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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan

PT. Bura Barutama atau Pura Group merupakan jenis perusahaan yang

bergerak di bidang pembuatan kertas, kertas security, percetakan, percetakan

security, converting, packaging, hologram, corrugated box, engineering,

pembangkit listrik, manika stone art, dekoratif, bidang pertanian, perkebunan dan

perikanan. Pertama kali didirikan pada tahun 1908 dalam bentuk usaha percetakan

dan sampai sekarang telah berkembang dengan pesat dalam tiga generasi.

Generasi pertama yaitu pada tahun 1908, telah didirikannya sebuah

perusahaan percetakan letter press dengan memiliki 8 orang karyawan di kota

Kudus dengan nama PT. Pusaka Raya, yang merupakan salah satu kota industri

terkemuka di Jawa Tengah. Adanya kemajuan yang pesat di bidang percetakan,

memicu perusahaan untuk mendirikan Divisi Offset pada tahun 1939. Generasi

kedua dimulai pada tahun 1963 dimana PT. Pusaka Raya mulai berkembang dan

merupakan pemakai pertama mesin printing offset untuk melayani kebutuhan

yang semakin besar. Tahun 1970, Pura Group mencatat tonggak sejarah penting

yaitu adanya peralihan kepemimpinan baru di bawah generasi ketiga dengan

Presiden Direktur Jacobus Busono dan tahun 1970-an dibuka kantor representatif

di Jakarta dan Surabaya.
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Pura Box didirikan pada tahun 1972 yang memproduksi dos karton

bergelombang (corrugated box) yang berfungsi sebagai alat pembungkus benda-

benda mudah pecah. Selanjutnya didirikannya Pura Rotogravure pada tahun 1973

yang bergerak di bidang pelayanan cetak rotogravure dan converting yang

menghasilkan kemasan lunak (Modern Flexible Packaging). Tahun 1974,

didirikannya unit Paper Mills (pembuatan kertas) sebagai penunjang Pura Box

dalam pengadaan medium linier dan kraf linier. Selanjutnya didirikannya Divisi

Perbaikan dan Bengkel (Workshop Division) pada tahun 1975. Saat itu, Perseroan

telah berkembang menjadi sebuah usaha percetakan dengan 35 karyawan. Mesin-

mesin baru pun didatangkan langsung dari Jerman sebagai langkah investasi untuk

meyakinkan pelanggan bahwa produknya berkualitas tinggi.

Perseroan terus bertumbuh pesat untuk memasuki pasar-pasar baru baik

domestik maupun luar negeri di bawah kepemimpinan dan profesionalisme tim

manajemen dan sinergi lebih dari 8500 karyawan. Langkah ini seiring dengan

pembaharuan manajemen pada tahun 1983 ketika seluruh divisi yang berada di

PT. Pusaka Raya bergabung menjadi satu dan diubah menjadi Pura Group yang

ditandai dengan berdirinya Divisi Coating, Converting, Hot Stamping dan

Hologram. PT. Pura Barutama yang menjadi salah satu perusahaan di Pura Group

berkembang menjadi perusahaan pertama diantara perusahaan negara tropis yang

memproduksi kertas tanpa karbon (Carbonless Paper) dan kertas karbon (Self

Containing Paper). Sekitar tahun 1986 Divisi Converting mulai memproduksi

SRP (Silicone Release Paper) dan kertas pembungkus filter rokok (Cork Tipping

Paper).
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Tahun 1988 Pura mulai melebarkan daerah pemasarannya ke luar negeri

dengan ditandai ekspor perdana ke pasaran internasional yaitu Amerika Serikat,

Asia dan Eropa. Tahun berikutnya Divisi Holografi telah berhasil memproduksi

hologram gambar tiga dimensi yang menempatkan Pura sebagai produsen

hologram nomor 4 di dunia. Tahun 1990-an, Pura melakukan pemasaran

internasional dengan mendirikan kantor representatif di Beijing dan Guangzhou

(China). Tahun 1990-1991 perusahaan mengembangkan berbagai macam jenis

kertas dan menghasilkan Divisi Pura Indostamping yang memproduksi Hot

Stamping Foil atau yang lebih terkenal dengan nama hot print. Sekitar tahun 1994

berdiri Divisi HR (Human Resources) yang mengurusi manajemen dan rekrutmen

tenaga kerja.

Adanya berbagai kesulitan yang dihadapi dalam memperoleh bahan baku

impor dan mencukupi bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi,

memicu Pura untuk melakukan modifikasi pada unit kertas dengan pengadaan

berbagai macam peralatan modern dari perusahaan di Perancis. Namun,

perlengkapan dari bahan baku tersebut ditangani sendiri oleh unit bagian

perbengkelan Pura sehingga dapat menunjang kelancaran kerja unit-unit produksi,

merintis self supporting dalam bidang spare part dan modifikasi dari unit-unit

kertas, serta penambahan mesin-mesin converting dari Jerman. Hal tersebut

dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi

untuk keperluan lokal maupun ekspor sehingga tidak lagi mendatangkan kertas-

kertas berkualitas dari luar (Impor).
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Inovasi yang berkesinambung adalah kunci untuk mempertahankan basis

pelanggan serta ekspansi dan penetrasi ceruk-ceruk pasar baru, khususnya di luar

negeri. Selama bertahun-tahun Pura Group telah mencapai berbagai kesuksesan

sebagai bukti dari komitmen perusahaan terhadap inovasi dan tekad untuk

menjadi yang terdepan. Bahkan, hingga akhir 2006 Pura Group telah

mendaftarkan lebih dari 52 paten di bidang teknologi yang merupakan prestasi

tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan tunggal di Indonesia. Pura Group

juga dikenal sebagai pionir dari proses dan produk sebagai berikut:

1. Pertama di Dunia

a) Lapisan proteksi hologram di voucher kartu telepon pra bayar

b) Aplikasi langsung hologram di blister aluminium

c) Modifikasi mesin cetak offset satu warna menjadi intaglio dua warna

2. Pertama di Luar Eropa dan Amerika

Fitur anti pemalsuan terpadu untuk uang kertas, obligasi, dokumen,

pengepakan dan lain sebagainya.

3. Pertama di antara Negara-negara Tropis

Kertas kopi tanpa karbon (NCR)

4. Pertama di Asia Tenggara dan Indonesia

a) Smart card dan label

b) Hologram

c) Hot Stamping Foil

d) Kertas uang dan kertas keamanan (security paper)

e) Proyek pabrik percetakan dan konversi
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f) Mesin kertas perforasi laser untuk rokok

g) Kapsul mikro (bahan mentah NCR)

h) Kertas dekorasi bermelamin

4.1.2. Deskripsi Geografis dan Administrasi

Pura Group terletak di kota Kudus yang dikenal dengan kota Kretek karena

banyaknya industri rokok khususnya rokok kretek. Kudus juga merupakan kota

ziarah dengan peninggalannya berupa Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus

serta Makam Sunan Muria yang berada di Gunung Muria. Pura terletak di tempat

yang strategis yaitu sekitar 50 Km arah timur pelabuhan Tanjung Mas Semarang

sehingga sangat memudahkan dalam arus pengiriman barang baik untuk wilayah

barat maupun timur pula Jawa.

Pura Group didirikan pertama kali dalam bentuk usaha percetakan pada tahun

1908 terletak di kota Kudus, yaitu di kawasan Simpang Tujuh yang merupakan

jantung kota Kudus, tetapi dalam perkembangannya Pura merelokasikan

pabriknya di luar kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari polusi di wilayah

perkotaan dan kebisingan akibat suara mesin serta untuk menjaga lalu lintas kota

agar tertib dan lancar mengingat karyawan yang sangat banyak. Relokasi pabrik

ke luar kota merupakan pilihan yang sangat tepat mengingat volume permintaan

yang semakin meningkat sehingga memerlukan pengembangan pabrik lebih

lanjut. Selain itu, adanya perluasan pabrik di luar kota akan membuka lapangan

kerja baru karena berlokasi di dekat sumber tenaga kerja yang cocok dengan

keperluan organisasi di wilayah Kudus dan sekitarnya sehingga dapat mengurangi
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tingkat pengangguran dan membuka kawasan industri baru khususnya di kota

Kudus.

4.1.3. Lokasi Perusahaan

Pura Group berkantor pusat di Kudus, sekitar 50 kilometer di timur kota

Semarang tepatnya berlokasi di Jl. AKBP. Agil Kusumadya 203 Kudus 59346,

Jawa Tengah. Perwakilan perusahaan berada di tiga kota lainnya yaitu Jakarta,

Surabaya dan Semarang. Pura Group memiliki lima kawasan produk, yaitu:

1. Kawasan I

Kawasan I terletak di Jl. Lukmonohadi, Kudus. Kawasan ini dibagi menjadi

dua bagian yaitu:

a) Pura Holografi

Bergerak di bidang percetakan kertas hologram.

b) Pura Batu Mulia

Bergerak di bidang pembuatan batu perhiasan.

2. Kawasan II

Kawasan II terletak di Jl. AKBP. Agil Kusmadya Kudus. Di kawasan ini

terdapat:

a) Pura Kertas Unit Paper Mill

Meliputi Divisi PM 1, PM 2 dan PM 3 yang memproduksi kertas CTP

(Cork Tip Paper) untuk pembungkus filter rokok.
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b) Pura Rotogravure

Bergerak di bidang percetakan dan rotografi. Produk yang dihasilkan

adalah berbagai kemasan untuk obat-obatan, rokok, permen dan cetak

CTP.

c) Pura Tinta

Bergerak di bidang pembuatan dan pengolahan tinta. Hasil produksinya

digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pura Group sendiri.

3. Kawasan III

Kawasan ini terletak di Jl. Kresna Jati Wetan Kudus. Di kawasan ini terdapat:

a) Pura Offset

Bergerak di bidang offset untuk kertas dan kardus.

b) Pura Coating

Merupakan unit converting dan laminating. Produk yang dihasilkan

adalah kertas stiker dan kertas NCR yang merupakan produk andalan unit

ini.

c) Pura Repro

Bergerak di bidang pembuatan film untuk percetakan.

d) Pura HR (Human Resource)

Unit yang mengurusi serikat pekerja, seleksi karyawan, pegawai baru dan

administrasi umum.

4. Kawasan IV

Terletak di Jl. AKBP. Agil Kusumadya Km 4 Jati Kencing Kudus. Di

kawasan ini terdapat:
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a) Pura kertas unit Paper Mill

Meliputi PM 5 dan PM 6

b) Pura Converta

Bergerak di bidang pelapisan kertas CTP

c) Pura Mikrokapsul

Bergerak di bidang produksi tinta untuk mensuplai Pura Coating

d) Pura Bangunan

Bergerak di bidang pengadaan dan perencanaan bangunan serta tempat

untuk pengembangan dan pembangunan di Pura Group.

e) Pura Kendaraan

Merupakan unit pengadaan dan perawatan kendaraan

f) Pura Keuangan

5. Kawasan V

Terletak di Jl. Raya Kudus-Pati Km 12 Terban Jekulo Kudus. Di kawasan ini

terdapat:

a) Pura Nusapersada

Meliputi PM 7 dan PM 8. Unit PM 7 memproduksi kertas multi layer,

sedangkan unit PM 8 memproduksi kertas single layer.

b) Pura Workshop/Pura Rekayasa Mesin Indo

Bertugas menangani mesin-mesin produksi dan juga sebagai bengkel

kendaraan untuk karyawan maupun kendaraan milik perusahaan.
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c) Pura Boxindo

Merupakan unit pembuatan karton gelombang untuk bahan pembuatan

box.

4.1.4. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

Visi dan misi Pura Group adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi permintaan dan kebutuhan akan produk-produk pengepakan dan

percetakan di pasar domestik dan di luar negeri, dengan menawarkan solusi

yang inovatif, berkualitas dan berbasis teknologi canggih dan bahan baku

lokal.

2. Menjadi pemain utama di industri percetakan dan pengepakan global, dengan

memanfaatkan inovasi produk, sinergi dan solusi yang komprehensif.

Tujuan didirikannya Pura Group adalah untuk memenuhi kebutuhan kertas

bagi percetakan-percetakan yang ada di kota Kudus pada awalnya. Namun, dalam

perkembangan selanjutnya Pura berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar baik

lokal maupun nasional dan negara-negara tetangga seperti kawasan Timur Tengah

dan Asean. Selain itu, tujuan yang lain adalah mengurangi penggangguran di kota

Kudus dan sekitarnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1. Tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak sehingga membantu

mengurangi pengangguran.

2. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kudus dan sekitarnya.

3. Tingkat biaya hidup yang relatif rendah sehingga membantu hasil produksi

agar dapat bersaing di pasaran.
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4. Banyak industri yang memerlukan jasa percetakan.

4.1.5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan

Struktur organisasi Pura Group saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1.5

Struktur Organisasi Pura Group

Deskripsi pekerjaan untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur

a. Bersama Dewan Direksi dan segenap GM serta Plant Manager terkait,

mengkoodinir seluruh kegiatan pengelolaan Unit yang berada dalam

lingkup Pura Group sesuai dengan strategi dan policy yang telah

ditentukan, mengawasi, membuat kesimpulan, dan menentukan tindak

lanjutnya.

b. Presiden Direktur berwenang untuk mengangkat Pimpinan Level GM,

Plant Manager, coordinator atau level yang setara.

2. Wakil Presiden Direktur
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a. Membantu tugas Presiden Direktur.

b. Bersama Dewan Direksi dan segenap GM serta Plant Manager terkait,

mengkoodinir seluruh kegiatan pengelolaan Unit yang berada dalam

lingkup Pura Group sesuai dengan strategi dan policy yang telah

ditentukan, mengawasi, membuat kesimpulan, dan menentukan tindak

lanjutnya.

c. Membantu Presiden Direktur untuk mengangkat Pimpinan Level GM,

Plant Manager, coordinator atau level yang setara.

3. Direktur

a. Menyusun strategi dan kebijakan perusahaan sesuai bidang yang

dipimpin sesuai dengan strategi dan kebijakan Presiden Direktur.

b. Menyusun dan mengelola program-program dan kegiatan operasional

sesuai Unit yang dipimpin.

c. Membina karakter, budaya kerja dan peningkatan SDM yang ada serta

memotivasi jajarannya.

d. Memberikan analisa, saran dan masukan  kepada Presiden Direktur.

4. General Manager

a. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi yang

digariskan oleh Dewan Direksi.

b. Meningkatkan kinerja perusahaan.

c. Meningkatkan kualitas SDM.

5. Wakil General Manager

a. Membantu pelaksanaan tugas GM di Unit yang dipimpin.
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b. Menerapkan dan mengawasi implementasi strategi dan kebijakan

perusahaan.

c. Meningkatkan kinerja perusahaan.

d. Meningkatkan SDM.

e. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada GM dan atau

Direktur.

6. Plant Manager

a. Menerapkan dan mengawasi implementasi strategi dan kebijakan

perusahaan.

b. Menyusun program-program di Unit yang dipimpin.

c. Meningkatkan produktivitas perusahaan atau unit yang dipimpinnya.

d. Membina dan meningkatkan kualitas SDM.

7. Wakil Plant Manager

a. Membantu pelaksanaan tugas Plant Manager.

b. Menerapkan dan mengawasi strategi dan kebijakan perusahaan.

c. Menyusun program dan memberikan masukan kepada Plant Manager.

d. Mengawasi aktivitas operasional Unit yang dipimpin.

e. Membina dan meningkatkan SDM.
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4.2. Pembahasan Masalah

4.2.1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Fungsi SDM

Penyelenggaraan fungsi SDM pada Pura Group dilaksanakan oleh Divisi HR

yang dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator HR dengan membawahi 3

(tiga) departemen yakni Recruitment, Training dan Medical.

1) Departemen Recruitment

Departemen ini bertanggung jawab untuk melakukan seleksi dan penerimaan

tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kriteria unit yang bersinergi

dengan kebutuhan perusahaan. Departemen Recruitment juga bertangggung

jawab mengenai perkembangan serta pemanfaatan tenaga kerja perusahaan.

2) Departemen Training

Departemen ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan SDM

meliputi pembinaan karakter secara terprogram dalam rangka pembentukan

budaya kerja perusahaan yang baik serta pembinaan di bidang pengetahuan

dan keterampilan teknis operasional sesuai dengan kebutuhan unit-unit.

3) Departemen Medical

Departemen ini bertanggung jawab untuk melaksanakan program kesehatan

untuk tenaga kerja meliputi pelayanan jamsostek dan asuransi kesehatan

dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja. Departemen Medical

juga bertugas untuk mengkoordinir tugas paramedis di Balai Pengobatan agar

dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

Hal-hal lain yang digambarkan pada fungsi SDM Pura Group adalah sebagai

berikut:
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1. Status Pekerja

Jumlah pekerja tetap Pura Group yaitu 6072 pekerja terdiri dari, 4655 pekerja

laki-laki dan 1417 pekerja perempuan. Jumlah pekerja tidak tetap yaitu 962

terdiri dari, 773 pekerja laki-laki dan 189 pekerja perempuan.

2. Fasilitas Pekerja

a) Sarana pelindung dan perlengkapan kerja yang berhubungan dengan

keselamatan dan kesehatan kerja.

b) Pakaian kerja kepada pekerja di bagian produksi (operator dan pelaksana

produksi), satpam dan/atau di bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan perusahaan.

c) Koperasi Pekerja agar dapat membantu dan meringankan beban

kebutuhan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

d) Sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang ditempatkan

di setiap ruangan kerja.

e) Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan perusahaan.

3. Waktu Kerja

Hari dan waktu kerja yang berlaku di perusahaan, ditentukan sebagai berikut:

a. Bagian Staff dan Administrasi Kantor

1) Hari Senin – Kamis, berlaku waktu kerja 07.30 - 15.30 dan waktu

istirahat selama 1 (satu) jam (11.30 – 12.30).

2) Hari Jumat, berlaku waktu kerja 07.30 – 16.00 dan waktu istirahat

selama 1 ½ (satu setengah) jam (11.30 – 13.00)
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3) Hari Sabtu, berlaku waktu kerja 07.30 – 12.30 dan tidak ada waktu

istirahat.

b. Waktu Kerja Bergilir Bagian Produksi

1) Jam kerja shift disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi unit,

yaitu:

 Shift pertama (Pagi) berlaku waktu kerja 06.30 – 14.30

 Shift kedua (Siang) berlaku waktu kerja 14.30 – 22.30

 Shift ketiga (Malam) berlaku waktu kerja 22.30 - 06.30

2) Jam kerja 2 (dua) shift panjang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi unit. Bagi unit yang mempekerjakan shift panjang dan tidak

pada hari kerja pendek, berlaku perhitungan 7 (tujuh) jam kerja dan

selebihnya dihitung waktu kerja lembur.

c. Bagian Satpam (Satuan Pengaman)

Waktu kerja diatur sesuai kepentingan dan kebutuhan perusahaan yang

disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan Surat Keputusan

Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI.

4. Hak Pekerja

Pura Group memberikan hak atau imbal jasa kepada pekerja berupa:

1) Gaji sebesar take home pay yang terdiri dari

- Gaji pokok sebesar UMR, uang makan, lembur dan potongan iuran.

- Premi yang didasarkan pada kinerja dan prestasi.
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2) Cuti tahunan sejumlah 12 (dua belas) hari dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun. Cuti tahunan diberikan setelah pekerja bekerja selama 12 (dua

belas) bulan secara terus menerus.

3) Cuti hamil dan melahirkan selama 3 (tiga) bulan.

4) Ijin meninggalkan pekerjaan karena alasan tertentu sesuai dengan

ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003.

5) Bonus ekstra prestasi yaitu penghargaan berupa sejumlah uang yang

dapat diberikan perusahaan kepada karyawan yang memberikan ide,

inovasi dan prestasi yang bernilai dan berguna bagi perusahaan.

6) Sumbangan yang meliputi sumbangan pernikahan dan sumbangan

kematian.

7) Penghargaan khusus bagi karyawan yang telah bekerja selama 25 (dua

puluh lima) tahun berupa emas seberat 5 (lima) gram dengan kadar 22

(dua puluh dua) karat.

5. Jaminan Kesehatan

a) Perusahaan memberikan asuransi kesehatan yang dibagi menjadi dua

bagian, yaitu:

1. Asuransi kesehatan untuk level operator menggunakan Jamsostek.

2. Asuransi kesehatan untuk level staf ke atas menggunakan asuransi

swasta.

b) Perusahaan memiliki Balai Pengobatan yang disediakan untuk seluruh

karyawan.
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c) Pura memberikan vaksinasi hepatitis B gratis bagi seluruh karyawan yang

belum terkena penyakit hepatitis B pada tahun 2011.

6. Jaminan Sosial

Perusahaan menyertakan pekerja dalam Program Jamsostek dengan ruang

lingkup program jaminan meliputi:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

b. Jaminan Kematian (JKM)

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

d. Jaminan Pelayanan Kesehatan

4.2.2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman

dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang

telah ditetapkan dan berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan. Pura Group

telah memiliki sistem pengendalian manajemen yang berfungsi untuk

mengendalikan program/aktivitas fungsi sumber daya manusia. Penulis telah

memahami beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian

manajemen antara lain:

1. Tujuan dari program atau aktivitas SDM

Pura Group memiliki tujuan program atau aktivitas yang telah dinyatakan

dengan jelas, tegas dan terdokumentasi yang tercantum dalam kebijakan dan

prosedur perusahaan. Tujuan program atau aktivitas juga dinyatakan dalam
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10 M yang merupakan job description HR Pura Group. 10 M tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Menyediakan tenaga kerja terbaik

2) Meningkatkan kemampuan karyawan

3) Meningkatkan disiplin dan pembinaan karyawan

4) Menyelesaikan hubungan industrial

5) Mewakili manajemen atas suatu kebijakan perusahaan

6) Mengumpulkan informasi dan aspirasi karyawan

7) Memiliki kepekaan terhadap kondisi bisnis perusahaan

8) Membuat dan melaksanakan sistem penilaian karyawan

9) Meningkatkan dan mengkoordinir tim HR unit

10) Mengelola data dan histori karyawan

2. Pedoman/metode kerja

Metode pelaksanaan kerja Pura Group berpedoman pada Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta

peraturan pemerintah lainnya yang terkait.

3. Spesifikasi dan deskripsi pekerjaan

Pura Group memiliki deskripsi pekerjaan karyawan yang terdokumentasi.

Dokumen tersebut berisi mengenai uraian tugas, tanggung jawab, wewenang,

jabatan. Adanya spesifikasi dan deskripsi pekerjaan menunjukkan bahwa

pengendalian manajemen fungsi SDM yang dimiliki perusahaan cukup bagus.
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4. Standar atau ukuran program

Perusahaan memiliki prosedur dan standar yang jelas dan terdokumentasi

mengenai fungsi sumber daya manusia. Prosedur dan standar dibuat

menggunakan flowchart serta tertulis dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

5. Standar penilaian kinerja

Perusahaan telah memiliki standar penilaian kinerja yang jelas dan bersifat

teknis. Penilaian meliputi 2 (dua) aspek yaitu aspek objektif dan aspek

subjektif. Aspek objektif memiliki bobot sebesar 80%, sedangkan aspek

subjektif memiliki bobot sebesar 20%.

Setelah memahami beberapa hal di atas, pengendalian fungsi SDM dapat

dinyatakan telah efektif dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan dan

sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan

dalam proses audit selanjutnya.

4.2.3. Hasil Analisis dan Pengelompokan Temuan

4.2.3.1. Perencanaan SDM

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Perusahaan memiliki rencana SDM yang terdokumentasi dengan

jelas.

2) Perencanaan SDM mendukung dan terintegrasi dengan strategi dan

tujuan perusahaan.



63

3) Perencanaan SDM memuat secara jelas kualifikasi SDM yang

dibutuhkan sesuai dengan posisi masing-masing.

4) Perencanaan SDM melibatkan penilaian kondisi internal yaitu

jumlah tenaga kerja.

5) Perencanaan SDM dibuat dengan memperhatikan lingkungan

eksternal.

6) Pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam divisi HR harus

dilaksanakan dengan baik.

7) Penambahan karyawan harus disetujui oleh pimpinan departemen,

pimpinan/GM unit, koordinator HR dan Vice President.

8) Identifikasi kebutuhan karyawan dilakukan oleh divisi HR dan user.

b. Kondisi

1) Setiap tahun perusahaan mempunyai program kerja yang

terdokumentasi. Program kerja tahun berjalan dievaluasi dan

program kerja tahun berikutnya dikoordinasi untuk disepakati

bersama oleh HR Grup dan masing-masing HR Unit.

2) Setiap kebijakan yang dibuat oleh manajemen atau pimpinan

perusahaan harus melibatkan divisi HR agar kebijakan tersebut dapat

diterima karyawan.

3) Setiap pengajuan penambahan karyawan disertakan dengan alasan

penambahan, uraian jabatan, gambaran posisi/jabatan pada struktur

organisasi, tugas dan tanggung jawab utama dan spesifikasi kandidat

yang dibutuhkan untuk mengisi posisi/jabatan.
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4) Pengajuan penambahan karyawan disertakan dengan jumlah tenaga

kerja saat itu yang berada di posisi yang dibutuhkan.

5) Perencanaan SDM dibuat dengan memperhatikan lingkungan

eksternal yaitu kebijakan pemerintah. Contohnya adanya kenaikan

listrik yang dapat mempengaruhi harga jual, maka perusahaan

mengevaluasi penggunaan SDM dan menggunakan alat bantu agar

lebih cepat. Hal ini bertujuan agar perusahaan tetap dapat

mempertahankan harga jual walaupun harga listrik naik.

6) Divisi HR memberikan tugas sesuai dengan strukturnya. Setiap hari

Senin dan setiap bulan dilakukan briefing dengan seluruh unit serta

setiap tahun dilakukan koordinasi atau rapat untuk membahas target

kerja berjalan dan target kerja untuk ke depan.

7) Penambahan karyawan yang diajukan oleh divisi/unit pemohon

harus diperiksa oleh koordinator HR dan Pimpinan/GM unit serta

disetujui oleh Vice President.

8) Penambahan karyawan di unit berdasarkan identifikasi kebutuhan

dilakukan oleh HR Unit dan user, sedangkan penambahan karyawan

di grup dilakukan oleh HR Grup.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah memiliki program kerja yang terdokumentasi

dengan jelas.

2) Rencana SDM yang dibuat oleh divisi HR sejalan dengan strategi

dan tujuan perusahaan.
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3) Pengajuan penambahan karyawan telah memuat kualifikasi secara

jelas untuk posisi yang dibutuhkan.

4) Perusahaan telah melakukan penilaian kondisi internal dalam

perencanaan SDM.

5) Perusahaan telah melakukan penilaian kondisi eksternal dalam

perencanaan SDM.

6) Divisi HR telah melaksanakan tanggung jawab dan wewenang

dengan baik berdasarkan struktur.

7) Setiap penambahan karyawan yang diajukan telah disetujui oleh

pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan

perusahaan.

8) Pihak yang mengidentifikasi kebutuhan karyawan telah sesuai

dengan kebijakan perusahaan.

d. Akibat

1) Adanya program kerja yang terdokumentasi dengan jelas

menyebabkan perusahaan dapat mengetahui program yang telah

tercapai dan yang belum tercapai untuk tiap tahunnya.

2) Setiap kebijakan manajemen yang melibatkan divisi HR

mengakibatkan terjadinya keseimbangan antara kepentingan

perusahaan dan karyawan tanpa menciptakan hal-hal yang kondusif.

Peran divisi HR merupakan hal yang sangat penting dalam

menyampaikan hal-hal terkait kebijakan perusahaan kepada

karyawan.
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3) Uraian dan spesifikasi pekerjaan memudahkan divisi HR untuk

mengetahui secara jelas kebutuhan yang diminta oleh divisi yang

bersangkutan sehingga karyawan yang diperoleh tepat sesuai

permintaan.

4) Informasi jumlah tenaga kerja saat pengajuan dapat berfungsi

sebagai alat pengendalian apakah memang perlu adanya penambahan

atau tidak.

5) Penilaian eksternal dapat membantu perusahaan untuk perencanaan

SDM dengan baik dan efektif.

6) Adanya koordinasi masing-masing HR Unit dapat memperjelas

pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam divisi HR

sehingga mencegah terjadinya pekerjaan yang dilakukan dua kali

bahkan jobless.

7) Pengendalian dan pengawasan terhadap jumlah penambahan

karyawan dapat menghindari karyawan yang menganggur karena

jumlah karyawan yang berlebih.

8) Penambahan karyawan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang

dilakukan oleh divisi HR dan user menyebabkan calon karyawan

yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan karena user dan HR

Unit lebih mengetahui kondisi tenaga kerja tiap unit/divisi,

sedangkan user dan HR Grup lebih mengetahui kondisi tenaga kerja

di grup.
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e. Rekomendasi

1) Perusahaan harus tetap melibatkan divisi HR dalam pembuatan suatu

kebijakan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dapat

disampaikan kepada karyawan dan dapat diterima dengan baik.

2) Perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan bahkan meningkatkan

hubungan atau komunikasi antara HR Grup dan HR Unit agar tidak

terjadinya informasi yang tidak tepat atau kesalahpahaman yang

berakibat pada tenaga kerja yang tidak sesuai dengan permintaan.

3) Perusahaan harus tetap membuat perencanaan SDM yang

terdokumentasi dengan jelas kemudian dievaluasi secara berkala,

misalnya tiga bulan sekali. Evaluasi penting dilakukan agar dapat

meninjau apakah pelaksanaan manajemen SDM telah sesuai dengan

rencana yang dibuat dan sejalan dengan strategi perusahaan.

4.2.3.2. Rekrutmen SDM

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Rekrutmen secara tegas menginformasikan persyaratan yang harus

dipenuhi oleh calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.

2) Rekrutmen dapat memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling

tepat.
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3) Perusahaan memiliki kualifikasi minimum dalam proses rekrutmen

karyawan.

4) Setiap pelamar memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi

untuk memperoleh pekerjaan.

5) Perekrutan karyawan dilakukan oleh HR Grup.

6) Metode rekrutmen yang digunakan perusahaan adalah bekerja sama

dengan sekolah kejuruan dan universitas, job fair, koran dan website

perusahaan.

7) Perusahaan mendokumentasikan data pelamar dengan baik.

b. Kondisi

1) Lowongan kerja yang tercantum di internet, job fair dan koran telah

memuat secara jelas persyaratan yang harus dipenuhi.

2) Perusahaan mencari tenaga kerja sesuai dengan posisi yang

dibutuhkan yaitu tenaga kerja yang berlatar pendidikan SMK

ditempatkan sebagai operator, sedangkan untuk posisi staf atau

pemikir berlatar pendidikan D3 atau S1.

3) Karyawan yang diterima harus lulus tahap psikotes, wawancara HR

dan user, wawancara gate keeper dan tes kesehatan (tidak buta

warna dan tidak terkena hepatitis).

4) Setiap pelamar yang mendaftar dan memenuhi persyaratan diberikan

kesempatan yang sama untuk masuk menjadi karyawan, kecuali

untuk pekerjaan yang membutuhkan gender tertentu.
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5) Proses rekrutmen di seluruh unit dilakukan oleh HR Grup (sistem

satu pintu). Perusahaan mengutamakan rotasi dan mutasi internal

untuk merekrut karyawan. Pengajuan penambahan yang diberikan

tiap unit akan disatukan untuk diinformasikan kepada pihak yang

membutuhkan.

6) Perusahaan merekrut karyawan dengan langsung mendatangi

sekolah-sekolah kejuruan yang berada di sekitar Kudus, Pati dan

Jepara serta beberapa universitas yang berada di Jawa Tengah dan

DIY. Perusahaan juga bekerja sama dengan 3 (tiga) perusahaan

penyedia lowongan kerja untuk mengadakan job fair dan

menggunakan koran sebagai alat publikasi lowongan kerja. Website

perusahaan juga digunakan dimana lowongan kerja dicantumkan di

menu “tentang kami” kemudian masuk ke pilihan “karir”. Namun,

penggunaan website tidak diperbaharui secara rutin sesuai dengan

kebutuhan perusahaan.

7) Perusahaan telah mendokumentasikan data pelamar baik yang

diterima maupun yang tidak sejak pelamar tersebut lulus tahap

psikotes. Data pelamar disimpan di dalam gudang arsip dan

dimasukkan ke dalam kardus.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah menginformasikan dengan tegas persyaratan yang

harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja.
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2) Perusahaan telah memanfaatkan sumber tenaga kerja sesuai dengan

latar belakang pendidikan.

3) Perusahaan telah mensyaratkan kualifikasi minimum yang harus

dipenuhi karyawan.

4) Perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh

pelamar dalam proses rekrutmen tanpa adanya diskriminasi.

5) Seluruh proses rekrutmen karyawan telah dilakukan secara terpusat

oleh HR Grup.

6) Perusahaan telah menggunakan semua metode rekrutmen yang telah

ditetapkan.

7) Perusahaan telah mendokumentasikan data pelamar secara memadai.

d. Akibat

1) Kejelasan persyaratan yang tercantum di lowongan kerja

mengakibatkan pelamar yang mendaftar sesuai dengan spesifikasi

pekerjaan yang dibutuhkan.

2) Posisi yang dibutuhkan sesuai dengan latar pendidikan sehingga

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan karyawan.

3) Kualifikasi minimum dalam proses rekrutmen karyawan merupakan

hal yang penting karena akan mempengaruhi kinerja karyawan

dalam jangka waktu panjang.

4) Pelaksanaan rekrutmen telah sesuai dengan UU nomor 13 tahun

2003 pasal 5 tentang Ketenagakerjaan.
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5) Pemberlakuan sistem satu pintu mencegah terjadinya pemborosan

penambahan karyawan baru. Perusahaan mengutamakan

penambahan karyawan dari internal atau mutasi antar unit, maka

tugas divisi HR adalah untuk melihat apakah ada sumber daya

manusia yang dapat dimutasi dari unit lain.

6) Berbagai metode yang digunakan perusahaan dapat membantu untuk

mendapatkan tenaga kerja lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan.

7) Data pelamar yang terdokumentasi memudahkan perusahaan

menggunakan data yang sudah ada jika pelamar tersebut mengajukan

lamaran kembali, contohnya adalah data tes psikologi.

e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya lebih memanfaatkan iklan lowongan kerja

pada website perusahaan. Setiap posisi yang dibutuhkan sebaiknya

segera diperbaharui di website sehingga dibutuhkan adanya kerja

sama antara HR dengan bagian yang mengelola website. Perusahaan

juga perlu mencantumkan iklan lowongan pada halaman utama

website agar dapat mudah ditemukan oleh pengunjung.

2) Perusahaan sebaiknya menggunakan media sosial sebagai wadah

untuk menginformasikan lowongan kerja. Hal ini dikarenakan

sebagian besar masyarakat menggunakan media sosial sehingga

perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja lebih cepat dan sesuai

dengan kebutuhan.
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3) Perusahaan sebaiknya mengevaluasi metode rekrutmen mana yang

memberikan hasil yang maksimal dan tidak sehingga selain dapat

meminimalisasi biaya rekrutmen, perusahaan juga dapat

memaksimalkan metode rekrutmen yang memberikan hasil yang

memuaskan.

4) Perusahaan perlu melakukan ekspansi keluar wilayah Jateng dan

DIY agar tenaga kerja yang didapat lebih bervariasi dan berkualitas.

5) Data pelamar yang didokumentasi oleh perusahaan merupakan hal

yang tepat. Perusahaan perlu menempatkan secara khusus data

pelamar yang sudah sampai tahap akhir, tetapi tidak lulus. Hal ini

bertujuan agar jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang

mendesak maka bisa mempertimbangkan pelamar sebelumnya yang

tidak lulus pada tahap akhir.

4.2.3.3. Seleksi dan Orientasi SDM

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Proses seleksi dilakukan oleh HR Grup dan HR Unit.

2) Pelamar harus mengikuti tes psikologi, wawancara HR, wawancara

user, wawancara akhir (gate keeper) dan tes kesehatan. Kecuali

untuk level direksi tidak wajib mengikuti tes psikologi.

3) Calon atasan dari karyawan baru harus dilibatkan dalam proses

seleksi.
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4) Penempatan karyawan pada pekerjaan baru benar-benar sesuai

dengan kemampuannya.

5) Perusahaan menggunakan referensi pelamar jika masih terdapat

keraguan selama proses seleksi.

6) Wawancara bisa dilakukan dengan menggunakan video conference.

7) Karyawan baru yang diterima harus menandatangani Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan surat pernyataan menjaga

kerahasiaan perusahaan.

8) Tes kesehatan dapat dilakukan di Balai Pengobatan milik Pura dan di

klinik terdekat.

9) Setiap karyawan baru diberikan penjelasan mengenai product

knowledge perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

10) Karyawan baru harus melewati masa kontrak selama 1 (satu) tahun

dan dievaluasi pada bulan ketiga, bulan keenam dan bulan

keduabelas.

b. Kondisi

1) HR Grup bertanggung jawab untuk melakukan tes psikologi yang

diadakan setiap hari Selasa dan Kamis serta wawancara akhir (gate

keeper). HR Unit bertanggung jawab untuk melakukan wawancara

HR dan user.

2) Karyawan baru yang diterima telah mengikuti tes psikologi,

wawancara HR, wawancara user, wawancara akhir (gate keeper) dan

tes kesehatan.
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3) Calon atasan karyawan baru harus mengetahui dan mengenal calon

karyawan yang akan menjadi bagian dari timnya.

4) Divisi HR merekrut karyawan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan

yang dibutuhkan serta adanya wawancara user yang berfungsi untuk

mengetahui kemampuan dan keahlian karyawan.

5) Jika terdapat keraguan kepada pelamar, perusahaan menggunakan

referensi dari orang tertentu yang mengenal pelamar dengan baik,

tetapi tidak mempunyai pertalian darah. Perusahaan juga

menghubungi perusahaan di tempat pelamar bekerja sebelumnya jika

pelamar tersebut pernah bekerja di perusahaan lain.

6) Pelamar yang berada di luar kota Kudus dapat melakukan

wawancara dengan menggunakan video conference di kantor

perwakilan Jakarta, Semarang dan Surabaya.

7) Semua karyawan yang diterima telah menandatangani Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan surat pernyataan menjaga

kerahasiaan perusahaan.

8) Pelamar yang berada di Kudus dan sekitarnya dapat melakukan tes

kesehatan di Balai Pengobatan, sedangkan bagi pelamar yang berada

jauh di luar Kudus dan sekitarnya dapat melakukan tes di klinik

terdekat.

9) Karyawan baru diberikan penjelasan mengenai product knowledge

dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta masing-masing karyawan

diberikan buku PKB. Perusaaan sejauh ini tidak memiliki aturan
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secara tertulis mengenai hubungan kekeluargaan antar karyawan

yang bekerja dalam satu unit atau divisi sehingga ada karyawan yang

saling memiliki hubungan kekeluargaan bekerja dalam satu divisi.

10) Karyawan baru yang masih berstatus kontrak dipantau selama satu

tahun dan dievaluasi pada bulan ketiga, bulan keenam dan bulan

keduabelas. Jika saat proses evaluasi karyawan tersebut memiliki

kinerja buruk maka dapat diberhentikan saat itu juga tanpa

menunggu satu tahun.

c. Penyebab

1) Proses seleksi karyawan telah dilakukan oleh pihak-pihak yang

ditunjuk sesuai dengan kebijakan perusahaan.

2) Perusahaan telah melaksanakan seluruh rangkaian proses seleksi

sesuai dengan kebijakan perusahaan.

3) Perusahaan telah melibatkan calon atasan karyawan baru dalam

proses seleksi.

4) Perusahaan telah menempatkan karyawan baru sesuai dengan

keahlian dan kemampuannya.

5) Perusahaan telah mempunyai referensi pelamar jika terdapat

keraguan setelah proses wawancara.

6) Perusahaan telah menyediakan fasilitas wawancara menggunakan

video conference.

7) Perusahaan telah mematuhi dan melaksanakan prosedur penerimaan

karyawan baru yang telah ditetapkan perusahaan.
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8) Perusahaaan telah memberikan kemudahan kepada pelamar untuk

melakukan tes kesehatan.

9) Perusahaan telah menginformasikan product knowledge perusahaan

dan aturan-aturan yang berlaku.

10) Perusahaan telah mematuhi kebijakan perusahaan terkait dengan

karyawan kontak.

d. Akibat

1) Adanya pembagian tugas antar HR Grup dan HR Unit membuat

proses seleksi dapat berjalan dengan cepat, teratur dan terarah.

2) Tahapan seleksi yang harus dipenuhi oleh calon karyawan

menyebabkan perusahaan dapat memperoleh karyawan yang

berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3) Terlibatnya calon atasan dari karyawan baru dalam proses seleksi

menyebabkan pelamar tersebut dapat diuji secara teknis sehingga

dapat mengetahui keahlian dan kemampuan yang dimiliki pelamar

tersebut.

4) Penempatan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan

kemampuan dan keahliannya dapat memudahkan karyawan tersebut

bekerja secara cepat dan efektif serta tidak menghambat pekerjaan.

5) Adanya referensi dapat membantu perusahaan untuk mengenali

pelamar lebih dalam sehingga pelamar yang diterima merupakan

orang yang tepat dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.
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6) Wawancara yang menggunakan video conference dapat

memudahkan pelamar yang berada di luar kota Kudus untuk tidak

perlu datang ke perusahaan sehingga proses seleksi bisa lebih efisien

dan tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga.

7) Adanya perjanjian yang harus ditandatangani dapat menjadi

pedoman untuk mengawasi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi

karyawan dan perusahaan.

8) Kebijakan yang diberikan perusahaan untuk melakukan tes

kesehatan di klinik terdekat dapat mempermudah pelamar. Namun,

tes kesehatan yang dapat dilakukan klinik lain dapat memicu

terjadinya kecurangan yang berakibat pada ketidakakuratan hasil tes

kesehatan dan tentunya dapat merugikan perusahaan.

9) Pembekalan mengenai produck knowledge dan PKB (Perjanjian

Kerja Bersama) ditujukan kepada karyawan baru sehingga karyawan

tersebut dapat memahami tujuan dan budaya perusahaan serta

aturan-aturan yang harus dipatuhi karyawan selama menjadi

karyawan Pura. Adanya hubungan kekeluargaan diantara karyawan

dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan.

10) Evaluasi yang dilakukan kepada karyawan yang masih dalam masa

kontrak mempermudah perusahaan untuk menilai kinerja karyawan

tersebut sehingga perusahaan dapat memutuskan apakah akan

diangkat menjadi karyawan tetap atau memperpanjang masa kontrak

atau bahkan memberhentikan karyawan tersebut.
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e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya membuat kebijakan tertulis mengenai

karyawan yang saling memiliki hubungan kekeluargaan tidak boleh

ditempatkan dalam satu divisi atau unit serta di posisi  yang saling

berhubungan.

2) Perusahaan sebaiknya menunjuk klinik terpercaya untuk melakukan

tes kesehatan bagi para pelamar. Misalnya, kepada dokter yang

berada di bawah naungan rumah sakit sehingga ada pihak yang

menjamin keakuratan hasil kesehatan tersebut.

3) Penggunaan video conference dalam tahap wawancara merupakan

hal yang sangat bagus dan efisien. Pelamar tidak perlu membutuhkan

banyak waktu dan tenaga, begitu juga akan membantu mempercepat

perusahaan untuk mendapatkan karyawan.

4) Perusahaan sebaiknya melakukan tes psikologi untuk level direksi

agar dapat mengetahui kepribadian yang sulit untuk diketahui

melalui wawancara. Tes psikologi juga membantu agar posisi direksi

diduduki oleh orang yang tepat karena terkait dengan posisi yang

vital dan strategis terhadap perusahaan.

4.2.3.4. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Hasil Audit
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a. Kriteria

1) Perusahaan memiliki program pelatihan dan pengembangan

karyawan yang terdokumentasi dengan jelas.

2) Pelatihan dan pengembangan karyawan memiliki tujuan yang

dinyatakan dengan tegas dan terdokumentasi.

3) Pelatihan diikuti oleh karyawan yang memang membutuhkan

pelatihan.

4) Program pelatihan dan pengembangan dapat terlaksana sesuai

dengan yang direncanakan.

5) Setiap karyawan baru wajib mengikuti 3 (tiga) pelatihan yaitu K3,

Pura’s Way dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK).

6) Perusahaan mempunyai 2 (dua) jenis pelatihan berdasarkan sumber

yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal.

7) Biaya pelatihan yang dilaksanakan tidak melampaui anggaran yang

ditetapkan.

8) Pemantauan terhadap hasil pelatihan dilakukan secara periodik untuk

menilai efektivitasnya.

9) Divisi HR bertanggung jawab penuh untuk menentukan kebutuhan

pelatihan dan pengembangan karyawan.

10) Keterampilan, kemampuan berkomunikasi dan produktivitas

karyawan diharapkan meningkat setelah mengikuti pelatihan.
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b. Kondisi

1) Setiap akhir tahun, divisi HR menyusun program pelatihan selama 1

(satu) tahun ke depan. Setiap unit mengajukan pelatihan yang

dibutuhkan kepada HR Grup untuk disetujui. Perusahaan telah

mencantumkan nama pelatihan yang akan diadakan, waktu

pelaksanaan, peserta pelatihan dan trainer di dalam program

pelatihan.

2) Setiap program pelatihan memiliki tujuan yang dinyatakan dengan

tegas dan terdokumentasi. Tujuan pelatihan telah tercantum dalam

program pelatihan.

3) Perencanaan program pelatihan dibuat berdasarkan kebijakan

manajemen puncak dan analisa kebutuhan per unit.

4) Terdapat 1 (satu) program pelatihan yaitu People Management yang

tidak dilaksanakan sesuai rencana. Program pelatihan yang tertunda

akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Selain hal di atas, terdapat

kekurangan selama proses pelaksanaan pelatihan yaitu waktu

pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal dikarenakan terlambatnya

tim pelaksana pelatihan hadir di tempat pelatihan. Bahkan, saat tim

menyiapkan alat presentasi, para peserta sudah ramai berdatangan.

5) Ada karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran (PBK).

6) Trainer pelatihan internal adalah departemen training dan karyawan

yang memiliki keahlian dan mampu untuk memberikan materi,
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sedangkan trainer pelatihan eksternal adalah orang lain di luar

perusahaan. Pelatihan yang diadakan didominasi oleh pelatihan

internal.

7) Biaya pelatihan yang digunakan perusahaan tidak melampaui

anggaran yang sudah ditetapkan, bahkan dana anggaran yang

diberikan masih memiliki sisa dana.

8) Selama 3 (tiga) bulan setelah pelatihan, karyawan diamati

perkembangannya kemudian pada bulan ketiga dievaluasi oleh

atasan karyawan tersebut. Evaluasi tersebut akan diserahkan kepada

divisi HR.

9) Program pelatihan yang diajukan manajemen puncak dan tiap unit

akan disaring dan dianalisis pelatihan mana yang bisa disatukan dan

dilaksanakan bersama-sama serta pelatihan yang tidak perlu

dilakukan.

10) Keterampilan, kemampuan berkomunikasi dan produktivitas

karyawan dapat meningkat setelah mengikuti pelatihan.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah mendokumentasikan program pelatihan dan

pengembangan karyawan.

2) Perusahaan telah menetapkan tujuan pelatihan yang tegas dan

terdokumentasi.

3) Perusahaan telah melaksanakan program pelatihan untuk karyawan

yang memang membutuhkan pelatihan.
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4) Adanya program pelatihan yang tidak dapat terlaksana sesuai

rencana disebabkan oleh ketidaksiapan bahan atau materi.

Keterlambatan tim pelaksana disebabkan oleh kurangnya tingkat

kedisiplinan dan kesadaran untuk datang sebelum acara dimulai.

5) Adanya karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) disebabkan oleh

karyawan tersebut tidak mendapat pemberitahuan atau undangan

untuk mengikuti pelatihan PBK.

6) Perusahaan telah menjalankan program pelatihan yang berasal dari 2

(dua) sumber sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

7) Biaya pelatihan yang tidak melampaui anggaran disebabkan oleh

perusahaan mengutamakan pelatihan yang berasal dari internal.

8) Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang sudah

dilakukan.

9) Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab untuk menentukan

kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan.

10) Perusahaan telah memenuhi kebutuhan karyawan untuk

meningkatkan kemampuan dan keahliannya.

d. Akibat

1) Adanya program pelatihan yang terdokumentasi dengan jelas

menyebabkan perusahaan dapat mengetahui apakah program yang

direncanakan dalam 1 (satu) tahun telah tercapai atau belum.



83

2) Tujuan pelatihan yang telah ditetapkan dapat dijadikan sebagai target

atau sasaran yang harus dicapai oleh perusahaan dan karyawan.

3) Dasar perencanaan program pelatihan yang tepat menyebabkan

pelatihan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

karyawan sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerjanya.

4) Tertundanya pelatihan yang sudah direncanakan dapat menghambat

dan mempengaruhi kinerja karyawan. Keterlambatan tim pelaksana

tentunya akan menurunkan semangat para peserta untuk mengikuti

pelatihan.

5) Karyawan yang tidak mengikuti pelatihan PBK mengakibatkan

karyawan tersebut tidak mengetahui tindakan pencegahan dan

penanganan bahaya kebakaran.

6) Perusahaan dapat memanfaatkan sumber pelatihan dengan baik dan

efisien sehingga dapat memperkecil dana pengeluaran untuk

pelatihan.

7) Pelatihan yang berasal dari internal perusahaan dapat menghemat

pengeluaran sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan jauh di

bawah anggaran yang sudah ditetapkan.

8) Pemantauan terhadap hasil pelatihan dapat dijadikan informasi

penting mengenai perkembangan karyawan dan sebagai bahan

evaluasi bagi divisi HR untuk ke depannya.

9) Penyaringan pelatihan yang diajukan masing-masing unit bertujuan

untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya, waktu dan tenaga.
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10) Peningkatan terhadap keterampilan, kemampuan berkomunikasi dan

produktivitas yang dimiliki karyawan dapat mendukung tercapainya

tujuan perusahaan.

e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya perlu mengevaluasi dan memperbaiki

tertundanya pelatihan tersebut sehingga untuk program-program

selanjutnya perusahaan dapat mempersiapkan materi secara matang.

2) Perusahaan perlu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 3 (tiga)

pelatihan wajib yaitu K3, Pura’s Way dan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran (PBK) agar dapat tersampaikan dengan baik dan tepat

sasaran.

3) Perusahaan sebaiknya mengadakan 3 (tiga) pelatihan wajib tidak

hanya untuk karyawan baru, tetapi karyawan lama juga perlu untuk

mendapatkan pelatihan tersebut.

4) Perusahaan perlu memperbaiki pelaksanaan pelatihan. Tim

pelaksana pelatihan sebaiknya sudah berada di tempat minimal 1

(satu) jam sebelum pelatihan dimulai. Hal ini bertujuan agar

persiapan dilakukan secara matang untuk mencegah terjadinya hal-

hal teknis yang tidak diinginkan. Tim pelaksana pelatihan juga perlu

mengadakan briefing sebelum pelatihan dan evaluasi setelah

pelatihan.

5) Perusahaan sebaiknya mampu menganalisis karyawan yang tepat

untuk mengikuti pelatihan yang berasal dari eksternal. Hal ini



85

bertujuan agar karyawan tersebut mampu memberikan pelatihan

kepada internal perusahaan serta dapat tersampaikan dengan baik

dan dimengerti.

4.2.3.5. Perencanaan dan Pengembangan Karir

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Perusahaan memiliki program perencanaan dan pengembangan karir

yang jelas untuk seluruh karyawannya.

2) Karyawan dapat meningkatkan karirnya berdasarkan kinerja dan

kontribusi.

3) Divisi HR dapat memahami bahwa setiap karyawan memiliki tingkat

minat yang berbeda dalam meningkatkan karirnya.

4) Program perencanaan dan pengembangan karir berlaku sama bagi

seluruh karyawan.

5) Supervisi atau atasan langsung terlibat dalam perencanaan dan

pengembangan karir karyawan.

b. Kondisi

1) Setiap karyawan mempunyai karir yang jelas yaitu jenjang jabatan.

Karyawan yang berprestasi akan dipromosikan untuk naik jabatan ke

level berikutnya. Namun, tidak menutup kemungkinan seorang

karyawan dapat naik jabatan 2 (dua) tingkat di atasnya jika

kinerjanya bagus dan berprestasi lebih dibanding karyawan lainnya.
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2) Karyawan yang memiliki kinerja bagus dan berkontribusi lebih

untuk perusahaan akan dipromosikan.

3) Divisi HR akan mengetahui minat karyawan berdasarkan psikotes,

penugasan, lingkungan dan perilaku dari karyawan tersebut. Divisi

HR juga memiliki program pembinaan untuk mengetahui minat

karyawan.

4) Semua karyawan yang memenuhi kualifikasi akan dipromosikan.

5) Supervisi atau atasan langsung menyadari pentingnya keterlibatan

mereka dalam perencanaan dan pengembangan karir bawahannya.

Perusahaan telah memberikan edukasi terutama kepada orang-orang

lama.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah melaksanakan program perencanaan dan

pengembangan karir karyawan.

2) Perusahaan telah melaksanakan peningkatan karir karyawan

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

3) Perusahaan telah mengetahui dan memahami tingkat minat karyawan

dalam meningkatkan karirnya.

4) Perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama kepada

karyawan untuk meningkatkan karirnya.

5) Perusahaan telah melibatkan supervisi atau atasan langsung dalam

perencanaan dan pengembangan karir.
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d. Akibat

1) Program perencanaan dan pengembangan karir yang jelas membuat

karyawan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja agar dapat

dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

2) Karyawan akan berlomba-lomba untuk berkontribusi kepada

perusahaan dan meningkatkan kinerjanya. Hal ini tentunya akan

mempengaruhi kemajuan perusahaan.

3) Peningkatan karir yang sesuai dengan minat karyawan menyebabkan

output yang dihasilkan karyawan tersebut akan lebih maksimal.

4) Semua karyawan akan merasa adil dengan adanya kesempatan untuk

berkarir dan kesamaan dalam sistem promosi.

5) Terlibatnya atasan langsung dalam membantu perencanaan dan

pengembangan karir para bawahan dapat menguntungkan kedua

belah pihak. Tidak hanya bawahan yang berkesempatan untuk

mengembangkan karirnya, melainkan dapat meningkatkan kinerja

atasan yang bersangkutan.

e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan untuk menerapkan

prinsip keadilan dalam perencanaan dan pengembangan karir yang

berlaku bagi semua karyawan. Hal ini bertujuan untuk

membangkitkan semangat dan motivasi karyawan untuk berprestasi

dan berkontribusi untuk perusahaan.
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2) Perusahaan perlu meningkatkan edukasi kepada supervisi mengenai

pentingnya keterlibatan atasan langsung dalam perencanaan dan

pengembangan karir bawahannya. Tidak hanya bawahan yang

mendapatkan dampak positif perencanaan dan pengembangan karir,

melainkan akan meningkatkan kinerja atasan yang bersangkutan. Hal

ini dikarenakan keberhasilan seorang supervisi atau atasan

ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para bawahan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4.2.3.6. Penilaian Kinerja SDM

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Perusahaan melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan

sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

2) Penilaian kinerja menggunakan instrumen penilaian.

3) Perusahaan mengadakan pelatihan terlebih dahulu bagi petugas

penilai.

4) Penilaian kinerja dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh

seluruh karyawannya.

5) Perusahaan mempunyai standar penilaian kinerja karyawan.

6) Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan karyawan yang dinilai.

7) Tujuan dari penilaian kinerja akan dievaluasi.

8) Hasil penilaian kinerja didokumentasikan secara memadai.
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b. Kondisi

1) Penilaian kinerja terhadap karyawan dilakukan secara periodik yaitu

2 (dua) kali dalam setahun.

2) Sebagian besar karyawan dinilai berdasarkan penilaian objektif 80%

dan subjektif 20%, sedangkan untuk karyawan di bagian produksi

100% penilaian objektif.

Aspek penilaian objektif terdiri dari:

a. Pemahaman tugas kerja

b. Pencapaian hasil kerja

c. Efektivitas dan produktivitas kerja

d. Problem solving/ kreativitas

e. Ketuntasan kerja

Aspek penilaian subjektif terdiri dari:

a. Kerjasama tim

b. Kedisiplinan/ kepatuhan

c. K3

d. Absensi

3) Petugas penilai diberikan penyegaran untuk mengetahui alasan

dilakukannya penilaian kinerja kemudian dijelaskan bagaimana tata

cara penilaiannya.

4) Karyawan mengetahui bahwa kinerja mereka akan dinilai oleh

atasan dan hasil penilaian akan dijadikan feedback kepada karyawan.
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5) Perusahaan merepresentasikan hasil penilaian ke dalam 5 (lima)

kategori yaitu Baik Sekali (85-100), Baik (70-84), Cukup (55-69),

Kurang (40-54), Kurang Sekali (25-39).

6) Penilaian kinerja dilakukan dari 1 (satu) arah yaitu penilaian dari

atasan. Atasan langsung lebih memahami tim atau bawahannya

sehingga mudah untuk dilakukan penilaian kinerja.

7) Penilaian kinerja akan dievaluasi dan digunakan sebagai dasar

pendapatan karyawan.

8) Divisi HR membuat rekapitulasi hasil penilaian kinerja dan

diserahkan kepada direksi.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah mematuhi kebijakan yang mengatur tentang

pelaksanaan penilaian kinerja karyawan.

2) Perusahaan telah menggunakan instrumen dalam penilaian kinerja

karyawan.

3) Perusahaan telah memberikan edukasi kepada petugas penilai terkait

dengan penilaian kinerja.

4) Perusahaan telah melaksanakan penilaian kinerja secara terbuka

kepada karyawan.

5) Perusahaan telah mempunyai standar untuk menilai kinerja

karyawan.

6) Perusahaan telah melaksanakan penilaian kinerja yang melibatkan

atasan karyawan.
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7) Perusahaan telah mengevaluasi tujuan dari penilaian kinerja.

8) Perusahaan telah mendokumentasikan hasil penilaian kinerja dengan

baik.

d. Akibat

1) Penilaian kinerja karyawan dilakukan agar dapat mengetahui

perkembangan karyawan baik berupa prestasi maupun penurunan

kinerja selama 6 (enam) bulan.

2) Karyawan yang bekerja tidak hanya dituntut untuk mencapai target

pekerjaan yang diberikan melainkan juga harus bisa bekerjasama

dengan tim, disiplin dan bekerja dengan hati-hati.

3) Adanya pelatihan bertujuan agar petugas penilai memahami

pentingnya penilaian dan mengerti cara menilai sehingga dapat

menghindari kesalahan dalam penilaian.

4) Adanya feedback untuk karyawan dapat dijadikan sebagai upaya

untuk mengevaluasi dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja

karyawan.

5) Adanya standar penilaian memudahkan divisi HR untuk mengetahui

perkembangan karyawan apakah sudah bagus atau butuh pembinaan

bahkan pelatihan.

6) Penilaian kinerja dari atasan berfungsi sebagai bahan masukan untuk

meningkatkan performa kerja karyawan di masa yang akan datang.

7) Penyesuaian pendapatan berdasarkan penilaian kinerja akan

memotivasi karyawan untuk berprestasi.
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8) Perusahaan dapat mengetahui perkembangan karyawan selama

menjadi karyawan Pura.

e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya memberlakukan penilaian objektif dan

subjektif untuk semua karyawan tanpa terkecuali. Penilaian secara

subjektif merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan

mempengaruhi output yang dihasilkan karyawan.

2) Sebaiknya perusahaan juga menggunakan penilaian dari bawah yaitu

penilaian yang dilakukan bawahan terhadap atasannya. Hal ini

bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana cara atasan

memimpin dan mengarahkan bawahannya.

3) Terdapat beberapa hal penting yang sebaiknya diperhatikan dan

dipertahankan perusahaan yaitu pemberian feedback kepada

karyawan yang dinilai, hasil setiap penilaian kinerja yang diarsip dan

dijadikan dasar oleh SDM dalam pengambilan keputusan kepada

karyawan yang bersangkutan.

4.2.3.7. Kompensasi

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Kompensasi memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan

perusahaan.

2) Perusahaan mempunyai standar kompensasi.
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3) Kebijakan kompensasi selalu ditinjau secara periodik.

4) Terdapat kebijakan pemberian insentif sesuai dengan hasil kerja

yang dicapai.

5) Perusahaan memberikan program kompensasi non keuangan.

6) Penyesuaian kompensasi dilakukan oleh atasan langsung.

7) Absensi dilakukan pada pagi hari saat masuk kerja dan sore hari saat

pulang kerja.

8) Lembur karyawan harus berdasarkan absensi dan surat perintah

lembur.

b. Kondisi

1) Karyawan termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan karena

adanya kompensasi.

2) Kompensasi ditetapkan berdasarkan tanggung jawab dan tingkat

kesulitan pekerjaan, serta kinerja dan kontribusi karyawan.

3) Penyesuaian kompensasi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun untuk

standarnya dan bisa mencapai 2-3 kali setahun jika kinerja karyawan

sangat bagus. Dasar penyesuaian kompensasi meliputi prestasi yang

dihasilkan, gaji yang diterima saat itu terlalu kecil, beban atau target

yang diberikan sangat besar, serta melakukan perbandingan terhadap

pekerjaan yang lain.

4) Perusahaan memberikan bonus ekstra prestasi untuk karyawan

dengan pencapaian ekstra prestasi.
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5) Perusahaan memberikan penghargaan khusus berupa cincin emas

seberat 5 gram bagi karyawan yang telah bekerja di perusahaan

selama 25 tahun.

6) Kompensasi karyawan disesuaikan oleh atasan langsung kemudian

harus disetujui oleh pimpinan unit.

7) Terdapat beberapa karyawan yang beristirahat atau keluar kantor

melebihi batas jam istirahat.

8) Setiap karyawan yang melakukan lembur harus berdasarkan perintah

dari atasan berupa surat perintah lembur (SPL). Perusahaan

menetapkan upah karyawan berdasarkan jumlah jam kerja dan SPL.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja dan

kontribusi karyawan.

2) Perusahaan telah memiliki standar untuk pemberian kompensasi

kepada karyawan.

3) Perusahaan telah melaksanakan peninjauan dan penyesuaian

kompensasi secara periodik.

4) Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan

bonus ekstra prestasi kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

5) Perusahaan telah mematuhi kebijakan terkait dengan pemberian

program kompensasi non keuangan.
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6) Perusahaan telah melakukan penyesuaian kompensasi yang

melibatkan atasan langsung dan pimpinan unit.

7) Adanya karyawan yang beristirahat melebihi jam kantor disebabkan

oleh kurangnya kesadaran dan ketidakdisiplinan karyawan terhadap

peraturan perusahaan mengenai jam kerja.

8) Perusahaan telah melaksanakan kebijakan terkait dengan penetapan

upah lembur karyawan.

d. Akibat

1) Kompensasi yang disesuaikan berdasarkan kinerja dan konrtibusi

membuat karyawan termotivasi untuk bekerja lebih giat dan

berprestasi demi mencapai tujuan perusahaan.

2) Kompensasi yang ditetapkan berdasarkan tanggung jawab dan

tingkat kesulitan pekerjaan akan membuat karyawan merasa adil.

3) Adanya penyesuaian kompensasi yang dilakukan secara berkala

membuat karyawan akan merasa puas karena gaji yang diterima

sesuai dengan standar yang berlaku umum dan output yang

dihasilkan.

4) Kebijakan pemberian intensif akan memacu karyawan untuk

berkontribusi lebih demi kemajuan perusahaan.

5) Penghargaan berupa cincin emas akan memotivasi karyawan untuk

bekerja di perusahaan dalam jangka panjang.



96

6) Penyesuaian kompensasi dilakukan pada sasaran yang tepat karena

atasan langsung lebih memahami kinerja karyawan yang

bersangkutan.

7) Adanya ketidakdisiplinan karyawan akan mengurangi jam kerja

karyawan sehingga mempengaruhi tugas dan tanggung jawab.

8) Adanya surat perintah lembur dapat dijadikan sebagai alat bukti

sehingga dapat mencegah karyawan yang sengaja absen di luar jam

kerja untuk mendapatkan upah lembur.

e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya memberlakukan absensi pada siang hari atau

jam istirahat sehingga dapat mencegah karyawan yang beristirahat

melebihi jam yang sudah ditentukan.

2) Perusahaan sebaiknya tetap melakukan penyesuaian kompensasi

secara periodik agar seluruh karyawan merasa adil dan fair sehingga

karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan

kontribusi untuk perusahaan.

3) Perusahaan sebaiknya membuat program “reward” bagi karyawan

terbaik berdasarkan hasil penilaian periode tertentu. Misalnya, pada

akhir tahun perusahaan mengumumkan karyawan yang terbaik dan

mencatumkan nama, posisi jabatan beserta foto karyawan tersebut di

papan pengumuman setiap ruangan. Hal ini merupakan salah satu

upaya perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan dan
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memacu kepada seluruh karyawan untuk bekerja lebih giat dan

berkontribusi untuk perusahaan.

4.2.3.8. Perlindungan dan Kesehatan

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Perusahaan mempunyai program keselamatan dan kesehatan kerja

yang terdokumentasi secara tertulis.

2) Perusahaan memiliki sistem komunikasi bahaya kerja.

3) Karyawan harus mengetahui tentang adanya material yang

berbahaya.

4) Karyawan dilatih untuk menggunakan peralatan perlindungan kerja.

5) Perusahaan harus menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat

bagi karyawan.

6) Perusahaan mempunyai fasilitas berobat gratis untuk seluruh

karyawan beserta keluarga di luar jam kerja.

7) Semua karyawan baru mendapatkan pelatihan penggunaan APAR

(Alat Pemadam Api Ringan) sejak tahun 2009.

b. Kondisi

1) Perusahaan memiliki program K3 yang terdapat dalam program

pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan.

2) Perusahaan memiliki papan dan banner yang bertuliskan persyaratan

yang harus digunakan karyawan sebelum bekerja serta pengumuman
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yang disampaikan oleh operator. Perusahaan juga telah memberikan

petunjuk jalur evakuasi di setiap ruangan dan memasang denah

lokasi ruangan pada toilet.

3) Perusahaan memberikan label pada material yang berbahaya

sehingga semua karyawan telah mengetahui area atau lokasi yang

terdapat material berbahaya.

4) Karyawan yang bekerja di area yang berbahaya telah mengetahui

cara menggunakan peralatan perlindungan kerja.

5) Perusahaan mempunyai Balai Pengobatan yang disediakan untuk

seluruh karyawan, kegiatan olahraga rutin, kawasan bebas merokok

dan jaminan kecelakaan kerja. Namun, kegiatan olahraga tidak

dilaksanakan secara rutin di seluruh unit bisnis.

6) Level operator dapat berobat ke dokter keluarga yang ditunjuk

perusahaan, sedangkan level staf ke atas dapat berobat ke dokter

mana pun dengan sistem rembuirsement (membayar terlebih

dahulu). Level staf ke atas nantinya mengajukan penggantian biaya

berobat kepada departemen medical disertasi fotokopi buku

tabungan, fotokopi kartu asuransi, kuitansi dan diagnosa dokter,

kuitansi obat dan resep dokter.

7) Ada karyawan yang tidak mengetahui penggunaan APAR (Alat

Pemadam Api Ringan). Perusahaan juga tidak memasang petunjuk

penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di sekitar alat

tersebut.
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c. Penyebab

1) Perusahaan telah mematuhi kebijakan yang mengatur program K3

yang wajib dimiliki perusahaan.

2) Perusahaan telah memiliki sistem komunikasi bahaya kerja untuk

karyawannya.

3) Perusahaan telah menginformasikan kepada karyawan terkait

material yang berbahaya.

4) Perusahaan telah menyampaikan cara menggunakan alat

perlindungan kerja kepada karyawan dengan baik.

5) Perusahaan telah menerapkan program kesehatan dan kemanan yang

memadai.

6) Perusahaan telah mematuhi kebijakan untuk menyediakan fasilitas

berobat gratis bagi seluruh karyawan.

7) Adanya karyawan yang tidak mengetahui penggunaan APAR (Alat

Pemadam Api Ringan) dikarenakan karyawan tersebut tidak

mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan APAR (Alat

Pemadam Api Ringan).

d. Akibat

1) Program K3 yang diberikan perusahaan dapat membantu karyawan

untuk menghindari tindakan atau aktivitas yang menyebabkan

terjadinya kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang

sehat.
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2) Adanya komunikasi bahaya kerja dapat membantu karyawan yang

lupa untuk menggunakan alat atau perlengkapan sebelum bekerja.

Jalur evakuasi dan denah lokasi yang dipasang dapat mempermudah

karyawan apabila terjadi bahaya.

3) Pemberian label bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan

agar dapat lebih berhati-hati jika berada di sekitar bahan atau

material yang berbahaya.

4) Karyawan dibekali peralatan perlindungan kerja untuk menghindari

risiko kecelakaan.

5) Adanya fasilitas Balai Pengobatan, program senam sehat dan

larangan merokok dapat membuat karyawan menjadi sehat bugar

dan menghindari terjadinya kecelakaan seperti kebakaran. Jaminan

kecelakaan kerja yang diberikan telah sesuai dengan PKB dan UU

Jamsostek.

6) Kesehatan karyawan beserta keluarga dapat terjamin sehingga dapat

meningkatkan loyalitas karyawan dan memotivasi untuk bekerja

lebih giat dan berprestasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

7) Adanya karyawan yang tidak mengetahui penggunaan APAR dapat

berakibat buruk jika terjadinya kebakaran karena karyawan tersebut

tidak dapat mengetahui bagaimana untuk memadamkan api.
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e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya menerapkan program senam sehat pada semua

unit bisnis minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan

agar dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup karyawan.

2) Perusahaan perlu mengevaluasi pelatihan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran (PBK) agar dapat tersampaikan dengan baik dan tepat

sasaran.

3) Perusahaan sebaiknya memasang petunjuk penggunaan APAR (Alat

Pemadam Api Ringan) di dekat APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

yang terpasang agar dapat memudahkan karyawan yang lupa bahkan

tidak tahu menggunakan alat tersebut.

4.2.3.9. Kepuasan Kerja Karyawan

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Perusahaan menetapkan indikator penting kepuasan kerja karyawan.

2) Saran dan keluhan karyawan dapat disampaikan melalui kotak saran

yang telah disediakan perusahaan.

3) Karyawan diharapkan memiliki motivasi kerja yang tinggi.

b. Kondisi

1) Kepuasan kerja karyawan dapat diketahui dengan melihat masa kerja

karyawan, hasil kerja yang dicapai dan kontribusi karyawan terhadap

perusahaan.
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2) Karyawan menyalurkan saran atau kritikan kepada perusahaan

melalui kotak saran yang sudah disediakan.

3) Karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Hal ini terbukti saat

beberapa karyawan mengalami musibah banjir, karyawan tersebut

tetap menerjang banjir agar bisa bekerja.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah memantau kepuasan kerja karyawan berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan.

2) Perusahaan telah menyediakan fasilitas penampung saran dan kritik

dari karyawan.

3) Perusahaan telah sukses membangkitkan motivasi karyawan untuk

bekerja.

d. Akibat

1) Adanya indikator kepuasan dapat mempermudah perusahaan untuk

mengetahui apakah karyawan mempunyai loyalitas yang tinggi

untuk perusahaan.

2) Sarana atau wadah yang disediakan perusahaan untuk menampung

saran dan keluhan dapat memberikan dampak positif bagi

perusahaan. Perusahaan dapat mempertimbangkan ide-ide karyawan

serta perbaikan yang harus dilakukan demi kemajuan perusahaan.

3) Tingginya motivasi dan semangat kerja karyawan dapat memberikan

dampak positif terhadap tercapainya tujuan perusahaan.
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e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya menambah sarana untuk menampung saran

dan keluhan karyawan yaitu sms center dan email agar lebih cepat

ditanggapi oleh perusahaan.

2) Perusahaan sebaiknya mempermudah penyampaian keluhan

karyawan tanpa adanya rasa khawatir dan takut bagi karyawan. Perlu

adanya pihak yang netral dalam menampung keluhan sehingga dapat

memberikan keyakinan kepada karyawan untuk menjaga rahasia dan

tidak menyampaikan hal tersebut kepada pihak-pihak yang

dimaksud.

3) Perusahaan sebaiknya mempertahankan bahkan meningkatkan

kepuasan kerja karyawan. Karyawan perlu diberikan penyegaran

mengenai penyebab kompensasi yang diberikan berbeda antara

karyawan yang menduduki jabatan yang sama.

4.2.3.10.Pemeliharaan Hubungan Dengan Karyawan

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Perusahaan memiliki prosedur komunikasi bagi karyawan kepada

perusahaan.

2) Supervisi dilatih untuk tanggap memberikan respon atas kebutuhan

karyawan.
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3) Perusahaan memberikan otonomi dan kebebasan dalam menjalankan

pekerjaan.

4) Perusahaan mempunyai mekanisme penyampaian keluhan dan

permasalahan yang dihadapi oleh karyawan.

5) Perusahaan mempunyai pelayanan/jasa konseling yang secara

khusus menangani permasalahan karyawan.

6) Karyawan didorong secara aktif untuk memberi saran yang berguna

bagi peningkatan prestasi perusahaan.

7) Perusahaan memiliki program gathering untuk seluruh karyawan.

b. Kondisi

1) Karyawan dapat menyalurkan aspirasi melalui atasan langsung atau

departemen training.

2) Supervisi diberikan pelatihan untuk menjadi pemimpin yang mampu

mengarahkan bawahan dan siap menghadapi perubahan. Pelatihan

ini sudah menjadi program pelatihan yang diadakan perusahaan.

3) Karyawan diberikan kebebasan untuk menjalankan pekerjaannya,

tetapi harus tetap dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat

waktu.

4) Keluhan dan permasalahan karyawan akan diselesaikan oleh atasan

langsung. Jika belum terselesaikan akan diatasi oleh HR Unit dan

jika tidak dapat diselesaikan lagi akan ditangani oleh HR Grup

(Departemen Training).
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5) Karyawan telah menikmati fasilitas jasa konseling yang disediakan

perusahaan. Perusahaan mempunyai departemen training di bawah

naungan HR Grup yang melayani jasa konseling kepada karyawan

yang menghadapi masalah termasuk masalah pribadi.

6) Ada karyawan yang memberikan saran untuk menggunakan kulit

semangka sebagai pengganti forklift untuk memindahkan mesin-

mesin dan itu berhasil dilakukan.

7) Perusahaan telah memiliki program gathering yang diadakan rutin

setiap tahun yakni minimal 1 (satu) kali dan bisa mencapai 3 (tiga)

kali. Pelaksanaan gathering didasarkan pada profit atau keuntungan

yang dihasilkan unit bisnis.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah memiliki prosedur komunikasi antara karyawan

dan perusahaan.

2) Perusahaan telah melaksanakan kebijakan terakit dengan

peningkatan respon atasan terhadap karyawan atau bawahannya.

3) Perusahaan telah mematuhi kebijakan terkait pemberian otonomi dan

kebebasan bagi karyawan.

4) Perusahaan telah menjalankan mekanisme penyelesaian masalah

karyawan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

5) Perusahaan telah menyediakan fasilitas jasa konseling untuk

karyawan.
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6) Perusahaan telah berhasil membuat karyawan aktif untuk

memberikan saran bagi perusahaan.

7) Perusahaan telah melaksanakan program gathering sesuai dengan

kebijakan yang sudah ditetapkan.

d. Akibat

1) Karyawan dapat dengan mudah untuk menyalurkan ide-ide dan

aspirasi sehingga hal ini akan berdampak positif kepada perusahaan.

2) Adanya pelatihan untuk supervisi akan membentuk pemimpin yang

tanggap terhadap bawahan atau timnya sehingga mampu merangkul

timnya agar mampu untuk menghasilkan output dan kinerja yang

maksimal.

3) Adanya kebebasan untuk menjalani pekerjaan membuat karyawan

tidak merasa di bawah tekanan.

4) Masalah yang mengganggu kinerja karyawan dapat segera teratasi

oleh perusahaan.

5) Karyawan dapat mencurahkan masalah yang dihadapi dan bersama-

sama menemukan jalan keluar sehingga tidak akan mengganggu atau

menghambat pekerjaan karyawan.

6) Perusahaan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan karena tidak

perlu menggunakan forklift yang membutuhkan dana besar

dibanding kulit semangka.

7) Adanya gathering bertujuan untuk meningkatkan kerjasama tim

antar karyawan serta menghilangkan kejenuhan karyawan dalam
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bekerja. Tim training juga dapat melakukan penilaian terhadap

masing-masing karyawan yang memiliki perilaku menonjol.

e. Rekomendasi

1) Adanya jasa konseling dan gathering bagi karyawan merupakan hal

yang penting. Perusahaan sebaiknya mempertahankan jasa konseling

dan gathering sebagai bentuk pemeliharaan hubungan dengan

karyawan.

2) Departemen training harus berkomitmen untuk menjaga rahasia

permasalahan karyawan dan tidak akan menyampaikan kepada pihak

lainnya karena hal ini menyangkut privasi karyawan.

4.2.3.11.Pemutusan Hubungan Kerja

Hasil Audit

a. Kriteria

1) Terdapat pedoman tertulis yang mengatur pemutusan hubungan kerja

karyawan.

2) Terdapat kebijakan yang seragam dan konsisten mengenai sanksi

atas penyelewengan yang mengarah pada tindakan PHK.

3) Penentuan keputusan menjadi wewenang divisi HR dan legal.

4) Perusahaan memberikan uang pesangon kepada karyawan yang

terkena PHK.

5) Terdapat pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi karyawan

yang akan memasuki masa pensiun.
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b. Kondisi

1) Perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang

mengatur pemutusan hubungan kerja karyawan. PKB dibuat

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kesepakatan

antara perusahaan dan serikat pekerja.

2) Kebijakan mengenai sanksi untuk masing-masing tindakan

pelanggaran telah tercantum di dalam Perjanjian Kerja Bersama

(PKB).

3) Keputusan PHK menjadi wewenang divisi HR dan legal. Semua data

perkembangan karyawan dikelola dan dipantau oleh divisi HR dan

terkait dengan prosedur PHK menjadi wewenang departemen legal.

4) Karyawan yang diberikan uang pesangon adalah karyawan yang

pensiun, sakit, meninggal dunia dan melakukan kesalahan ringan.

Karyawan yang mengundurkan diri karena pindah ke perusahaan

lain dan karyawan yang melakukan kesalahan berat berkaitan dengan

kriminal tidak diberikan uang pesangon.

5) Karyawan diberikan pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) 1

tahun sebelum masa pensiun. Pelatihan MPP dilakukan 2 (dua) kali

dalam setahun.

c. Penyebab

1) Perusahaan telah memiliki pedoman tertulis mengenai PHK sesuai

dengan kebijakan yang berlaku.
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2) Perusahaan telah menerapkan kebijakan secara konsisten terkait

sanksi akibat penyelewengan.

3) Perusahaan telah memiliki pihak yang bertanggung jawab terhadap

keputusan PHK.

4) Perusahaan telah memberikan uang pesangon kepada karyawan yang

terkena PHK sesuai dengan PKB dan peraturan perundangan.

5) Perusahaan telah memberikan pelatihan MPP bagi karyawan yang

mendekati masa pensiun sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

d. Akibat

1) Adanya peraturan yang berlaku di perusahaan dapat dijadikan

sebagai pedoman atau guide bagi karyawan dan perusahaan terkait

PHK.

2) Adanya sanksi yang berlaku dapat mencegah karyawan untuk

melakukan kesalahan terkait dengan pekerjaan.

3) Divisi HR dan legal lebih mengetahui proses perkembangan

karyawan yang terkait dengan penentuan tindakan disiplin apa yang

diberikan.

4) Kebijakan mengenai ketentuan pesangon telah sesuai dengan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimiliki perusahaan.

5) Adanya pelatihan MPP bertujuan untuk menyiapkan mental

karyawan yang akan pensiun agar mampu merencanakan masa

depan pasca pensiun.
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e. Rekomendasi

1) Perusahaan sebaiknya memberikan suatu penghargaan non finansial

terhadap karyawan yang pensiun jika kondisi finansial perusahaan

baik. Hal ini bertujuan agar tidak timbulnya kesan dalam diri

karyawan bahwa perusahaan menganut paham habis manis sepah

dibuang.

2) Perusahaan sebaiknya tetap mengadakan pelatihan bagi karyawan

yang akan memasuki masa pensiun dengan mengidentifikasi

pelatihan apa yang sangat dibutuhkan oleh karyawan. Perusahaan

perlu mengevaluasi apakah pelatihan yang diberikan telah sesuai

dengan kebutuhan karyawan.

3) Perusahaan sebaiknya konsisten dalam melaksakanan kebijakan

pemutusan hubungan kerja dan sesuai dengan undang-undang dan

peraturan yang berlaku serta selalu menyesuaikan kebijakan terkait

perubahan peraturan perundang-undangan.

4) Perusahaan sebaiknya dapat memberikan kesan positif dan menjaga

komunikasi dengan karyawan yang di-PHK. Hal ini bertujuan agar

terjalinnya hubungan yang baik antar perusahaan dan karyawan serta

mencegah timbulnya kesan negatif bagi masyarakat.


