir yang 

dilakukan oleh Kanca Pasuruan 

Proses seleksi sumber 

daya manusia yang 

dilakukan oleh Kanca 

Pasuruan telah 

diimplementasikan 

dengan efektif sesuai 

dengan kebijakan 

perusahaan. Setiap 



lamaran yang diajukan 

calon pekerja dan 

ditujukan ke PT. Bank 

Rakyat Indonesia Kanca 

Pasuruan.  

 wawancara akhir yang 

diwakili oleh Asisten 

Manajemen Bisnis Mikro, 

Asisten Manajer 

Operasional dan 

Supervisor Penunjang 

Operasional. 

ini, membuat tujuan perusahaan 

untuk mendapatkan pekerja 

yang benar-benar memenuhi 

kriteria dan dianggap mampu 

untuk bekerja dengan 

perusahaan telah terpenuhi. 

kebijakan tentu 

mempunyai dampak 

positif dan negatif. Oleh 

karena itu, Kanca 

Pasuruan hendaknya 

tetap melakukan 

pengontrolan dan 

evaluasi secara periodik 

proses seleksi tenaga 

kerja.Mekanisme 

tahapan seleksi yang 

sudah diimplementasikan 

dengan baik ini agar 

terus dipertahankan dan 

disesuaikan dengan 

peraturan terbaru baik 

yang bersumber dari 

surat edaran ataupun 

surat keputusan Kantor 

Pusat mengenai pola 

seleksi yang 

dilaksanakan, dengan 

menerapkan prinsip yang 

obyektif, efektif dan 

efisien. Pelaksanaan 

penerimaan pekerja tetap 

memperhatikan rasio 

seleksi 1:3 untuk 

mendapatkan kualitas 

pekerja terbaik. 

 

 

2   Hasil seleksi diwujudkan 

dalam skor tes yang 

sifatnya rahasia dan hanya 

diketahui oleh vendor dan 

staff penunjang 

operasional selaku pihak 

terkait pemenuhan formasi 

pekerja yang dibutuhkan. 

Diketahuinya hasil tahapan tes 

oleh kedua belah pihak ini, akan 

membuat proses seleksi berjalan 

sesuai dengan kebijakan yang 

sudah ditetapkan. Pemantauan 

dan evaluasi secara berkala 

membuat tahapan seleksi 

semakin baik di masa 

mendatang. 



FUNGSI ORIENTASI DAN PENEMPATAN 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Setelah calon pekerja 

dinyatakan lulus dari 

seleksi penerimaan 

pekerja, dilakukan 

penandatanganan draft 

Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) yang 

memuat hak dan 

kewajiban pekerja 

selama bekerja di Kanca 

Pasuruan.  

Mekanisme orientasi 

dapat dilakukan oleh 

Pimpinan Cabang (Pinca) 

secara langsung, atau 

dengan menugaskan 

Asisten Manajer Bisnis 

Mikro (AMBM) dan 

Supervisor Penunjang 

Operasional (SPO) untuk 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.3–

DIR/SDM/01/2005 

tentang Pedoman 

Pekerja PT Bank 

Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Setelah calon pekerja 

dinyatakan lulus sebagai 

pekerja, tahapan 

selanjutnya yang 

dilakukan oleh Kanca 

Pasuruan adalah membuat 

draft Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) 

yang harus ditandatangani 

oleh calon pekerja sebelum 

dilakukan orientasi dan 

penempatan di unit kerja 

yang membutuhkan. 

Kanca Pasuruan dalam 

pelaksanaan program orientasi 

dan penempatan pekerja 

terkesan terburu-buru sehingga 

terkadang ada calon pekerja 

yang masih kurang mengerti 

mengenai seluk beluk dunia 

pekerjaan yang akan 

dihadapinya. 

Proses orientasi dan 

penempatan calon 

pekerja yang dilakukan 

oleh Kanca Pasuruan 

tidak diimplementasikan 

dengan efektif. 

manajemen hendaknya  

membuat kebijakan 

antara lain:  

1. Memberikan orientasi 

perusahaan secara 

mendetail dan seksama 

sehingga calon pekerja 

mengetahui tugas, 

fungsi, wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

2. Sebelum dilakukan 

proses penempatan, 

hendaknya manajemen 

memberikan 



menggantikan tugasnya. 

Orientasi diperlukan 

untuk mengenalkan 

kondisi, budaya kerja, 

norma dan hal-hal yang 

telah diatur perusahaan 

sebelumnya. Diharapkan 

melalui orientasi ini, 

calon pekerja dapat 

mengetahui seluk beluk 

perusahaan, tugas dan 

tanggung jawab serta 

dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

pekerjaannya. 

 kesempatan calon 

pekerja baru untuk 

menimba pendidikan 

di Sentra Pendidikan 

yang ditunjuk oleh 

Kanwil Malang. 

3. Diharapkan setelah 

menimba pendidikan, 

calon pekerja baru 

mengetahui tentang 

tugas, fungsi, 

wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

4. Jika Sentra Pendidikan 

kelebihan peserta 

pendidikan, hendaknya 

pekerja yang belum 

menjalani pendidikan 

segera dimasukkan 

waiting list dan tidak 

ditempatkan di unit 

kerja yang 

membutuhkan, tetapi 

ditempatkan sebagai 

tenaga support agar 

operasional perbankan 

tetap berjalan secara 

optimal dan tidak 

terganggu. 

2   Kebutuhan formasi pekerja 

yang mendesak oleh unit 

kerja menyebabkan waktu 

untuk dilakukan orientasi 

sangat terbatas. Hal ini 

menyebabkan informasi 

yang didapatkan oleh 

calon pekerja sangat 

sedikit. Manajemen 

bergerak cepat untuk 

memenuhi permintaan 

formasi pekerja unit kerja, 

Dengan pengetahuan tentang 

tugas dan tanggung jawab yang 

terbatas, pekerja dituntut untuk 

segera beradaptasi dan 

menyerap informasi secara 

cepat. Hal ini tentunya 

mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang diberikan 

kepada nasabah. 



dengan segera 

menempatkan pekerja 

guna mendukung 

operasional unit kerja. 

Pekerja yang belum 

dikirimkan ke Sentra 

Pendidikan langsung 

ditempatkan di unit kerja 

yang membutuhkan. 

FUNGSI  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Program pendidikan dan 

pelatihan yang 

diselenggarakan oleh 

Sentra Pendidikan 

dimaksudkan untuk 

meningkatkan dan 

mengembangkan 

ketrampilan, keahlian, 

dan pengetahuan calon 

pekerja agar dapat 

bekerja secara baik dan 

dapat mencapai tujuan 

perusahaan.  

Kanca Pasuruan telah 

memfasilitasi 

pengembangan calon 

pekerja berupa 

pengembangan 

kepribadian, 

pengembangan teknis 

dan operasional serta 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.54–

DIR/SDM/11/2002 

tentang Pedoman 

Pendidikan Pelatihan 

dan Pengembangan 

Pekerja PT Bank 

Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Agar lebih mendukung 

pencapaian visi dan misi 

BRI, diperlukan calon 

pekerja yang profesional 

sehingga diperlukan 

program pelatihan dan 

pengembangan yang 

terencana dengan baik. 

Melalui pendidikan dan 

pengembangan ini, pekerja 

dapat menyerap informasi dan 

pengetahuan secara benar 

seperti peraturan dan standar 

pelayanan yang telah diatur oleh 

Divisi Pendidikan dan Pelatihan 

di Kantor pusat 

Proses pendidikan dan 

pelatihan yang dilakukan 

oleh Kanca Pasuruan 

telah diimplementasikan 

dengan efektif sesuai 

dengan kebijakan 

perusahaan. Peneliti 

dapat menyimpulkan 

bahwa berdasarkan pada 

Surat Edaran (SE), 

Sentra Pendidikan 

merupakan: 

1. Penanggung jawab 

utama program 

pelatihan dan 

pengembangan seluruh 

SDM BRI. 

2. Menyediakan 

program-program 

pelatihan dan 

pengembangan untuk 



pengembangan 

manajerial. Setiap calon 

pekerja berhak 

mendapatkan pelatihan 

minimal sekali dalam 

setahun. Apabila terdapat 

pekerja yang melakukan 

penolakan terhadap 

panggilan pelatihan yang 

tidak disertai dengan 

alasan yang kuat maka 

hal ini dapat 

dikategorikan sebagai 

pelanggaran 

kepentingan SDM BRI 

berdasarkan kebutuhan 

perusahaan. 

3. Memberikan pelatihan 

dan pengembangan 

kepada seluruh SDM 

BRI sebagai upaya 

untuk meningkatkan 

kemampuan sehingga 

mampu menjalankan 

dan mengembangkan 

bisnis di BRI secara 

optimal. 

Oleh karena itu Kanca 

Pasuruan hendaknya 

tetap melakukan 

pengontrolan dan 

evaluasi secara periodik 

pada proses pendidikan 

dan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh 

Sentra Pendidikan 

 

2   Kanca Pasuruan 

mengirimkan calon 

pekerja untuk mengikuti 

program pendidikan dan 

pelatihan di Sentra 

Pendidikan Surabaya. 

Calon pekerja dapat disebut 

pekerja jika lulus menjalani 

ujian-ujian selama di Sentra 

Pendidikan. Setelah menjalani 

pendidikan, diharapkan menjadi 

pekerja yang profesional di 

bidangnya serta dapat 

memberikan kemampuan 

terbaiknya. 

FUNGSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Kanca Pasuruan sebagai 

organisasi yang dinamis 

membutuhkan pekerja-

pekerja terbaik untuk 

mengisi posisi kunci 

dalam operasional 

perbankan. Pekerja di 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.102–

DIR/SDM/05/2012 

tentang Pedoman 

Kenaikan Person Grade 

dan Promosi Jabatan. 

 

Kanca Pasuruan 

mengadakan seleksi 

kandidat untuk 

dipromosikan kemudian 

dipilih secara obyektif dan 

transparan. 

Seleksi kandidat dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang dalam 

pembinaan karir sesuai 

peraturan yang berlaku. 

Penetapan kelayakan pekerja 

yang berhak dipromosi 

memperhatikan informasi (track 

Proses perencanaan dan 

pengembangan karir 

yang dilakukan oleh 

Kanca Pasuruan telah 

diimplementasikan 

dengan efektif sesuai 

dengan standar yang 



Kanca Pasuruan 

memiliki kesempatan 

berkarier yang sama 

sesuai dengan jenjang 

yang disediakan oleh 

perusahaan. Selain 

bertujuan untuk 

memenuhi formasi 

jabatan yang dibutuhkan, 

hal ini juga bertujuan 

untuk meningkatkan 

motivasi dan loyalitas 

pekerja untuk memenuhi 

target yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 

 

 

record) pekerja dan informasi 

dari auditor internal, dalam hal 

ini adalah Resident Auditor Unit 

dan Resident Auditor Kanca. 

Seleksi kandidat pada 

prinsipnya adalah memilih 

pekerja terbaik untuk mengisi 

jabatan. 

ditetapkan perusahaan. 

Pembinaan karir pekerja 

yang dilakukan secara 

berkelanjutan tentu 

berdampak positif bagi 

perusahaan di masa yang 

akan datang. Oleh karena 

itu Kanca Pasuruan 

hendaknya tetap 

mengkomunikasikan 

kepada semua pekerja 

untuk diberikan 

kesempatan yang sama 

dalam mengikuti job 

opening berdasarkan 

jabatan atau golongan 

pekerja dengan tetap 

memperhatikan 

efektivitas, efisiensi, dan 

fleksibilitas pembinaan 

karier pekerja. 

2   Terdapat persyaratan 

minimal secara kumulatif 

yang harus dipenuhi oleh 

pekerja agar dapat 

dipromosikan 

Persyaratan ditetapkan sebagai 

sarana seleksi mengingat job 

opening memerlukan kandidat 

terbaik untuk mengisi formasi 

yang lowong berdasar pada 

karakteristik dan beban kerja 

yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. Sehingga pekerja 

yang mengikuti diharapkan 

memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab pada jabatan 

dengan golongan jabatan (job 

grade) yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan pengalaman 

jabatan, penilaian kinerja, 



pendidikan dan ketrampilan, 

serta rekomendasi dalam 

assesment. 

3   Dalam pembinaan karir 

pekerja dan penyegaran 

organisasi, Kanca 

Pasuruan juga melakukan 

perpindahan jabatan 

dengan golongan jabatan 

yang sama atau rotasi. 

Untuk pekerja yang dalam 

indikasi kasus disiplin, pekerja 

dapat dimutasi ke golongan 

jabatan yang lebih rendah 

(demosi). Hal ini dilakukan 

untuk segera mempercepat 

proses penyelesaian 

permasalahan di suatu unit kerja 

dan menimbulkan efek jera bagi 

para pelaku.  

FUNGSI PENILAIAN KINERJA 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Bahwa dalam rangka 

peningkatan kinerja 

pekerja, Kanca Pasuruan 

menggunakan Sistem 

Manajemen Kinerja 

(SMK) yang berbasis 

kompetensi yang 

menuntut setiap pekerja 

untuk menunjukkan dan 

mengembangkan 

pengetahuan dan 

ketrampilan serta 

kemampuan yang sesuai 

dengan kebutuhan 

perusahaan untuk 

menghasilkan kinerja 

yang unggul. 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.84–

DIR/SDM/09/2007 

tentang Sistem 

Manajemen Kinerja 

Bank Rakyat Indonesia 

Kanca Pasuruan menilai 

setiap pekerjanya 

berdasarkan pada sasaran 

kinerja obyektif, sasaran 

kompetensi, loyalitas dan 

integritas kepada 

perusahaan, serta 

kemampuan pekerja dalam 

memenuhi target yang 

dibebankan. Proses 

penilaian dilakukan secara 

berkala sebagai evaluasi 

untuk pekerja dan 

perusahaan. 

Penilaian kinerja yang 

dilakukan secara berkala, 

membuat perusahaan 

mengetahui perkembangan para 

pekerjanya. 

Proses penilaian kinerja 

yang dilakukan oleh 

Kanca Pasuruan telah 

diimplementasikan 

dengan efektif sesuai 

dengan standar yang 

ditetapkan perusahaan. 

Penilaian kinerja yang 

dilakukan selama 

setahun sekali tidak 

memungkinkan 

perusahaan untuk selalu 

memantau 

perkembangan kinerja 

pekerjanya. Walaupun 

adanya standar yang 

telah ditetapkan 



2   Hasil dari penilaian ini 

digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam 

penambahan gaji, promosi 

pangkat dan jabatan, serta 

pengangkatan status 

pekerja dari kontak  ke 

tetap. 

Dari hasil penilaian yang 

digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam 

penambahan gaji, promosi 

pangkat dan jabatan, serta 

pengangkatan status pekerja dari 

kontak  ke tetap maka akan 

membuat para pekerja berkerja 

dengan maksimal. 

memudahkan perusahaan 

untuk menilai 

keefektifan 

pendistribusian tugas dan 

wewenang dari setiap 

pekerjanya.  

Penilaian yang sistematis 

membuat pekerja 

berlomba-lomba 

meningkatkan 

kinerjanya, selain 

besaran penghargaan 

yang diberikan yaitu 

Insentif Jangka Pendek 

(IJP), juga sebagai dasar 

untuk pengembangan 

karir pekerja yang 

bersangkutan untuk 

meraih jabatan dan  job 

grade yang lebih tinggi 

di masa yang akan 

datang 

FUNGSI PEMBERIAN KOMPENSASI DAN PENGHARGAAN 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Pemberian kompensasi 

dan penghargaan oleh 

Kanca Pasuruan kepada 

para pekerja didasarkan 

pada golongan jabatan 

(job grade) dan masa 

kerja (person grade). 

Pemberian upah ini telah 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.208–

DIR/SDM/08/2011 

tentang Peraturan 

Pengupahan Pekerja PT 

Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Pekerja menerima 

kompensasi berupa gaji 

setiap bulannya sesuai 

dengan jabatan dan masa 

kerja yang dimilikinya. 

Produktivitas kinerja 

pekerja juga dihargai 

manajemen dengan adanya 

Upah yang dibayarkan sesuai 

dengan tugas, jabatan dan 

tanggung jawab para pekerja 

dan selalu ada peninjauan secara 

berkala oleh manajemen. Sistem 

engupahan dan sistem payroll 

yang terdapat di Kanca 

Pasuruan telah terkoneksi 

Proses pemberian 

kompensasi dan 

penghargaan oleh Kanca 

Pasuruan telah 

diimplementasikan 

dengan efektif sesuai 

dengan prosedur yang 

berlaku di perusahaan. 



diatur oleh perusahaan 

sebagai timbal balik atas 

apa yang telah diberikan 

oleh pekerja kepada 

perusahaan dalam jangka 

waktu tertentu. 

Pengembangan sistem 

payroll yang tersambung 

secara otomatis ke 

rekening pekerja 

membuat pelimpahan 

hak pekerja dapat 

diberikan setiap bulan.  

bonus dan insentif yang 

dibagikan setahun sekali 

berdasarkan pencapaian 

target kinerja. 

dengan baik. Kanca Pasuruan 

hendaknya tetap 

melakukan pengontrolan 

dan evaluasi secara 

berkala proses pemberian 

kompensasi dan 

penghargaan. Selain itu 

sistem pengupahan yang 

diterapkan hendaknya 

selalu dievaluasi secara 

periodik agar 

kepentingan perusahaan 

dan pekerja tidak terjadi 

tumpang tindih 2   Selain gaji, bonus dan 

tunjangan yang diterima, 

pekerja juga berhak 

mendapatkan fasilitas lain 

berdasarkan peraturan 

jabatan yang diembannya. 

Loyalitas pekerja dalam 

pencapaian karir dihargai 

oleh perusahaan. 

Adanya kebijakan pemberian 

penghargaan kepada pekerja 

secara langsung dapat 

memotivasi pekerja untuk 

bekerja secara optimal dan lebih 

tenang untuk mendukung 

pencapaian target kinerja yang 

dirumuskan dalam Rencana 

Kerja Anggaran Perusahaan 

(RKAP). 

FUNGSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk  

memberikan 

perlindungan kepada 

pekerja melalui Serikat 

Pekerja yang dibentuk di 

setiap unit kerja. Pekerja 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.21–

DIR/SDM/05/2004 

tentang Peraturan 

Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan bagi Pekerja 

PT Bank Rakyat 

Kanca Pasuruan 

memperhatikan 

perlindungan para pekerja 

dalam hal keselamatan, 

keamanan dan kesehatan 

melalui jaminan 

keselamatan berupa 

Dengan memperhatikan 

perlindungan terhadap 

pekerjanya, hal ini dapat 

membuat karyawan bekerja 

secara aman sehingga dapat 

bekerja secara optimal 

Proses perlindungan 

tenaga kerja yang 

dilakukan oleh Kanca 

Pasuruan telah 

diimplementasikan 

dengan efektif sesuai 

dengan prosedur yang 



berhak menyuarakan 

aspirasi terkait 

kesejahteraan mereka 

kepada serikat pekerja 

yang selanjutnya 

diteruskan melalui 

Forum Peningkatan 

Pekerja (FPP) yang 

diselenggarakan setiap 

tahunnya. Melalui forum 

ini, aspirasi pekerja dapat 

ditindaklanjuti oleh 

manajemen berdasarkan. 

Jaminan pemeliharaan 

kesehatan terdiri dari 

tunjangan pengobatan 

rutin dan tunjangan 

pengobatan non rutin. 

Mekanisme pemeliharaan 

kesehatan dilakukan 

melalui reimbursment 

yaitu pekerja membayar 

terlebih dahulu setiap 

biaya yang dikeluarkan 

kemudian diajukan 

penggantian melalui staff 

layanan SDM yang harus 

disetujui oleh Pimpinan 

Cabang. 

Indonesia (Persero) 

Tbk. 

 

 

asuransi jiwa, tunjangan 

kesehatan bagi pengobatan 

pekerjanya yang 

berdasarkan pada 

peraturan kantor pusat 

berlaku di perusahaan. 

Kanca Pasuruan 

sebaiknya lebih 

memperhatikan lagi FPK 

untuk dikembalikan 

fungsinya seperti 

sediakala. Forum ini 

diharapkan sebagai 

wadah aspirasi pekerja 

mengenai harapan 

dimasa yang akan 

datang. Pekerja juga 

hendaknya 

memanfaatkan forum ini 

untuk mengeluarkan 

aspirasi demi kemajuan 

perusahaan. Ketua 

serikat pekerja harus 

memperjuangkan aspirasi 

pekerja ditingkatan 

manajemen yang lebih 

tinggi agar forum ini 

tidak hanya sebagai 

wadah refreshing bagi 

pekerja. Mekanisme 

birokrasi penggantian 

biaya pemeliharaan 

kesehatan juga harus 

lebih ditingkatkan lagi 

guna pelayanan 

kesehatan yang lebih 

baik dimasa yang akan 

2   Adanya Forum 

Peningkatan Kinerja 

(FPK) yang menjadi forum 

Pekerja atau anggota keluarga 

pekerja ketika mengalami 

gangguan kesehatan harus 



aspirasi pekerja untuk 

menyampaikan uneg-

unegnya kepada 

manajemen mengenai 

kegiatan operasional 

perusahaan dan harapan 

pekerja di masa yang akan 

datang. Tetapi forum ini 

tidak dimanfaatkan seperti 

tujuan yang dibentuk pada 

awal pembentukan. 

Seiring berjalanya waktu 

FPK ini hanya bertujuan 

sebagai wahana refreshing 

bagi pekerja. Hal ini 

disebabkan banyak 

aspirasi pekerja hanya 

sampai di tingkatan dasar 

manajemen dan terputus 

ketika ketua serikat 

pekerja membawa ke 

manajemen yang lebih 

tinggi. 

mengeluarkan biaya terlebih 

dahulu untuk proses 

penyelesaian administrasi di 

rumah sakit. Ketika diajukan 

penggantian melalui mekanisme 

reimbursment, ada beberapa 

item biaya yang tidak dapat 

diganti. Hal inilah yang 

terkadang membuat kekecewaan 

beberapa pekerja 

datang. Mekanisme 

birokrasi penggantian 

biaya pemeliharaan 

kesehatan juga harus 

lebih ditingkatkan lagi 

guna pelayanan 

kesehatan yang lebih 

baik dimasa yang akan 

datang.  

FUNGSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1 Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) merupakan 

pengakhiran hubungan 

kerja karena suatu hal 

tertentu yang 

mengakibatkan 

berakhirnya hak dan 

Surat Keputusan 

No.Kep: S.27–

DIR/SDM/05/2005 

Pemutusan Hubungan 

Kerja PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk 

Pekerja kontrak yang 

kinerjanya tidak sesuai 

dengan harapan 

perusahaan tidak 

diperpanjang kontrak 

kerjanya. Proses 

Pemutusan Hubungan 

Dengan adanya pedoman 

tertulis yang mengatur proses 

PHK dengan karyawan 

termasuk pemesiunan serta 

peraturan yang jelas dan 

konsisten mengenai sanksi atas 

pelanggaran yang dilakukan 

Proses PHK yang 

dilakukan oleh Kanca 

Pasuruan telah 

diimplementasikan 

dengan efektif sesuai 

dengan prosedur yang 

berlaku di perusahaan.  



kewajiban pekerja 

dengan perusahaan. 

Proses PHK pada PT 

Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk telah 

tertulis dalam pedoman 

perusahaan. PHK dapat 

terjadi karena beberapa 

hal, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pekerja yang 

mencapai batas usia 

pensiun. 

b. Pekerja meninggal 

dunia. 

c. Pekerja mengajukan 

pengunduran diri. 

d. Pekerja sakit yang 

berkepanjangan. 

e. Pekerja melakukan 

pelanggaran disiplin. 

Kerja (PHK) yang sering 

terjadi pada Kanca 

Pasuruan adalah karena 

para pekerja sudah 

memasuki batas usia 

pensiun. Batas usia 

pensiun pekerja adalah 

umur 56 tahun dan 

diberikan Masa Persiapan 

Pensiun (MPP) selama 1 

tahun pada usia 55 

karyawan yang mengarah pada 

PHK, akan membuat karyawan 

menjadi lebih disiplin dan 

berhat-hati dalam menjalankan 

tugasnya. 

Peneliti menyarankan 

kepada manajemen untuk 

tetap mempertahankan 

fasilitas MPP bagi 

pekerja yang telah 

mencapai usia pensiun. 

Selain itu manajemen 

hendaknya juga 

memperbaiki sistem 

pengupahan bagi pekerja 

pensiun agar kehidupan 

pekerja ketika 

mengalami masa pensiun 

tetap terjamin 

kehidupannya bersama 

anggota keluarganya. 

Manajemen dapat 

mengikutsertakan 

pekerja untuk lebih aktif 

mengeluarkan premi 

pensiun yang dipotong 

melalui penghasilan 

setiap bulannya, agar 

penghasilannya dimasa 

pensiun cukup untuk 

menunjang kehidupanya. 

2   Kebijakan terbaru dari 

manajemen Kantor Pusat 

bahwa telah mengadakan 

dua opsi yaitu 

mendapatkan fasilitas 

MPP atau meniadakan 

fasilitas tersebut dan 

bekerja seperti sediakala. 

Ada beberapa pekerja yang 

memilih memanfaatkan MPP 

untuk melakukan adaptasi 

sebelum mengalami pensiun, 

ada juga yang memilih 

melewatkan MPP dikarenakan 

semangat bekerja yang terus 

bergelora menjelang masa 

pensiunnya 

 


