
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Tujuan Sistem Penggajian 

Menurut Armstrong dan Murlis (1994) bahwa sistern penggajian adalah 

proses yang rnenentukan tingkat penggajian staf, rnemonitornya dan 

mengendalikannya. Sampai sat ini belum ada teori atau ilmu yang pasti 

memberi acuan tentang pemberian gaji atau upah. Hal ini disebabkan 

karena masalah penggajian rnenyangkut dua kepentingan yang berbeda 

antara pegawai dan perusahaan, dan sifatnya sangat kondisional. 

Pertentangan ini harus dihadapi oleh setiap perusahaan, tinggal 

bagaimana untuk mempersempit atau mernperkecil pertentangan tersebut 

sehingga tidak menghambat kegiatan operasional perusahaan. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi perusahaan antara lain : 

- Sulit menarik atau rnerekrut pegawai yang bermutu tinggi, karena 

gagal dalam negosiasi pernberian gaji. 

- Semangat kerja rendah, tirnbul kegelisahan diantara pegawai karena 

sistem penggajian yang tidak adil. 

- lrnbalan dan perangsang yang tidak mernadai sehingga tidak 

mendorong motivasi kerja pegawai. 

- Biaya penggajian yang meningkat karena tidak efektifnya 

pengendalian penggajian. 
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Secara menyeluruh sistem penggajian adalah untuk 

rnengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan 

perusahaan untuk menarik, menahan dan mernotivasi pegawai yang 

berkualitas serta untuk mengendalikan biaya pernbayarannya (Mitchel 

1994). Secara terperinci oleh Sherman dan Bahlander (1992) sasaran 

dari penggajian adalah : (1) Untuk rnemberi imbalan kepada pegawai 

yang berprestasi. (2) Untuk memberi daya saing dalarn pasar tenaga 

kerja. (3) Untuk mempertahankan pegawai dengan gaji yang layak. (4) 

Untuk memberi motivasi kepada pegawai untuk berprestasi. (5) Untuk 

mengendalikan anggaran biaya. (6) Untuk rnengikat pegawai-pegawai 

baru. (7) Untuk rnengurangi perputaran pegawai yang tidak perlu. 

B. Faktor-faktor yang rnempengaruhi sistem penggajian 

Dalarn rnenerapkan sistern penggajian, rnenurut pertimbangan 

bisnis bagi perusahaan berupaya mernberikan gaji sesuai dengan 

prestasi kerja karena menyangkut biaya produksi yang cukup besar. 

Sedangkan pegawai mengharapkan gaji sebagai surnber pendapatan 

untuk rnencukupi kebutuhan hidup. Narnun kenyataannya dilapangan 

bahwa dalam penerapan sistem penggajian ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut (Flippo, 1995: Handoko, 1993) 

secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Kondisi pasar tenaga kerja 

Faktor ini biasanya rnenyangkut kelangkaan suatu tenaga kerja 

tertentu sehingga harga pasar tenaga kerja ini rnenjadi mahal. 

Sebagai contoh tenaga batu di daerah sulit diperoleh karena banyak 

yang pindah ke Jakarta. Kalaupun ada, rnaka upahnya lebih mahal 

karena sudah distandarkan dengan tingkat upah di Jakarta. 

2. Serikat Pekerja 

Berkernbangnya hak azasi rnanusia yang menyangkut 

perburuhan, serikat pekerja semakin berperan dalarn rnenggunakan 

pengaruhnya untuk bernegosiasi penetapan tingkat upah pekerja. 

3. Kemarnpuan Finansial 

Pada dasarnya perusahaan ingin rnernbayar gaji pegawainya 

setinggi rnungkin atau paling tidak secara adil dan layak, karena 

diharapkan dengan gaji tersebut, produktivitas pekerja rnenjadi tinggi. 

Narnun kesediaan untuk rnembayar tersebut tergantung kepada 

kernarnpuan finansial perusahaan yang bersurnber dari pendapatan 

dan laba yang diperoleh. 

4. Produktivitas Pekerja dan Laju lnflasi 

Kernarnpuan perusahaan dalarn rnenghasilkan keuntungan sangat 

dipengaruhi oleh tingkat produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, 

perusahaan tidak dapat rnernbayar gaji para pegawainya rnelebihi 
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kontribusi mereka kepada perusahaan. Bila terjadi, perusahaan akan 

melakukan pembenahan kembali terhadap rancangan-rancangan 

pekerjaan, melatih para karyawan, atau melakukan otomatisasi. 

Berkaitan dengan laju inflasi, untuk negara yang maju menjadi 

tantangan utama. Berbeda halnya dengan kondisi di negara yang 

sedang berkembang, dimana suplai tenaga kerja lebih besar dari 

permintaannya sehingga kemampuan bernegosiasi .pekerja berada 

pada posisi yang lemah. 

5. Biaya Hidup 

Banyak perusahaan yang menggunakan biaya hidup sebagai 

dasar perhitungan gaji karena mudah dan wajar. Namun pendekatan 

dengan biaya hidup ini sifatnya hanya sementara dan masih perlu 

penyesuaian-penyesuaian. Hal ini disebabkan karena pendekatan ini 

hanya menunjukkan bagaimana tarif upah seharusnya berubah dan 

biaya hidup itu sendiri sifatnya sangat relatif (sulit kepastian 

pengukurannya). 

6. Pemerintah 

Campur tangan dari pemerintah dengan segala peraturannya 

terhadap penetapan penggajian perusahaan adalah bertujuan untuk 

melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang. Sebagai contoh 

peraturan upah minimum, upah kerja lembur, dan pembatasan umur 

untuk tenaga kerja anak-anak. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Menurut Bomer Pasaribu (1995) bahwa ada beberapa acuan, 

kriteria mengenai upah minimum yaitu: 

4 Upah terendah untuk dapat menghidupi pekerja dan keluarganya 

berdasarkan basis KHMlKebutuhan Hidup Minimum (bukan KFM I 

kebutuhan Fisik Minimum). 

4 Upah minimum haruslah merupakan upah pokok, di luar tunjangan 

lain, seperti uang transpor dan lain-lain. 

4 Upah minimum hanyalah bagi pekerja dalam masa percobaan. 

+ Upah minimum disesuaikan secara teratur setiap awal tahun 

berdasarkan perubahan biaya hidup. 

C. Proses Penyusunan Sistem Penggajian 

Pada umumnya pembayaran upah dalam organisasi ditentukan 

oleh aliran kegiatan-kegiatan yang mencakup : Analisis pekerjaan, 

penetapan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, evaluasi 

pekerjaan, survei upah dan gaji, analisis masalah-masalah 

organisasional yang relevan. Disamping itu, pembayaran upah juga 

dipengaruhi oleh penetapan harga pekerjaan (harus melebihi peraturan 

upah minimum) serta penetapan aturan-aturan administrasi pengupahan. 

Aliran-aliran kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan sistern 

pembayaran upah yang mempunyai prinsip keadilan baik internal 

maupun eksternal. Secara skematis alur kegiatan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 1. 

http://www.mb.ipb.ac.id



http://www.mb.ipb.ac.id



D. Analisis Pekerjaan (jabatan) 

Analisis pekerjaan (Mulyadi, 1996; Matwoto, 1996) adalah suatu 

prosedur untuk mengumpulkan, melakukan dokumentasi, dan 

menganalisis data serta informasi tentang aspek-aspek dari 

jabatanlpekerjaan. Aspek-aspek tersebut adalah isi pekerjaan, 

persyaratan pekerjaan dan konteks jabatan. Unsur-unsur yang 

terkandung dalam analisis pekerjaan antara lain: Apa yang dilakukan 

oleh pekerja, bagaimana melakukannya, mengapa melakukannya, dan 

keahlian apa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 

Hasil dari analisis pekerjaan ini akan diperoleh uraian jabatan (job 

description) dan spesifkasi jabatan. 

E. Evaluasi Pekerjaan 

Berbeda dengan analisis pekerjaan yang berkaitan dengan 

pengumpulan data pekerjaan. Evaluasi pekerjaan lebih mengarah pada 

sarana untuk mengukur bobot pekerjaan secara analitis atau non analitis 

dalam hubungannya dengan pekerjaan lain di dalam suatu perusahaan 

(Dessler, 1984). Sasarannya adalah untuk mengidentifikasikan 

pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dibayar lebih tinggi dari pada 

lainnya dan menentukan besarnya upah diferensial antara dua pekerjaan 

yang berlainan. Dasar penilaian dalam proses evaluasi pekerjaan adalah 

faktor pekerjaan. Hal ini dilakukan karena untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan, seorang pemegang pekerjaan dituntut untuk mempergunakan 

hal-ha1 yang berhubungan erat dengan pekerjaan itu sendiri (Flippo, 
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1995) yaitu : (1) Tanggung jawab yang diberikan kepadanya, (2) Penge- 

tahuan dan keterampilan, (3) Kemampuan mental, (4) Kemampuan fisik, 

(5) Kemampuan sosial dan (6) Kondisi kerja. 

Dalam evaluasi pekerjaan (Handoko, 1993), ada dua kategori 

metode yaitu rnetode yang tidak menggunakan faktor-faktor pekerjaan 

secara rinci (lebih sederhana), atau lebih sering dikenal dengan metode 

nonkuantitatif. Dalam metode ini, pekerjaan dinilai sebagai suatu kese- 

luruhan dengan lebih mendasarkan pada deskripsi pekerjaan daripada 

spesifikasi pekerjaan. Oleh karena itu rnetode ini banyak diterapkan di 

organisasi-organisasi pernerintah. Metode ini ada dua macarn 

menyangkut Job Ranking dan Job Grading. 

Kategori kedua, dikenal dengan pendekatan kuantitatif, dirnana 

faktor-faktor pekerjaan dipilih dan diukur serta program analisis 

pekerjaan harus menghasilkan spesifikasi pekerjaan dengan 

menguraikan persyaratan-persyaratan untuk setiap faktor pekerjaan. 

Dalam kategori ini, ada dua rnetode yaitu rnetode perbandingan faktor 

dan point system. Metode ini sering digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan swasta. 

F. Penyusunan Struktur Penggajian 

Penyusunan struktur penggajian yang sesuai dengan prinsip 

keadilan secara internal dan eksternal harus rnemenuhi beberapa 

ketentuan antara lain (Mulyadi, 1996) : 
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1. Terdapat hubungan yang jelas antara bobot pekerjaan dan jumlah 

gaji yang diterima. Ketentuan ini dapat digambarkan dalam bentuk 

Scatter diagram (diagram pencar). Setiap bobot pekerjaan 

digambarkan dalam sumbu X dan setiap jumlah gaji yang dibayarkan 

digambarkan pada sumbu Y. Dari diagram ini dapat dihitung dalam 

bentuk persamaan regresidengan metode kuadrat terkecil (Least 

Square Method) : 

Y = a + bX, nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

CXY = ~ C X '  + bCX dan CY = aCX + bn, dimana n adalah jumlah 

jabatan yang dimasukkan dalam diagram pencar. 

2. Golongan gaji harus menggambarkan tingkat pekerjaan yang ada 

pada perusahaan. 

3. Senioritas dalam pekerjaan yang sama dihargai dengan kenaikan 

gaji berkala. Dengan ketentuan ini, batas gaji minimum dan 

maksimum dalam suatu golongan gaji, harus dapat menampung 

kenaikan gaji berkala tanpa harus pindah ke golongan yang lebih 

tinggi bila tingkat pekerjaannya tidak berubah. 

4. Persentase kenaikan gaji dasar antar golongan harus menurun 

dengan semakin tingginya golongan. Tujuannya adalah untuk 

memperkecil perbedaan antara gaji terendah dengan gaji tertinggi. 

5. Sebagai konsekuensi dari ketentuan 3 dan 4 diatas, akan terjadi 

overlapping antar golongan gaji. 

Contoh struktur gaji yang ideal sesuai dengan kriteria diatas dapat diikuti 

pada Gambar 2. 
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I garb puncak golongan gaji 

a nf./l , ga, tendensi 
/ ----- r (garis trand) 

nilai tengah (mid point) 

0 0 

Nang gaji yang Yumpang tindih' . . .  
x (oveflap) 

b kenalkan gall dasar antar golongan 

I I I I I I I 
I II 111 IV V VI Nilal (bobot) pekejaan 

golongan gaji 

Keterangan : 
a) Jumlah golongan gaji : 6 (1 sld VI) 
b) Ruang gaji suatu golongan "tumpang tindih" dengan gaji golongan yang 

berdekatan 
c) Garis tendensi struktur gaji berbentuk garis lurus 
d) Tanda o, * dan x merupakan titik yang berbentuk diagram pencar 

* Gaji dalam batas maksimum dan minimum dalam golongan gaji 
o Gaji diatas batas maksimum dalam golongan gaji 
x Gaji dibawah minimum dalam golongan gaji 

Gambar 3 : Contoh Struktur Penggajian Yang Baik 

Sumber : DSI - Contipeo (1995) 
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BAB Ill. KERANGKA PEMlKlRAN KONSEPTUAL 

Penetapan sistem penggajian secara universal belum ada yang baku 

untuk diformulasikan, karena penerapan sistem penggajian pada 

organisasilperusahaan-perusahaan sangat bersifat kondusif. Untuk 

mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan suatu sistem penggajian, akan lebih 

bijaksana apabila diawali dengan mengkaji faktor-faktor atau variable-vari- 

able yang mempengaruhi sistem penggajian, yaitu (1) kondisi pasar tenaga 

kerja; (2) serikat pekerja; (3) kemampuan finansial; (4) produktivitas dan laju 

inflasi; (5) biaya hidup; (6) peraturan pemerintah. 

Hasil kajian tersebut dipadukan dengan kebijakan sistem penggajian 

perusahaan yang ada, dan sistem penggajian yang ideal, melalui analisis 

kesenjangan akan terllhat sejauh mana kepentingan perusahaan dengan 

kepentingan pegawai berjalan seimbang. Semakin baik prestasi yang 

ditunjukkan .pegawai semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan, sehingga dana yang dikumpulkan untuk membayar gaji pegawai 

semakin besar pula, dan akhirnya pelaksanaan sistem penggajian akan 

semakin baik. 

Dalam analisis kesenjangan untuk penentuan keadilan internal adalah 

dengan menggunakan salah satu teknik atau metode kuantitatif yaitu point 

system. Metode ini mengupayakan pengukuran hubungan antara bobot 
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pekerjaan dengan jumlah gaji yang diterima untuk setiap unsur atau 

golongan dalam struktur penggajian, proses penetapan gaji, tanggapan 

manajemen dan karyawan, serta kemungkinan perbaikan sistem yang ada. 

Pelaksanaannya adalah dengan menggunakan diagram pencar atau 

scatter diagram, dengan diagram ini dapat diketahui apakah terdapat 

pemberian gaji yang over paid atau terlalu tinggi atau mungkin under paid 

terlalu rendah. Keadilan eksternal dapat diketahui dengan melakukan survai 

upah dan gaji kepada perusahaan sejenis dan informasi tersebut dapat 

diperoleh melalui DEPNAKER, pemerintah Daerah setempat. Analisa 

kondisi SDM diperlukan pada saat melakukan penilaian sejauh mana 

kemampuan dan posisi perusahaan sehubungan dengan kebijakan Sistem 

penggajian yang diterapkan, yaitu menyangkut kekuatan atau strengths, 

kelemahan atau weaknesses., peluang atau opportunities, dan ancaman 

atau threats yang dimiliki perusahaan. 

Dari hasil analisa tersebut diharapkan dapat memberikan masukan 

dan rekomendasi kepada manajemen yang menyangkut perbaikan sistem 

penggajian yang telah ada, dimana sistem tersebut dapat menjadi : daya 

tarik bagi pekerja; motivator pekerja untuk berprestasi dan landasan untuk 

menciptakan loyalitas pekerja. Dalam jangka panjang dapat menjadi 

masukan dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia. 

Secara skematis kerangka pemikiran konseptual tersebut dapat diikuti 

pada gambar 3. 
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KOh'DISI PASAR 
PEKERJA 

-- 

I I - 
. , . : ., ~ , . . 

: s ~ $ E M f P g ~ c c e ~ ~  .: . .,.,.?? 

I ,., , .' ,'<; , : : .yqG:.AD . , . , . . . . , /  V'., . .  . . ,.. <., 
7 

MENJADl DAYA TARIIC MENJADI MOTIVATOR MENJADI LANDASAN 
BAG1 PEKERJA YANG 

LOYALITAS KERJA 

Gambar3 : Kerangka Pemikiran IConseptual 
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BAB IV. METODOLOGI 

A. Metode Penelitian. 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam pengkajian ini adalah 

kasus, yaitu dengan mengetahui pelaksanaan sistem penggajian 

perusahaan pada saat ini dan kondisi ideal yang diinginkan oleh pihak 

manajemen dan karyawan dengan sistem pemberian gaji yang baik 

menurut rujukan yang tersedia. 

6. Pengumpulan Data dan lnformasi 

Pengumpulan data dan informasi dibatasi pada data dan informasi 

yang berkaitan dengan sistem penggajian perusahaan. Data yang 

digunakan dalam geladikarya ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan 

penyebaran daftar pertanyaan. Responden yang dipilih sebanyak 

100 orang pegawai PT. SSSWl yang mewakili seluruh unit produksi 

dan non produksi. 

Pengumpulan data dan informasi dari pihak manajemen 

dilakukan melalui wawancara baik dengan Direksi maupun manajer 

personalia dan staf personalia yang berkaitan dengan obyek 
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penelitian. Materi wawancara mencakup informasi yang relevan 

dengan masalah yang dibahas, yaitu meliputi : 

a. Bagaimana tanggapan manajemen terhadap sistem 

penggajian yang berlaku di perusahaan. 

b. Bagaimana latar belakang penetapan gaji di perusahaan. 

c. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam ha1 kenaikan gaji 

berkala untuk setiap pegawai. 

Tujuan penyebaran kuesioner adalah untuk memperoleh 

tanggapan pegawai tentang sistem penggajian dalam hubungannya 

dengan keadilan internal dan eksternal. Mateil dari pada daftar 

pertanyaan yang dibagikan meliputi : 

a. Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terhadap sistem 

penggajian yang berjalan selama ini. 

b. Bagaimana perbandingan gaji yang diterima terhadap biaya hidup 

sehari-hari. 

c. Apakah gaji yang diterima sebanding dengan beban kerja yang 

harus diselesaikan. 

d. Apakah telah sesuai kenaikan gaji berkala terhadap masa kerja 

dan golongan gaji. 

2. Data sekunder. 

Data ini diperoleh melalui studi literatur, ketentuan-ketentuan 

tentang penggajian dan informasi lain yang berkaitan dengan obyek 
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kajian. Sedangkan sumber data berasal dari instansi terkait, 

perpustakaan, massrnedia dan penerbitan lainnya, yang mencakup : 

a. Pengumpulan data dan informasi rnengenai kebijakan sistem 

penggajian yang diterapkan perusahaan. 

b. Penetapan struktur penggajian. 

c. Proses penyusunan dan pelaksanaan sistem penggajian. 

d. Pengumpulan data dan informasi dari pihak lain di luar 

perusahaan yang berhubungan dengan masalah penggajian 

pegawai. 

C. Pengolahan dan Analisis data 

Tujuan dan pengolahan dan analisis data adalah untuk mengetahui 

sejauh mana prinsip-prinsip keadilan internal dan eksternal diterapkan 

dalam sistem penggajian perusahaan. Oleh karena itu analisis mengarah 

pada analisis kesenjangan antara sistem penggajian yang ada dengan 

sistem penggajian yang ideal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, 

antara lain berupa : 

a. Pengukuran keadilan internal, yang diperoleh dari hasil jawaban atau 

tanggapan pegawai melalui daftar pertanyaan (kualitatif) serta 

pengukuran atas penetapan gaji pokok tiap-tiap golongan pada 

struktur gaji yang ada. 
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b. Pengukuran keadilan eksternal, data yang diambil bersifat informal 

dari instansi yang terkait dengan masalah penggajian tenaga kerja 

Indonesia. Karena keterbatasan waktu data ini dipergunakan sebagai 

bahan pembanding dalam penganalisaan. 

c. Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan konkrit tentang sistem 

penggajian perusahaan yang dapat menjadi : daya tarik bagi pegawai 

yang berkualitas; motivator pegawai untuk berprestasi; landasan 

untuk menciptakan loyalitas pegawai, maka kedua hasil pengukuran 

tersebut diatas dipadukan dengan kondisi organisasi dan sumber 

daya manusia perusahaan serta kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat sekitar perusahaan. 
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V. TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Riwayat Perusahaan 

PT. Surya Sindoro Sumbing Wood Industry (PT. SSSWI) adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang lndustri kayu olahan. Perusahaan ini 

didirikan pada tanggal 15 Mei 1989 berdasarkan akta notaris Sinta Susikto 

Sarjana Hukum, No. 98 dan sekaligus merubah dari perusahaan biasa 

menjadi suatu perusahaan yang bekerja dalam rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN). Akta pendirian beserta perubahannya disahkan 

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. 

C2-11520- HT.01.01.Tahun 1989, tanggal 21 Desember 1989 dan didaf- 

tarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

12411990, tanggal 18 Januari 1990. 

Pada awalnya para pemilik perusahaan ini mendirikan pabrik 

plywood di Jambi dan pabrik kayu olahan PT. Suralaya Perkasa di 

Merak, Jawa Barat. Para pemilik tersebut adalah asli orang Wonosobo. 

Oleh Pemda mereka dihimbau untuk mendirikan pabrik kayu olahan di 

Wonosobo, guna meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan 

masyarakat setempat. Setelah dilakukan survai, ternyata daerah 

Wonosobo dan sekitarnya mempunyai persediaan bahan baku yang cukup 

melimpah terutama untuk albasia dan pinus. Tahun 1989 diputuskan 

untuk mendirikan lndustri kayu olahan di desa Sedayu Kecamatan 
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Sapuran Kabupaten Wonosobo, dengan bidang usaha awal industri 

sawmill (kayu papan kering). Setelah dilakukan beberapa perbaikan dan 

perubahan serta penyesuaian dengan permintaan pasar, maka diputuskan 

produksi untuk berorientasi pada industri Wood Working atau kayu 

olahan. Pada tahun 1995 diarahkan untuk pengembangan furniture com- 

ponent (FC). Dasar pertimbangannya adalah dengan peningkatan produk 

FC akan memberikan kontribusi nilai tambah yang tinggi dan penghematan 

pemakaian bahan baku. 

6. Aktivitas Perusahaan. 

Maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan pasal 2 anggaran 

dasar perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Menjalankan usaha dalam bidang industri kayu, terutama furniture 

serta industri lainnya. 

2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan baik atas perhitungan 

sendiri maupun atas perhitungan pihak lain serta komisi, termasuk 

perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau, khusus yang 

berhubungan dengan usaha tersebut diatas. 

3. Menjadi agen, agen tunggal, distributor, supplier, leveransir dari 

berbagai macam barang baik dalam maupun luar negeri khusus yang 

berhubungan dengan usaha tersebut diatas. 
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Hasil produk PT. SSSWl dipasarkan untuk ekspor yaitu ke Jepang 

80 % dan 20 % ke negara-negara Eropa, Korea Selatan dan Amerika 

Serikat. Pemasaran hasil produk seluruhnya ditangani oleh Kantor Pusat 

PT. SSSWl di JI. K.H. Hasyim Ashari No. 2, Jakarta. 

Jenis produk yang dihasilkan menurut jenis bahan baku dan 

finishing product adalah sebagai berikut : 

1. Albasia : Barecore (lumbercore), table top (untuk lantai) dan beam 

(untuk tiang). 

2. Pinus, damar, mahoni, sucen dl1 : Table top, stair case (untuk 

meublelfurniture); window scantling (untuk kusen); wood stick (untuk 

kerangka pintu); dan hasil prakaryalkerajinan tangan (do it yourself1 

DL"). 

3. Finishing Product : Furniture Component (jenis,ukuran dan bentuk 

tergantung pesanan, sebagian besar pesanan dari Jepang antara lain 

berupa; frame pintu, laci, panel dll.) 

Perkembangan ekspor selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan 

peningkatan, dimana nilai ekspor sampai dengan September 1996 

menunjukkan peningkatan 23,l l  % dibanding tahun 1995, sedangkan 

tahun 1995 meningkat 6,06 % . Peningkatan yang pesat selama tahun 

1996 ini sejalan dengan adanya kebijaksanaan perusahaan untuk lebih 

berkonsentrasi pada pengembangan FC yang mempunyai nilai tambah 
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yang tinggi. Aktivitas produksi sehari-hari banyak menggunakan mesin dan 

alat berat lainnya yang digerakkan oleh tenaga manusia atau operator, 

sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan cukup banyak. Jumlah tenaga 

kerja yang diserap per Desember 1996 sebanyak 953 orang. 

Bahan baku diperoleh dari Wonosobo dan daerah Jawa tengah 

lainnya, serta sebagian impor (khusus pesanan) yaitu sebagai berikut : 

- Kayu Pinus : Kantor Dinas Perhutani Jawa Tengah. 

- Kayu Albasia : Masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. 

- Kayu Damar : Kantor Dinas Perhutani Jawa Tengah. 

- Kayu Oak : atas dasar pesanan impor dari RRC. 

Khusus untuk kayu papan Pinus, perusahaan mempunyai unit Sawmill 

sendiri {PT. Matsumolimas) di Bumiayu, Banyumas. 

Dalam ha1 penanganan limbah kayu, perusahaan telah mengoptimalkan 

pemanfaatannya yaitu yang berupa : 

- chip atau potongan-potongan kayu, rata-rata limbah kayu ini mencapai 

30 % dari kayu log yang akan diproses. Limbah ini sebagian 

digunakan untuk boiler atau untuk bahan bakar uap panas yang 

disalurkan ke Kiln dmtau ruang pengeringan papan dan sisanya 

untuk kerajinan tangan, seperti asbak, tempat pot bunga, tempat 

lampu dsb. Kerajinan tangan ini ditangani oleh Koperasi Karyawan dan 

hasilnya untuk kesejahteraan anggota. 
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- dust atau kawul semacam serutan kayu dan serbuk kayu. Rata-rata 

limbah ini mencapai 9 - 10 % dan pemanfaatannya dijual, biasanya 

digunakan untuk bahan bakar pembuatan batu-bata. Bagi masyarakat 

sekitar pabrik yang membutuhkan dapat mengambil sendiri dengan 

menghubungi bagian Koperasi Katyawan. 

Kondisi keuangan terakhir perusahaan sampai dengan September 

1996 (laporan keuangan akhir tahun 1996 masih dalam proses Akuntan) 

menunjukkan peningkatan yang pesat dibanding tahun 1995, yaitu 

tergambar sebagai berikut : 

Tabel 1. Kinerja Keuangan Periode 1995 - 1996 (dalam jutaan rupiah) 

Sumber : Laporan keuangan Kantor Pusat PT. SSSWI, 
September 1996. 
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C. Organisasi Perusahaan. 

Sebagai organisasi bisnis yang berbadan hukum, pengelolaan 

perusahaan ini mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana yang 

tertuang dalam akta-akta perubahan. Secara bertahap perusahaan telah 

menerapkan pola managerial baru dan meninggalkan pola managerial 

keluarga. Hal ini sejalan dengan perkembangan usaha perusahaan dan 

tantangan dunia usaha yang terus berkembang dan berubah. 

Dalam ha1 penerapan kebijaksanaan sehari-hari, manajemen 

menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen PT. SSSWl di Wonosobo, 

sedangkan untuk jangka panjang yang menyangkut strategi pemasaran 

dan corporate plan dipegang oleh manajemen Kantor Pusat di Jakarta. 

Pemegang kekuasaan tertinggi di Perusahaan adalah Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi dan mendelegasikan 

operasional perusahaan kepada Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang 

Direktur Utama di Kantor Pusat PT. SSSWl Jakarta dan 3 (tiga) orang 

Direktur serta 1 (satu) orang wakil Direktur PT. SSSWl di Wonosobo. 

Struktur Organisasi yang diterapkan tidaklah bersifat kaku namun 

fleksible sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung kelancaran 

operasional sehari-hari, terutama aktivitas produksi yang melibatkan 

ratusan pekerja. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, organisasi 

perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan 

terakhir disusun dengan struktur yang bersifat sederhana dimana Direktur 
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dan wakil direktur dibantu oleh beberapa staf ahli, Asisten manager keu - 

angan dan Manager Bahan Baku membawahi Kepala Pabrik (orang 

asing). 

Khusus bagian yang menyangkut keuangan dan pengadaan bahan 

baku, ditangani langsung atau dirangkap oleh Wakil Direktur. Dengan 

demikian posisi jabatan Manager pada kedua bagian tersebut tidak ada, 

hanya jabatan asisten Manager yang ada. Dasar pertimbangan penerapan 

struktur tersebut seperti yang dikatakan pihak manajemen, karena posisi 

bagian tersebut sangat strategis terhadap kelancaran produksi 

(menyangkut kayu dan keuangan). 

Sedangkan Kepala pabrik dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya membawahi : 

1. Manager Personalia. 

2. Manager Pembelian. 

3. Asisten Manager Wood Working A r e a W A  (orang asing) 

4. Asisten Manager Furniture Component (orang asing). 

5. Asisten Manager Maintenance. 

6. Quality Assurance. 

Dalam menunjang kelancaran operasional, pada setiap unit atau 

bagian, dibentuk struktur organisasi sendiri, sebagai penjabaran dari pada 

wewenang dan tanggungjawab pada unit yang bersangkutan. Sebagai 
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contoh dalam unit Personalia yang beranggotakan 31 (tiga puluh satu) 

orang termasuk seorang Manager membawahi : 

- Bagian personalia lapangan, yang dibantu seorang Kepala Personalia 

Lapangan dan dua orang komandan regu keamanan pabrik yang 

masing-masing beranggotakan 6 (enam) orang. 

- Bagian Administrasi yang beranggotakan 4 (empat) orang bertugas 

mengatur dan mengadministrasikan kebutuhan personalia & 

rumahtangga perusahaan termasuk pembayaran gaji. 

- Bagian poliklinik dan medis, beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk 

seorang dokter perusahaan. Bagian ini bertugas memberi pelayanan 

medis dan administrasi poliklinik kepada seluruh pegawai perusahaan 

yang membutuhkan. 

Ruang lingkup tugas pada bagian pembelian ini adalah melakukan 

transaksi pembelian diluar perkayuan, tetapi yang berkaitan dengan 

aktivitas produksi, seperti pembelian sparepart mesin, bahan bakar dan 

sebagainya. Manager pembelian dalam menjalankan tugasnya dibantu 

oleh bagian pembelian dan perawatan. 

Bagian Wood Working Area (WWA) dan Furniture Component (FC) 

masih dipercayakan untuk dikelola oleh tenaga asing, namun posisi 

jabatan yang ada hanya level asisten dan langsung dimonitor dan menjadi 

tanggung jawab Kepala Pabrik. 
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Dalam menjalankan roda operasional asisten WWA membawahi : 

- Sawmill-Kiln dry dibantu oleh unit: Sawmill; logyard (penarnpungan 

log); saw doctor (bengkel); slicer; stacking (penyusunanlpenyetelan 

papan; sortir (penyeleksian kayu yang keluar dari Kiln dry untuk 

dimasukkan ke gudang). 

- Unit WWA rnengelola unit produksi Line I - VI dan bagian gudang. 

Sedangkan asisten FC rnernbawahi dan rnengelola unit FC sendiri; 

produksi; finishing; dan kerajinan. 

Bagian Maintenance atau perawatan yang berkaitan dengan 

aktivitas unit produksi rnembawahi dan rnengelola unit : Maintenance; 

electric; mechanical; workshop (perbengkelan) dan sharpening 

(pengasahan pisau gergaji dan pemotongan). 

Salah satu bagian yang tak kalah pentingnya adalah bagian Quality 

Control. Perusahaan rnemberi istilah Unit Quality Assurance atau Jaminan 

mutu. Bagian ini rnernbawahi dan rnengelola unit Laboratorium dan 

Document Centre (DC). Unit DC rnerupakan pusat informasi yang 

menyangkut seluruh kegiatan produksi dan pelayanan pengurusan 

.dokumen ekspor produk. 

D. Kondisi Surnber Daya Manusia perusahaan. 

Peranan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan tidak dipungkiri lagi, baik yang berkecimpung di lingkungan 

produksi rnaupun non produksi. Tantangan yang harus dihadapi dengan 
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perkembangan dan perubahan permintaan pasar serta persaingan, 

menuntut pengelolaan dan pengembangan SDM pada PT. SSSWl makin 

intensif dan berkualitas. Posisi jumlah tenaga kerja per Desember 1996 

mencapai 953 orang. 

Perkembangan jumlah tenaga kerja PT. SSSWl periode Desember 

2990 sampai dengan Desember 1996, adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Perkembangan jumlah tenaga kerja PT. SSSWl periode 
Desember 1990 - Desember 1996. 

Sumber : PT. SSSWI, 1996. 

Meningkatnya jumlah tenaga kerja per Desember 1996 tidak lepas 

dari pada upaya pengembangan di Unit FC, yang sedang dirintis 

pembuatan produk FC integratted dalam bentuk komponen dengan 

berbagai jenis model peralatan mebel atau peralatan rumah tangga. 

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan karyawan dapat dilihat 

pada Tabel 3. dibawah ini : 
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Tabel 3. Pengelompokan Karyawan menurut jenjang pendidikan.(orang) 

Sumber : Laporan Bagian Personalia PT. SSSWI, 1996. 

Selanjutnya bila dilihat dari kelornpok umur dan jenis kelamin, 

susunan pegawai PT. SSSWl terlihat dalarn Tabel 4., yaitu sebagai berikut 

Tabel 4. Susunan Pegawai berdasarkan kelompok umur dan Jenis 
kelamin. 

Sumber : Laporan PT. SSSWl ke Depnaker, Desember 1996. 

34 

http://www.mb.ipb.ac.id



Komposisi jumlah pegawai atas dasar Jenjang kepegawaian atau 

jabatan yang berlaku di PT. SSSWI dikelompokkan dalam bidang produksi 

dan Non Produksi, seperti nampak dalarn Tabel 5., sebagai berikut : 

Tabel 5. Jenjang kepegawaian atau jabatan, menurut unit produksi dan 
non produksi. 

Sumber : Laporan PT. SSSWI, Desember 1996. 

Dalam penarikan atau perekrutan pegawai baru dibawah level 

Manager, akan dilakukan uji coba atau job trainning selarna 3 (tiga) bulan 

dan penilaian yang dilakukan meliputi : disiplin; kerjasama; absensi; 

kemampuan kerja (meliputi: inisiatif, kreativitas, penguasaan pekerjaan 

dan kemampuan mendorong aktivitas kerja). Apabila dinyatakan mampu 

untuk bekerja pada unit yang bersangkutan, maka pegawai tersebut 

diangkat sebagai pegawai tetap atau kontrak. 
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VI. SISTEM PENGGAJIAN PERUSAHAAN 

A. Sistem Penggajian yang ada 

Pada awalnya sistern penggajian yang diterapkan sangat 

sederhana, yaitu penggajian diberikan atas dasar upah per hari, waktu itu 

sebesar Rp. 950,- sebagai dasar perhitungannya. Pembenahan mulai 

dilakukan secara bertahap tiap tahun dengan menyusun Analis pekerjaan 

yang terdiri dari diskripsiluraian dan spesifikasi pekerjaan menghasilkan 

standard-standard pekerjaan, seperti; standard personalia; standard 

jabatan dan ketentuan-ketentuan kerja lainnya. Dengan adanya ketentuan 

pemerintah tentang penetapan Upah Minimum Regional (UMR), 

perusahaan berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan 

perusahaan dan mulai tahun 1993 ketentuan UMR telah diterapkan 

dengan baik. Tahap penyusunan evaluasi pekerjaan, PT. SSSWl telah 

menyiapkan konsep yang rnasih dalam pembahasan di tingkat Direksi. 

Namun karena desakan pemerintah untuk melaksanakan penetapan 

UMR, maka kebijaksanaan manajemen yang dilakukan adalah 

menyususun peringkat pekerjaan dan penggolongan pekerjaan. 

Pelaksanaan sistem penggajian yang berkaitan dengan pembayaran gaji 

sekarang, digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu pegawai harian dan pegawai 

.bulanan: 
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Tabel 6. Penggolongan penggajian atas dasar pegawai harian dan 
bulanan. 

Seluruh jenjang pada 

Tabel 5,kecuali Ass. 

Sumber : PT. SSSWI, 1996. 

Kebijaksanaan perusahaan terhadap gaji pokok ditetapkan atas 

dasar golongan sesuai dengan jenjang kepegawaian pada tingkat 

dibawah Manager, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 7. Penggolongan gaji menurut Kelompok Produksi dan Non 
Produksi. 

Produksi : 

- Penanggung Jawab B l c  - B2a 

- Asisten Penanggung Jawab B l c -  B l a  

- Koordinator Kelompok C3c - C4a 

- Kepala Kelompok C lkc -C l ka  

- Operator C l c -  C l a  

- Asisten Operator D3 - D4 

- Helper D l  - D2 

Non Produksi : 

- Kepala Bagian B l c  - B2a 

- Kepala Seksi B l c -  B l a  

- Kepala Kelompok C2c - C4a 

- Anggota C2c - C4a 

Sumber : Unit Personalia PT. SSSWI, 1996. 

Catatan : Untuk jenjang kepegawaian yang lebih tinggi penetapan 

golongan maupun jumlah gaji yang dibayarkan menjadi 

kewenangan Direksi. 
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Tabel 8. Tarip jumlah gaji pokok, premi hadir, Tunjangan 
Jabatan dan THP, per bulan (dalam rupiah) 

Sumber : Unit Personalia PT. SSSWI, 1996 (diolah) 
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Khusus bagi tenaga kerja asing, penggolongan maupun jumlah 

gaji yang dibayarkan tergantung hasil negosiasi yang didudukkan dalam 

perjanjian kontrak kerja dan Kontrak kerja tersebut ditinjau kembali setiap 

2 (dua) tahun sekali. 

Selain gaji yang dibayarkan setiap bulan, perusahaan juga 

berupaya memberi imbalan lain baik dalam bentuk finansial maupun 

fasilitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bentuk 

imbalan maupun fasilitas tersebut yang telah disepakati bersama dalam 

perjanjian Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan disahkan oleh Kantor 

Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Maret 

1996, antara lain sebagai berikut : 

1. Upah Lembur 

Perhitungan upah lembur untuk jam kerja lembur, baik untuk hari 

biasa maupun hari libur (Minggu dan hari libur resmi), sesuai dengan 

SK Menteri Tenaga Kerja No. Kep.72lMEN11994, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pada hari kerja biasa : 

- Jam lembur pertama dibayar = 1,5 x upah sejam. 

- Setiap jam berikutnya = 2 x upah sejam. 

b. Pada hari libur (Minggu dan hari libur resmi) : 

- Jam lembur pertama (dalam batas 7 jam) dibayar = 2 x upah 

sejam. 
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- Untuk kelebihan jam pertama dari jumlah jam kerja pada hari 

itu, dibayar = 3 x upah sejam. 

- Untuk kelebihan jam yang kedua dari jumlah jam kerja pada 

hari itu, dibayar = 4 x upah sejam. 

c. Perhitungan upah sejam untuk menghitung upah lembur : 

- Untuk Pegawai bulanan 

Upah sejam = 11173 x upah sebulan bruto. 

- Untuk pegawai harian 

Upah sejam = 3120 x upah harian. 

2. Tunjangan Makan 

Seluruh pegawai PT. SSSWl mendapat tunjangan makan 

berupa makan siang di Kantin Perusahaan dan tidak dapat 

diuangkan apabila pegawai tidak dapat hadir di Perusahaan. Karena 

banyaknya pegawai, maka kantin perusahaan dibagi dua kelompok. 

Yaitu Kantin untuk kelompok Asisten Manager keatas di ruangan 

front office (gedung utama) sedangkan kelompok Asisten Manager 

kebawah berada di depan gedung utama. 

3. Tunjangan Hari Raya 

Hadiah tahunan sebagai tunjangan agama, diberikan kepada 

pegawai hanya sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
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- Pegawai dengan masa kerja 3 - 12 bulan, dibayar-bayarkan 

dengan memperhatikan skala berdasarkan masa kerja dan 

upahnya. 

- Pegawai dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dibayarkan 

1 (satu) bulan gaji. 

- Waktu pembayaran dilaksanakan 2 (dua) minggu menjelang Hari 

Raya menurut agama pegawai masing-masing. 

4. Hak Cuti pegawai 

a. Cuti Tahunan. 

Ketentuan-ketentuan tentang peraturan cuti tahunan ini 

disesuaikan dengan PP No. 21 th. 1954, sebagai berikut : 

- Pegawai yang telah bekerja terus-menerus selama 12 (dua 

belas) bulan berhak mendapat cuti tahunan selama 12 (dua 

belas) hari kerja dengan mendapat gaji penuh. 

- Pelaksanaan cuti tahunan diatur oleh perusahaan, dengan 

memperhatikan kepentingan perusahaan dan kepentingan 

pegawai. Pelaksanaan cuti dijalankan secara penuh dengan 

pembagian 8 hari kerja dan 4 hari cuti masal (2 hari sebelum 

lebaran dan 2 hari sesudah lebaran). 
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- Hak cuti tahunan gugur, apabila dalam waktu 6 bulan setelah 

hak cuti diterbitkan, tidak dipergunakan oleh pegawai yang 

bersangkutan. 

b. Cuti hamil dan haid. 

- Pegawai wanita berhak mendapat cuti dengan upah penuh 

selama : 

o 2 (dua) hari, yaitu hari pertama dan kedua waktu haid 

dengan persetujuan poliklinik perusahaan. 

o 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan 

sesudah melahirkan atau gugur kandungan tetapi bukan 

karena abortus. 

- Cuti hamil dapat diberikan dengan cara selambat-lambatnya 

10 hari sebelum cuti diambil, karyawati yang bersangkutan 

mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan Surat 

Keterangan Dokter yang ditunjuk perusahaan atau dari 

BidanlRumah Sakit Bersalain. 

5. lzin meninggalkan pekerjaan 

Dalam hal-ha1 tertentu sebagaimana dengan PP No. 811981 

pegawai diizinkan tidak bekerjalistirat dengan mendapat upah 

terhadap hal-ha1 sebagai berikut : 

- Perkawinan pegawai yang sah ............................................ 2 hari 

- Perkawinan anak pegawai ................................................ 2 hari 
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- lsteri pegawai melahirkan .................................................. 2 hari 

- Kematian isterilsuami, orang tualmertua, 

.......................... anak kandung, saudara kandung pegawai 2 hari 

- Mengkhitankanlmembatiskan anak pegawai ....................... 1 hari 

lzin tersebut hanya dapat diperoleh pada saat peristiwa itu terjadi dan 

tidak boleh dimintakan sesudahnya. 

6. Upah selama sakit 

Apabila .pegawai menderita sakit dan oleh .Dokter yang ditunjuk 

oleh Perusahaan dinyatakan tidak bisa bekerja (perlu istirahat), maka 

upahnya dibayar menurut PP No. 811981, sebagai berikut : 

- Tiga bula pertama dibayar 100 % 

- Tiga bulan kedua dibayar 75 % 

- Tiga M a n  ketiga dibayar 50 % 

- Tiga bulan keempat dibayar 25 % 

Setelah 12 (dua belas) bulan, dan menurut kete- rangan Dokter, 

pegawai yang bersangkutan masih belum sehat serta belum dapat 

bekerja, maka atas dasar pertimbangan perusahaan, pegawai 

tersebut diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan 

pesangon sesuai dengan PP No. 911964. 

7. Fasilitas Perawatan dan Pengobatan 

Yang dimaksud dengan keluarga pegawai dalam ketentuan 

perawatan dan pengobatan adalah : 
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a. lsteri pegawai yang sah. 

b. Suami pegawai yang menjadi tanggungannya, dimana keadaan 

suami pegawai tersebut benar-benar tidak mampu bekerja. 

c. Anak kandung kesatu sampai dengan kedua, atau anak angkat 

yang sah dan berusia tidak lebih dari 18 tahun, belum 

menikahlberkeluarga, bagi yang masih sekolah usia tidak 

melebihi 20 tahun. 

Pegawai atau keluarga pegawai menderita sakit (bukan akibat 

kecelakaan diluar hubungan kerja), maka pemeriksaan, perawatan 

dan pengobatan akan dilakukan oleh dokter perusahaan. 

Pemasukan ke Rumah Sakit dilakukan hanya atas usul dokter 

perusahaan. Penggantian kaca mata diberikan (hanya untuk 

kepentingan pekerjaan di perusahaan) dalam bentuk bantuan 

pembelian frame (hanya sekali) dan lensa sebesar Rp. 40.000. 

Penggantian berikutnya hanya bantuan pembelian lensa sebesar 

Rp. 20.000,- 

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas biaya pengobatan, 

perawatan untuk hal-ha1 sebagai berikut: 

- Penyakit sipilis, penyakit turunan dan sakit karena melakukan 

pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. 

- Pegawai dan keluarganya menolak atau tidak mentaati petunjuk 

dari perusahaan. 
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8. Jaminan Sosial Tenaga kerja 

Guna memberi perlindungan terhadap pegawai dan menjamin 

ketenangan kerja pegawai maka setiap pegawai diasuransikan 

melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang meliputi : 

- Jaminan kecelakaan kerja. 

- Jaminan kematian. 

- Jaminan hari tua. 

9. Bantuan kesejahteraan lainnya 

a. Bantuan Kematian : 

Perusahaan akan membayar kepada ahli waris pegawai 

yang meninggal, yaitu : upah penuh dalam bulan berjalan, bantuan 

biaya penguburan sebesar Rp. 200.000,- dan ganti rugi lainnya 

yang belum diambil. 

Apabila yang meninggal dunia adalah keluarga pegawai 

(isteri, orang tua atau anak kandunglanak angkat yang sah), maka 

kepada pegawai tersebut diberikan bantuan sebesar 

Rp. 100.000,-. 

b. Bantuan Kelahiran : 

Sumbangan bersalin I melahirkan hanya diberikan kepada 

pegawai yang telah mempunyai masa kerja 2 tahun. Besarnya 

sumbangan ditetapkan sebesar Rp. 50.000 dan hanya diberikan 

untuk kelahiran anak pertama dan kedua. 
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c. Bantuan pernikahan : 

Kepada pegawai yang melakukan pernikahan pertama (sah) 

diberikan bantuan pernikahan sebesar Rp. 50.000,- . 

d. Bantuan bencana alam : 

Perusahaan akan memberikan pertimbangan pemberian 

bantuan terhadap pegawai yang mendapat bencana alam seperti 

kebakaran, kebanjiran, kecelakaan dan sebagainya sesuai dengan 

kemampuan perusahaan, dengan cara mereka harus memberikan 

keterangan berupa surat dari RT setempat yang menerangkan 

bahwa yang bersangkutan memang benar-benar tertimpa musibah 

bencana. 

e. Bantuan atau fasilitas lain : 

Perusahaan sesuai dengan kemampuan yang ada telah 

menyediakan fasilitas dan sarana berupa : sarana ibadah atau 

Masjid (pegawai dominan beragama 1slam)berikut kegiatannya di 

lingkungan perusahaan (misalnya kegiatan pengumpulan infaq, 

zakat, pengajian dsb), fasilitas olah raga, tempat dan kesempatan 

untuk membentuk Koperasi Pegawai dan Keluarga Berencana di 

lingkungan perusahaan dalarn rangka meningkatkan 

kesejahteraan bersama. 
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6. Struktur Penggajian yang ada 

Struktur penggajian yang diterapkan perusahaan adalah sesuai 

dengan sistem penggajian yang berlaku. Namun sampai saat ini dalam 

menetapkan besarnya gaji minimum dan maksimum untuk suatu 

golonganljabatan serta kenaikan gaji berkala, belum mempunyai 

ketentuan yang baku atau standar. Hal ini terjadi karena sampai saat ini 

pelaksanaan evaluasi jabatan dalam perusahaan belum diterapkan. 

Dalam penetapan gaji minimum didasarkan pada Upah minimum 

Regional (UMR) yang berlaku untuk daerah Jawa Tengah, yaitu sebesar 

Rp. 3.400,- per hari atau Rp. 102.000,- per bulan. Pada saat penulis 

melakukan geladikarya penetapan UMR yang baru adalah sebesar 

Rp. 113.000,- per bulan. Ketentuan ini sedang diproses oleh manajemen 

perusahaan dan akan diterapkan mulai bulan April 1997. 

Atas dasar upah minimum tersebut oleh manajemen perusahaan 

dilakukan penyesuaian seluruh gaji pegawai mengikuti jenjang 

kepegawaian yang ada. 

Perusahaan akan memberikan pertimbangan kenaikan upah kepada 

pegawai berdasarkan atas kemampuan perusahaan, terhadap : 

- Kerajinan, kecakapan, disiplin kerja dan prestasi kerja. 

- Kenaikan pangkatljabatan atau promosi. 

http://www.mb.ipb.ac.id



- Penilaian Direksi bahwa ia telah menunjukkanl mencapai prestasi 

kerja yang baik. 

- Kenaikan upah umumlmassal untuk menyesuaikan upah akibat 

kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. 

- Penyesuaian standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah. 

Pelaksanaan pembayaran UMR tersebut adalah ditujukan kepada 

pegawai harian (Helper dan Asisten Operator) sebagai gaji pokok. 

Sedangkan untuk tingkat operator keatas, penetapan gaji pokok per 

bulan atas dasar kebijakan manajemen perusahaan (judgement). 

Berdasarkan tabel 8. diatas, apabila disusun penggolongan gaji 

pokok minimum dan maksimum, sesuai dengan jenjang kepegawaian, 

misalnya 4 golongan, maka akan tergambar seperti pada Tabel 9. 

Tabel 9. Gaji pokok pegawai PT. SSSWI saat ini. 

Sumber : Unit Personalia PT. SSSWI. 1996. 
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Dari komposisi gaji pokok di atas, apabila digambarkan dalam sebuah 

diagram atau grafik akan nampak seperti pada Gambar 4. 

Nilai Gaji 
( RP) 

200.000 

1 

Gambar-4. Diagram Struktur Penggajian Berdasarkan Golongan saat ini. 
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VII. ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Struktur Penggajian 

Dalam melakukan penganalisaan struktur penggajian, penulis 

mendasarkan kepada perbandingan antara keadaan yang sebenarnya ada 

pada perusahaan sebagaimana yang tergambar pada Tabel 9 dan 

Gambar 4 dengan rujukan yang telah diuraikan pada Bab II (keadaan 

struktur penggajian yang ideal). 

Keterbatasan penulis dalam melakukan geladikarya ini adalah data 

gaji yang dianalisis terbatas pada gaji yang bersifat terbuka yang menjadi 

tanggungjawab unit Personalia yaitu, mulai dari Unit Kepala Bagian pada 

unit Non Produksi dan Unit Penanggung Jawab Unit Produksi sampai 

tingkat Helper atau pelaksana. Sedangkan untuk tingkat yang lebih atas 

yang bersifat tertutup adalah menjadi tanggung jawab Direksi. 

Berdasarkan struktur penggajian yang ada sekarang, menunjukkan 

kondisi sebagai berikut : 

1. Meskipun telah disusun penggolongan gaji atas dasar jenjang 

kepegawaian sebagaimana yang terlihat pada Tabel B., namun belum 

mencerminkan perhitungan yang jelas dan konsisten. Hal ini terlihat 

pada penetapan gaji pokok, kenaikan tiap jenjang kepegawaian tidak 

konsisten, bahkan menurun gaji pokok per bulan dari tingkat 

HelperIAsisten Operator ke Operator. 
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2. Struktur penggajian yang berdasarkan jenjang kepegawaian tersebut 

belum secara tegas menggambarkan hubungan antara bobot pekerjaan 

dengan penggolongan gaji yang ada. 

3. Dari Tabel 9. dan Gambar 4. struktur penggajian yang ada 

menunjukkan sebagai berikut : 

a. Nilai persentase jarak antara gaji dasar dan gaji puncak dalam 

setiap golongan jabatan, memiliki persentase yang berbeda-beda, 

dimana pada golongan pelaksana sebesar 4,41 %, Ketua Kelompok 

2,78 %, Koordinator 15,79 % dan Kepala Bagian 33,33 %. Keadaan 

ini menunjukkan bahwa struktur gaji pegawai yang dilaksanakan di 

perusahaan belum mencapai struktur gaji yang ideal. Seharusnya 

struktur gaji yang ideal adalah persentase jarak antara gaji dasar 

dan gaji .puncak antar golongan adalah sama, yang berarti 

mencerminkan adanya konsistensi sistem kenaikan gaji berkala 

dalam struktur penggajian. 

Sebagai contoh, apabila diasumsikan : masa kerja seorang pegawai 

adalah 30 tahun; persentase kenaikan gaji berkala 3 % setahun; 

gaji dasar pelaksana Rp. 102.000,- per bulan, maka gaji puncak 

seorang pelaksana adalah Rp. 193.800,- yaitu Rp. 102.000 + 

(Rp. 102.000 x 3 % x 30). 

b. Persentase kenaikan gaji antar golongan yang ideal adalah 

persentase kenaikan yang menurun dengan meningkatnya 

golongan gaji, atau paling tidak persentase kenaikan yang sama 
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antar golongan, yaitu maksimal 50 % (Dunn dan Rachell; 1971). 

Dari struktur gaji yang ada persentase kenaikan gaji antar 

golongan, nampak belum memenuhi kondisi yang ideal, dimana 

persentase kenaikan gaji minimum dari Pelaksana ke Ketua 

Kelompok minus 0,76 % ; selanjutnya dari Ketua Kelompok ke 

Koordinator naik 5,56 % dan dari Koordinator ke Kepala Bagian naik 

57,89 %. Demikian pula halnya dengan kenaikan gaji maksimum 

dari Pelaksana ke Ketua Kelompok minus 13,73 % ; dari Ketua 

Kelompok ke Koordinator naik 18,92 % dan dari Koordinator ke 

Kepala Bagian meningkat 81,82 % . 

c. Berdasarkan grafik struktur gaji pada gambar 4 menunjukkan 

bahwa garis tendensi yang menghubungkan titik-titik mid point 

diawali dengan penurunan kemudian naik secara tajam terutama 

pada golongan gaji dari Koordinator ke Kepala Bagian. Kondisi ini 

mencerminkan struktur gaji tersebut belum memenuhi prinsip 

keadilan internal. Menurut Dunn dan Rachell (1971), keadaan ideal 

yang mencerminkan keadilan internal dan mampu bersaing 

mernpertahankan sumber daya manusia yang bermutu adalah yang 

memiliki garis tendensi membentuk garis lurus dengan sudut 45 %. 

8. Tanggapan Pegawai Terhadap Sistem Penggajian 

Dalam upaya memperoleh tanggapan dari pegawai PT. SSSWl 

terhadap pelaksanaan sistem penggajian yang ada, telah dibagikan daftar 

pertanyaan sebagaimana pada Lampiran 3., sebanyak 100 set. 
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Dari daftar pertanyaan sebanyak 100 set tersebut, telah diterima 

kembali sebanyak 91 set atau 91 %, dinilai cukup responsif dan kooperatif 

terhadap permasalahan yang ada. 

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden terpilih di unit 

produksi maupun non produksi, dapat direkapitulasikan sebagai berikut : 

1. Tingkat kepuasan pegawai terhadap gaji yang diberikan. 

Gaji yang dibawa pulang pegawai atau take home pay, berupa 

gaji pokok, premi hadir, tunjangan jabatan, upah lembur dan 

sebagainya. Tingkat kepuasan pegawai akan meningkat apabila 

pendapatan yang diterima langsung dari hasil jerih payah selama 

bekerja sebanding dengan beban kerjanya. Hasil jawaban yang 

diterima, tergambar dalam tabel 10, dibawah ini : 

Tabel 10. Tingkat kepuasan pegawai terhadap gaji. 

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gaji yang dibawa 

pulang, menurut pegawai cukup memuaskan (42,86 %). Namun perlu 
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menjadi perhatian Manajemen Perusahaan bahwa ada 36,26 % 

pegawai yang menyatakan "kurang memuaskan". Hal ini sangat 

mendesak untuk segera ditindak lanjuti, terutama bagi pegawai-pegawai 

senior apakah sudah memadai gaji yang diterima dengan jabatan 

maupun tunjangan yang ada. 

2. Tingkat kecukupan untuk kebutuhan hidup 

Kebutuhan biaya hidup sehari-hari dilingkungan kerja 

perusahaan maupun daerah Wonosobo pada umumnya, tidak sama 

dengan daerah lainnya. Gaji yang diterima untuk mencukupi kebutuhan 

hidup tersebut, menurut tanggapan pegawai terlihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Tingkat kecukupan untuk biaya hidup. 

Dari hasil jawaban tersebut terungkap bahwa dengan bekerja di 

PT. SSSWI, gaji yang diterima bisa mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari (48,35 %) dan 24,18 % hampir mencukupi bahkan 14,28 % 

masih dapat menabung. Menurut pengamatan memang tingkat biaya 

. . . . . . . . . . . . 

Tingkat ki$Cukqpa:n. 
. . 

- Tidak cukup. 

- Hampir mencukupi 

- Bisa mencukupi 

- Mencukupi & sisanya 
ditabung. 

T o t a l  

. 
@'I; Jawaban 

(orang) 
12 

22 

44 

13 

91 

:Pka&nta.se 
'(:oh ), 
13,19 

24,18 

48,35 

14,28 

100,OO 
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hidup disekitar pabrik relatif rendah, yaitu sekitar Rp. 150.000 - 

Rp. 200.000,- per bulan. Disamping itu kebanyakan para pegawai 

adalah penduduk sekitar pabrik (kecuali tingkat bagian keatas) yang 

tidak mengeluarkan ongkos transport rnaupun sewa rumah. 

Lebih jelasnya dapat diikuti pada Tabel 12., rnengenai hasil 

jawaban pegawai tentang tingkat biaya hidup : kebutuhan pokok, biaya 

sewa dan kebutuhan lainnya (sekundair). 

Tabel 12. Biaya hidup pegawai perbulan (rupiah) 

http://www.mb.ipb.ac.id



Dari hasil jawaban tersebut, tergambar bahwa tingkat biaya hidup 

sehari-hari meliputi : kebutuhan pokok {51,65 %) dan lainnya atau 

sekundair (43,96 %) disekitar pabrik relatif rendah, yaitu Rp. 125.000 - 

.Rp. 250.000 atau rata-rata Rp. 187.000. 

Sebagian besar pegawai menempati rumah sendiri atau ikut 

orang tual mertua (76,92 %), dan hanya 21 orang (23,08 %) yang 

menyewa rumah. Biaya sewa rumah disekitar perusahaan relatif rendah 

berkisar Rp. 10.000 - Rp. 20.000 per bulan (47,62 %). 

Biaya transpor relatif rendah, yaitu untuk daerah Wonosobo ke 

Perusahaan Rp. 400,- sekali jalan. Disamping itu sebagian besar 

.pegawai berdomisili disekitar perusahaan. Oleh karena itu pengeluaran 

biaya transpor tidak begitu besar pengamhnya terhadap gaji yang 

diterima setiap bulan. 

3. Tingkat kesesuaian dengan beban kerja 

Tingkat kesesuaian dimaksud adalah bahwa dibanding dengan 

beban kerja, resiko yang dihadapi dan ketrampilan kerja yang harus 

dimiliki untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, gaji yang diterima 

sebanding atau tidak, jawaban yang diperoleh nampak pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Tingkat kesesuaian dengan beban kerja. 

Dari hasil jawaban tersebut dapat dinilai bahwa menurut 

sebagian besar pegawai (63,74 %) gaji yang diterima setiap bulan 

dibanding dengan beban kerja adalah sebanding. Namun demikian 

masih ada beberapa pegawai yang menjawab kurang sebanding 

(28,57 %). Hal ini tentu saja -perlu menjadi perhatian manajemen 

perusahaan, karena akan menyangkut, kelancaran kegiatan operasional 

dan produktivitas kerja pegawai dimasa mendatang. 

- 

4. Tingkat kesesuaian dengan kenaikan gaji berkala 

Walaupun. sampai saat ini perusahaan belum mempunyai 

ketentuan atau peraturan yang baku dan transparan mengenai kenaikan 

gaji -berkala setiap golongan pegawai, namun dari tanggapan pegawai 

tergambar sebagai berikut : 

Tingkat kesesuaian 

- Sangat sebanding 

- Sebanding 

- Kurang sebanding 

- Tidak sebanding 

T o t a l  

Jml. Jawaban 
(orang) 

1 

58 

26 

6 

91 

Prosentase 
( % )  
1,lO 

63,74 

28,57 

6,59 

100,OO 
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Tabel 14. Tingkat kesesuaian terhadap kenaikan Gaji berkala. 

Meskipun tiap tahun telah dilakukan kenaikan gaji dengan 

rnenyesuaikan tarip UMR yang ditetapkan oleh Pernerintah. Narnun 

rnasih belum sesuai bila dikaitkan dengan bobot kerja, sehingga 

jawaban yang terlihat dari pegawai yang rnenyatakan "tidak sesuai" 

rnasih cukup banyak (34,07%) dan yang rnenyatakan cukup sesuai 

(56,04%). 

Tingkat kesesuaian 

- Sangat kesesuaian 

- Cukup sesuai 

- Tidak sesuai 

T o t a l  

5. Hal-ha1 yang meningkatkan motivasi kerja 

Ada beberapa ha1 yang berkaitan dan rnendorong pegawai untuk 

bekerja dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Dari 9 (sernbilan) 

ha1 yang dilontarkan dalarn daftar kuesioner, ada 5 ha1 yang rnenjadi 

pilihan diatas 50 orang pegawai, yaitu : 

a. Ada jarninan kesehatan : 69 orang. 

b. Ada jaminan kesehatan : 65 orang. 

c. Ada lernbur setiap hari : 61 orang. 

Jml. Jawaban 
(orang) 

9 

51 

31 

91 

Prosentase 
( % )  
9,89 

56,04 

34,07 

100,OO 
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d. Atasan dapat memberi motivasi : 58 orang. 

dengan baik. 

e. Upah yang diterima cukup : 56 orang. 

Dari jawaban tersebut ternyata keterjaminan masalah kesehatan 

menjadi landasan motivasi pegawai, yaitu tersedianya poliklinik dan 

dokter perusahaan serta Asuransi Kesehatan, disamping faktor atasan 

dalam memberi motivasi maupun faktor upah. 

Keadaan ini perlu menjadi perhatian manajemen perusahaan 

dalam ha1 meningkatkan penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan 

kesehatan pegawai. Hal ini tentu berkaitan dengan faktor resiko kerja 

pada pegawai di suatu perusahaan pengolahan kayu. 

Apabila dari jawaban tersebut dikaitkan satu sama lain, maka 

dapat digambarkan bahwa kondisi kerja yang diharapkan pegawai 

adalah bekerja dengan aman dan atasan memberi motivasi dengan 

baik, kesempatan lembur terbuka, maka pendapatan atau gaji yang 

dibawa pulang akan meningkat. 

6. Ketertiban administrasi penggajian 

Maksud penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat ketettiban penyelenggaraan administrasi penggajian, sehingga 

pegawai dalam menerima gaji setiap bulannya tersebut merasa jelas 

tidak menimbulkan komplain. Dari jawaban yang diterima, sebagian 

besar pegawai merasa gaji yang diterima setiap bulan : 
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- Jelas : 68 orang atau 74,73 % 

- Tidak jelas : 23 orang atau 25,27 % 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketertiban 

administrasi penggajian dinilai cukup jelas, dimana bila dilihat dari bukti 

pernbayaran gaji sudah terperinci perhitungannya. Namun demikian 

perlu menjadi perhatian perusahaan, dengan beberapa alasan yang 

diungkap oleh pegawai yang menyatakan tidak jelas, yaitu sebagian 

besar menyatakan masih ada kesalahan dalam menghitung jumlah jam 

lembur. 

C. Analisis hasil tanggapan pegawai dari kuesioner 

Berdasarkan hasil jawaban daftar pertanyaan yang diserahkan 

pegawai mengenai sistem penggajian PT. SSSWI, secara keseluruhan 

dapat dikemukakan hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Persepsi pegawai terhadap sistem penggajian yang ada secara umum 

dikatakan baik, yaitu dengan mengacu pada tingkat kecukupan untuk 

biaya hidup yang sebagian besar rnengatakan "cukup". 

Untuk menguji tingkat kecukupan tersebut, dilakukan perhitungan atas 

jawaban responden mengenai biaya hidup pegawai perbulan (Tabel 12) 

yang terdiri dari biaya kebutuhan pokok dan biaya lainnya (sekunder). 

Biaya sewa rumah tidak diperhitungkan karena hanya sebagian kecil 

pegawai (21 orang atau 23,08 %), yang mengeluarkan biaya sewa 
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rumah. Hasil perhitungan biaya hidup pegawai perbulan berdasarkan 

rata-rata tertimbang dan pilihan terbanyak dari responden, terlihat pada 

Tabel 15. 

Tabel 15. Perhitungan Biaya Hidup Pegawai Per Bulan. 

Atas dasar perhitungan biaya hidup pegawai di atas dan dibanding 

dengan gaji minimum perbulan yang dibawa pulang pegawai (THP) saat 

ini diketahui Rp. 177.070,- maka dengan biaya hidup atas dasar rata- 

rata tertimbang sebesar Rp. 252.884,- maka gaji yang diterima pegawai 

nampak defisit sebesar Rp. 75.814,- perbulan. Sedangkan biaya hidup 

sesuai dengan pilihan terbanyak rata-rata sebesar Rp. 187.500,- 
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perbulan, maka gaji yang akan diterima pegawai akan mengalami defisit 

sebesar Rp 10.430,- perbulan. 

Dengan demikian maka jawaban kuisioner tentang tingkat kecukupan 

untuk biaya hidup yang menyatakan "tidak cukup (13,19%), hampir 

mencukupi (24,18%)", dinilai cukup beralasan, sedangkan yang 

mengatakan "bisa mencukupi (48,35%)" dan "mencukupi dan sisanya 

ditabung (14,28%)", dinilai kurang beralasan. 

2. Sejalan dengan tanggapan butir satu di atas, pihak manajernen 

-perusahaan perlu melakuakan penyesuaian antara bobot pekerjaan 

dengan gaji yang diberikan dan pengaturan kembali kenaikan gaji 

berkala. Hal ini perlu dilakukan, karena yang menyatakan : 

Kurang memuaskan relatif besar (36,26%) diukur dari tingkat 

kepuasan atas gaji yang diberikan. 

Kurang dan tidak sebanding relatif besar (35,16%) dilihat dari 

tingkat kesesuaian dengan beban kerja. 

Tidak sesuai relatif besar (34,07%) diukur dari tingkat kesesuaian 

terhadap kenaikan gaji berkala 

3. Hal-hat yang mempengaruhi tingkat motivasi pegawai untuk bekerja 

lebih baik, berdisiplin dan bertanggung jawab, yang menarik untuk 

menjadi perhatian adalah rupanya bukan masalah "upah yang cukup" 

yang paling banyak menjadi pilihan pegawai, yaitu dengan adanya: 
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- Jaminan kesehatan. 

- Asuransi kesehatan. 

- Atasan dapat memberi motivasi dengan baik. 

Keadaan ini mencerminkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan dibidang kesehatan cukup menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pegawai atau mungkin masalah upah sudah sulit untuk diharapkan 

peningkatannya yang sebanding dengan bobot pekerjaan. Masalah ini 

perlu menjadi perhatian pihak manajemen untuk penanganan lebih 

lanjut. 

D. Analisis kondisi sumber daya manusia 

Bertitik tolak pada skala usaha perusahaan, PT. SSSWl tergolong 

perusahaan besar, baik dari segi Aset, volume usaha maupun jumlah 

tenaga kerja yang dimiliki, maka untuk mengetahui posisi atau peran dari 

pada sumber daya manusia PT. SSSWl sekarang ini, diperlukan analisis 

kondisi sumber daya manusia secara umum, yaitu sebagai berikut: 

1. Kekuatan. 

a. Sebagai perusahaan yang besar, kemampuan menyerap tenaga 

keja sangat besar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat 

sekitar serta Pemerintah Daerah setempat. 
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b. Produk yang dihasilkan berorientasi pada ekspor 100 %, mendapat 

dukungan dan fasilitas penuh dari pemerintah karena menjadi 

sumber devisa negara. 

c. Jenis produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan hidup manusia 

dibidang perurnahan maupun perkantoran yang rnenggunakan bahan 

kayu olahan. 

d. Perusahaan telah marnpu melaksanakan peraturan pemerintah 

dalam ha1 pembayaran upah minimum regional (UMR), bahkan 

mampu rnembayar gaji minimum yang dibawa pulang pegawai diatas 

UMR. 

2. Kelemahan. 

a. Sebagai perusahaan yang relatif baru (baru berjalan 7 tahun), 

kondisi organisasi dan rnanajemen perusahaan masih dalam 

pembenahan dan perbaikan. 

b. Perusahaan belum memiliki sistem penggajian yang baku yang 

memenuhi prinsip-prinsip keadilan internal dan eksternal. 

c. Penetapan golongan gaji dan nilai gaji pokok pada stmktur gaji tidak 

sesuai dengan bobot pekerjaan, sehingga masih dijumpai 

ketidakkonsistenan dalam ha1 kenaikan gaji maupun penetapan gaji 

pokok. 

d. Ketergantungan pada tenaga kerja asing di tingkat Manajer puncak 

dan tenaga keja dalam jumlah besar pada tingkat pelaksana 
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memerlukan pengendalian dan penanganan khusus dalam 

mengembangkan sumber daya manusia dimasa mendatang. 

3. Peluang. 

a. Kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia masih surplus penawaran 

pada para pencari kerja. Kesempatan untuk memilih calon pekerja 

yang potensiil lebih terbuka khususnya untuk pekerja tingkat bawah 

sampai menengah dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai 

tingkat SD sampai perguruan tinggi. 

b. Dengan makin semaraknya lembaga-lembaga pendidikan atau 

institusional berbasis bisnis baik yang bersifat kursus, ketrampilan 

maupun yang bersifat profesionalmanajer bisnis seperti Magister 

Mana-gement, membantu perusahaan dalam meningkatkan 

ketrampilan, pengembangan pegawai dan perekrutan calon manajer 

eksekutif. 

4. Kendala 

a. Perkembangan perusahaan lndustri pengolahan kayu makin 

meningkat baik di Jawa rnaupun luar Jawa. Menjamurnya usaha 

sejenis tersebut di satu sisi membawa dampak positip bagi 

pembangunan ekonomi nasional. Namun bagi perusahaan 

pengolahan kayu pada tingkat dan waktu tertentu menjadi ancaman 
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di bidang ke tenaga kerjaan tingkat, yaitu adanya pembajakan 

pegawai berkualitas dan berpengalaman untuk jabatan atau posisi 

tertentu. 

b. Dalam upaya pengembangan usaha yang berorientasi pada 

efisiensi melalui mekanisasi atau penggunaan peralatan canggih, 

posisi perusahaan pada posisi sulit, karena rnekanisasi berarti 

pengurangan tenaga kerja atau terjadi pergeseran dari labor intensive 

menjadi capital intensive. Tentu ha1 ini bila dilaksanakan akan 

menjadi masalah besar baik bagi masyarakat maupun PEMDA 

seternpat, yang bermuara pada keresahan dan kekacauan di 

kalangan masyarakat sekitar. 

E. Analisis terhadap keadilan internal dan eksternal 

Dari hasil analisis terhadap struktur penggajian, tanggapan 

pegawai dan kondisi surnber daya manusia, jika dihubungkan dengan 

nilai-nilai keadilan internal dan ekstemal, dapat disampaikan hal-ha1 

sebagai berikut: 

I. Keadilan Internal 

Penerapan sistern penggajian saat ini walaupun sebagian besar 

pegawai menyatakan kepuasan, namun belum optimal dalam 

memenuhi prinsip-prinsip keadilan internal, dalam ha1 : 
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a. Penerapan evaluasi pekerjaan belum dilaksanakan, sehingga bobot 

pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan belum sesuai dengan jumlah 

gaji yang diberikan. 

b. Kenaikan gaji berkala belum ditetapkan secara baku dan transparan. 

Penerapan kenaikan gaji masih mengacu kepada penyesuaian UMR 

yang ditetapkan pemerintah, sehingga kenaikan yang ada dirasakan 

masih relatif kecil. 

c. Penetapan gaji pokok belum mencerminkan konsistensi sesuai 

dengan jenjang kepegawaian, sehingga secara grafis belum dapat 

membentuk garis tendensi yang lurus. 

2. Keadilan eksternal. 

Secara keseluruhan mengenai jumlah gaji yang sekarang belum 

dapat diketahui secara pasti tingkat daya saingnya dengan perusahaan 

lain yang sejenis, karena belum dilakukan survei gaji. Keadilan yang ada 

bahwa perusahaan telah memenuhi penetapan gaji atau upah minimal 

sesuai dengan ketentuan UMR (pemerintah), bahkan gaji bersih 

terendah yang dibawa pulang pegawai untuk golongan gaji terendah 

melebihi UMR (173,60 % dari UMR). 

F. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil-hasil analisis tersebut di atas, dapat 

dikemukakan bahwa masalah pokok yang perlu mendapat perhatian 

manajemen perusahaan adalah sebagai berikut : 
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- Sistem penggajian yang ada sekarang belum menggambarkan 

sepenuhnya prinsip-prinsip keadilan internal (dilihat dari struktur 

penggajian dan bobot pekerjaan) dan eksternal (dilihat dari tingkat daya 

saing gaji perusahaan dengan perusahaan sejenis). 

- Sistem penggajian seperti apa yang dapat menjadi daya tarik bagi 

pegawai yang berkualitas, motivator pegawai untuk berprestasi, 

landasan untuk menciptakan loyalitas pegawai. 

Dan permasalahan tersebut diatas, dilihat dari tingkat kepentingan 

dan bobot permasalahan, maka perlu dua langkah pemecahan yang 

mungkin dapat dilaksanakan perusahaan, yaitu jangka pendek dan jangka 

panjang. 

I. Jangka pendek. 

Pemecahan masalah ini dengan tujuan dapat dilakukan dengan 

cara yang mudah, sederhana namun dapat mencapai sasaran. Waktu 

yang dibutuhkan selama satu tahun, dengan melakukan : 

a. Penerapan Evaluasi Jabatan. 

Sebagaimana yang nampak dalam Tabel 7 dan Tabel 8 bahwa 

upaya perusahaan untuk menerapkan evaluasi pekerjaan sudah ada, 

dalam bentuk peringkat pekerjaanljabatan dan penggolongan dan 

nilai gaji,namun belum optimal karena belum mencerminkan keadilan 

internal, yaitu kenaikan gaji pokok tidak proporsional antar golongan 

dan jarak gaji minimum dan maksimum tidak jelas. 
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b. Penetapan kenaikan gaji berkala. 

Sesuai dengan Hasil Kesepakatan Bersama (KKB) bahwa 

perusahaan akan mempertimbangkan kenaikan upah pegawai yang 

sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk hal-ha1 tertentu. 

Dalam ha1 ini belum terungkap secara jelas konsistensi 

perhitungannya. Oleh karena itu perlu ditetapkan persentase 

rata-rata kenaikan gaji per tahun, karena penerapan gaji minimum 

yang ditetapkan pemerintah (UMR) telah mampu dipenuhi 

perusahaan. 

c. Penetapan Masa Kerja Golongan. (MKG) 

Penetapan MKG ini perlu untuk tiap golongan atau jenjang 

kepegawaian, yaitu guna menampung kenaikan gaji berkala tanpa 

harus pindah atau bergeser ke golongan yang lebih tinggi, jika 

pekerjaan atau jabatan pegawai tidak berubah. 

d. Menyusun strutur gaji baru. 

Dalam upaya memenuhi salah satu prinsip keadilan internal 

dengan melakukan pembenahan sistem penggajian adalah dengan 

menyusun struktur gaji yang ideal. Sebagai ilustrasi dengan 

bersumber pada gaji pokok yang ada, dapat disusun struktur 

penggajian sebagai berikut : 

- Dari jenjang kepegawaian pada unit produksi dan non produksi, 

disusun penggolongan jabatanlpekerjaan menjadi : 

o Pelaksana, meliputi : Helper dan Asisten Operator. 
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o Ketua Kelompok, meliputi : Operator dan Ketua Kelompok. 

o Koordinator, meliputi : Koordinator, assisten penanggung jawab 

dan kepala seksi 

o Kepala Bagian, meliputi : Penanggung jawab dan Kepala 

bagian. 

- Penyusunan gaji minimum dan maksimum pada tiap golongan 

jabatanlpekerjaan, dengan beberapa asumsi sebagai berikut : 

o Gaji minimal pelaksana dimulai UMR yang baru sebesar 

Rp. 113.000 per bulan. 

o Kenaikan gaji berkala rata-rata per tahun 3 % (di peroleh dari 

rata-rata kenaikan biaya gaji tahun 1996 dibanding 1995 

sebesar 3,15 %). 

o Masa kerja pegawai maksimum rata-rata 30 tahun. 

o Kenaikan gaji minimum antar golongan sebesar 40 %. (secara 

rata-rata). 

Berdasarkan data-data tersebut dapat disusun komposisi gaji 

pokok minimum dan maksimum pada masing-masing golongan 

gaji, seperti yang terlihat pada Tabel 16. 
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Tabel 16. Gaji pokok minimum dan maksimum 

p o l o n g a n  gaji I Gaji Pokok I % jarak gaji dari I % kenaikan gaji 11 

Pelaksana 

-Gaji maksirnum = Gaji minimum + (gaji minimum x kenaikan x maksimum 

masa kerja golongan). - Persentase kenaikan gaji 

(dalam rupiah) 
minimum I maksimum ---- 

11 3.000 1 214.700 
Operator 
Ketua Kelornpok 

Koordinator 

Kepala Bagian 
L- 

minimum dan maksimum antar golongan dalam 

Catatan : 

300.200 

419.900 

589.000 

824.600 

158.000 

221.000 

310.000 

434.000 

pembulatan. 

minimum ke 
maksimum. 

90 

- Contoh perhitungan gaji maksimum : 

90 

90 

90 

90 

o Pelaksana = 11 3.000 + (1 13.000 x 3% x 30) 

antar go1 
Min. I Maks 

o Kepala Bagian = 434.000 + (434.000 x 3 % x 30) 

- 

40 

40 

40 

40 

- Contoh perhitungan gaji minimum antar golongan rata naik 40 % . 

- 

40 

40 

40 

40 

o Operator = 113.000 x 140 % = 158.000 

o Kepala Bagian = 310.000 x 140 % = 434.000 

Dari data Tabel 15 di atas dapat digambarkan grafik seperti pada 

Gambar 5. 
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Nllal Gall (RP) 

860.000- 

780.000 - 
700.000- 

620.000 - 
560.000 - 
480.000 - 
400.000 - 
320.000 - 
240.000- 

160.000- 

80.000- 

824.600 

I I 

I I I I I 
I 

I I I 
I I 

1 
I 

I : II I 1 1 1 :  I v ;  v I I 

golongan gaji berdasarkan jabatan 

Gamhar 5 Diagram Struktur Penggajian berdasarkan golongan gaji yang diusulkan 
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2. Jangka Panjang 

Keberhasilan dalam penyusunan sistem penggajian yang 

memenuhi prinsip keadilan baik internal maupun eksternal, dapat 

membantu dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia 

dimasa mendatang. 

Pada dasarnya kunci utama untuk mewujudkan sistem 

penggajian yang adil tersebut adalah terletak pada evaluasi pekerjaan 

dan survei gaji yang dilaksanakan di perusahaan lain yang sejenis. 

Disamping itu dalam pelaksanaannya perlu adanya kerjasama 

yang baik dengan melibatkan seluruh unit yang ada dalam perusahaan 

melalui wakilnya dan dikoordinir oleh Manajer personalia. 

Rencana kerja jangka panjang ini membutuhkan waktu, tenaga 

dan anggaran. Teknis pelaksanaanya dapat dilakukan sendiri dengan 

membentuk Tim khusus atau menggunakan jasa Konsultan. Oleh 

karena itu sebelum dilaksanakan Manajer Personalia membicarakan 

langsung dengan pihak Direksi karena banyak menyangkut masalah 

anggaranataudanayangcukupbesar. 
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BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pemecahan masalah di atas, berikut ini 

disarnpaikan beberapa kesimpulan dan saran, yaitu : 

A. Kesimpulan. 

a. Pada awalnya pelaksanaan sistem penggajian pegawai PT. Surya 

Sindoro Sumbing Wood Industry sangat sederhana, yaitu penetapan 

besarnya gaji atas dasar upah per hari. Kemudian setelah dilakukan 

beberapa kali pembenahan, terakhir sampai pada tahap penyusunan 

evaluasi pekerjaan (masih dalam proses persetujuan Direksi), terlihat 

bahwa penerapan sistem penggajian yang ada belum mernenuhi 

prinsip keadilan internal dan eksternal, tercermin dari : 

- Penetapan besarnya gaji atas dasar golongan jabatan, bukan atas 

dasar bobot pekerjaan. 

- Belum ada kenaikan gaji berkala yang dibakukan. 

- Struktur gaji yang ada belum dibakukan, terlihat dari : persentase 

kenaikan gaji pokok terendah sampai tertinggi antar golongan tidak 

sama, persentase jarak antar gaji minimum dan maksimum pada 

setiap golongan tidak proporsional. 

- Aspek keadilan eksternal dari penggajian yang dilakukan baru 

mengacu pada penetapan gaji minimal di atas UMR. 
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b. Tanggapan pegawai melalui kuesioner terhadap sistem penggajian 

yang ada menunjukkan bahwa pihak manajemen perusahaan harus 

melakukan penyesuaian antara bobot pekerjaan dengan gaji yang 

diberikan dan pengaturan kembali kenaikan gaji berkala. Hal ini 

tercermin dari : 

- Gaji terendah yang dibawa pulang belumlhampir mencukupi 

kebutuhan hidup. 

- Relatif banyak yang mengatakan kurang puas (36,26 %) atas gaji 

yang diberikan. 

- Relatif banyak yang menyatakan kurang dan tidak sebanding 

(35,16%) atas gaji yang diterima dibanding dengan bobot pekerjaan. 

- Relatif banyak yang menyatakan tidak sesuai (34,07 %) atas ke- 

naikan gaji berkala yang ada. 

c. Guna mendapatkan sistem penggajian yang dapat menjadi daya tarik 

bagi pegawai yang berkualitas; motivator pegawai untuk berprestasi; 

landasan untuk menciptakan loyalitas pegawai, maka disamping 

penerapan evaluasi pekerjaan perlu dilakukan survai gaji pada 

perusahaan sejenis untuk meningkatkan daya saing gaji pegawai PT. 

SSSWl dimasa mendatang. 
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B. Saran. 

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dimasa 

mendatang dan menghadapi tingkat persaingan yang semakin tajam, 

maka diperlukan suatu sistem penggajian yang lebih baik yaitu yang 

memenuhi prinsip keadilan internal dan eksternal. Dengan Sistem ini 

diharapkan dapat menjadi : daya tarik bagi .pegawai yang berkualitas; 

motivator pegawai untuk berprestasi dan landasan untuk menciptakan 

loyalitas pegawai. Untuk itu, disampaikan saran-saran sebagai berikut : 

a. Memperbaiki struktur gaji yang sudah ada, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

- Pengefektifan evaluasi pekerjaan yang sudah ada. Langkah ini 

diharapkan akan memperoleh hasil maksimal yang berkaitan dengan 

bobot pekerjaan pada setiap jenis pekerjaantjabatan yang ada, untuk 

dipergunakan sebagai pedoman dalarn penyusunan sistem 

penggajian yang adil secara internal. 

- Untuk mengefektifkan kembali, perlu dibentuk sesebuah tim 

penggajian yang beranggotakan pegawai, yang rnewakili 

masing-masing unit yang ada di perusahaan. Anggota Tim ini 

disarankan mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang menyangkut 

penggajian dan mendapat persetujuan Direksi. 
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- Tim penggajian harus membuat action plan atau rencana 

kegiatan untuk dipertanggung jawabkan kepada Direksi. 

- Melakukan survai gaji pada perusahaan sejenis, untuk menentukan 

gaji pegawai yang bersaing, sehingga terpenuhi sistem penggajian 

yang adil secara eksternal. 

Hal-ha1 penting yang perlu dipersiapkan untuk melakukan survai gaji 

antara lain : nama perusahaan yang akan di survai, nama jabatan 

yang akan disurvai, berapa jumlah pemegang jabatan untuk jabatan 

yang di survai tersebut, berapa gaji pokok tertinggi dan terendah, 

berapa nilai tunai tunjangan tetap dan tunjangan lainnya. 

b. Guna memperoleh hasil lebih obyektif, akurat dan maksimal, maka 

upaya pembenahan sistem penggajian yang ada disarankan untuk 

menggunakan jasa konsultan sistem penggajian yang berpengalaman. 
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Lampiran 1. 

S t r u k t u r  O r g a n i s a s i  PT. SSSWI 
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Surnber : PT. SSSWI, 1996. 

Lampiran 
Tabel 

........ ..... 
..... 
$,;:, ::.*,:.:.: .:,, >,::: 
:: .............. . .  ............ ............... :, ............!, :. ;6; ii ................. 

1 , 

2. 

3. 

4, 

5, 

2. 
: Data jurnlah tenaqa kerja per 

~ : : . ~ 2 ~ ; : , , , 3 u @ ~ ~ : ~ $ ~ @ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ , $ ~ J @ @ ~ $  !;33$$;$~;s3:>;*:; .,:>; ?, ....... x. ;$:,::?:;;?*; ;,$;,% &*:$g$#**<$g2~*. . 
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.......... <.......................>,.r .>;. e.... :.: ....... 5.2 * "%$;:>&2<;&&i2 
Unit Line I 
Unit Line II 
Unit Line Ill 
Unit Line IV 
Unit Line V 
Unit Line VI 
Unit Furniture 
Sub total ....... 

.B,?&a$&wp&@ax@&gR2F&R;$i+t! pw *+>%<,: :.: .*;*~$?$...@w*yAy9**v+d. dx&.<&+g;i: 
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Saw mill, Log, sortier, bahan. 
Slicer. 
Sub total ....... 

~ < g @ g & g g ~ ~ @ @ E q ~ g ~ ;  ... ........... ... %A. ... <.,, :<* ............ A 5* .... 3.. ..+.. ..? .::: .:. < .... .% <*.% ,$.A: ....... :, ~.c~q:,?>*fi 

Staff, asing, medis, dan sopir 
Keamanan. 
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Boiler, Kilndry. 
Sharpening 
Laboratoriurn. 
Sub total ..... 
............ .,: .? ............ .% ...... .......<...%.yp<...... ,,+ .:.:.................. %.....y.o ....r...,....... . w<w<.. ..:...... 
& & @ ~ ~ ~ ~ 4 ~ ; f i . $ , ~ ~ g ~ ~ ~ g @ e $ @ & @ ~  :i~,~.;+<$~:+>;~<$&,~:::++&r~s"'~~~~p.>2$.̂;I:.*~$2~~$EE. @~&F@~&&~:~wsT~*Es,%*$%tm@$: ........... 

.............................. ,,,;* .., .........., sqx w<x?*.:<&>k&*$s$;&;ig 
Maintenance mesin & gedung 
Gudang 
Sub total 

TOTAL ..... 

',":"' "". ':' "':"'-:'x"'~' 

i&$@%:;b\j&$, 

67 1 

119 

68 

50 

45 

953 

31 Desernber 

;, ; $L< < .  . r. g '  " ~i3~im&&$i 

90 
171 
81 
6 1 
39 
62 

167 

106 
13 

22 
13 
33 

30 
9 

11 

36 
9 

1996 
~ g j ~ ~ $ ~ $ ~ ; , @ ~ ~ & ~ $ $ ~ ~ @ @ @ ; ~ ~ ~ : ~  

-I 'I I' . " . . " . .  
if$&$$$$&j&# 

75.56% 

13.40% 

7.66% 

5.63% 

5.07% 

107.32% 
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Lampiran 3 .  

Bogor, Januari 1997 

H a 1 : Daftar pertanyaan 

Lamp. : 4 (empat) lembar 

K e p a d a  

Yth. Bapak/Ibu 

Karyawan/Karyawati 

PT. SSSWI, 

di Wonosobo. 

Dengan hormat, 

Dengan ini perkenankanlah saya memperkenalkan diri, sa- 

ya adalah mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Agri- 

bisnis, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Sa 

at ini saya sedang melakukan geladikarya untuk menyusun su- 

atu Karya Akhir Profesional yang merupakan rangkaian tugas 

akhir guna menyelesaikan studi. 

Adapun geladikarya ini menyangkut pengkajian sistem 

penggajian. Merupakan suatu kehormatan yang besar bagi saya 

, karena Bapak/Ibu saya pilih sebagai salah seorang yang 

mewakili pegawai di perusahaan ini untuk menjawab beberapa 

pertanyaan terbuka (terlampir) . 
Bapak/Ibu yang saya hormati, saya mohon agar jawaban 

yang diberikan adalah betul-betul menggambarkan keadaan Ba- 

pak/Ibu yang sebenarnya. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu ter- 

jamin, oleh karena itu tidak perlu mencantumkan nama. 

Demikianlah untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerja- 

samanya, kami ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

(Naryono) 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Petunjuk pengisian: 

a. Bubuhkan tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang paling benar pada setiap pertan- 

yaan. 

b. Pengisian data responden tidak perlu mencanturnkan nama. 

Kuesioner untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan tentang 

sistem penggaj ian. 

Nama (No. Kode Karyawan) : 

Petugas Bagian 

Divisi/unit 

Masa Kerja 

Pendidikan Terakhir 

Umur 

1. Dibandingkan dengan kebutuhan hidup, maka gaji pokok dan 

tunjangan yang saya terima : 

a. Tidak bisa mencukupi biaya hidup sehari-hari. 

b. Hampir bisa mencukupi biaya hidup sehari-hari. 

c. Bisa mencukupi biaya hidup sehari-hari. 

d. Mencukupi biaya hidup sehari-baridan sisanya ditabung 

2. Tingkat kepuasan saya terhadap pernberian gaji yang dite- 

rapkan selama ini : 

a. Sangat Memuaskan 

b. Memuaskan 

c . Cukup Memuaskan 
d. Kurang Memuaskan 

e. Sangat kurang memuaskan 
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3. Dibanding dengan beban kerja dan keterampilan yang harus 

dimiliki untuk menyelesaikan tugas, maka besarnya 

gaji yang saya terima saat ini adalah : 

a. Sangat sebanding 

b. Sebanding 

c. Kurang sebanding 

d. Tidak sebanding 

4. Saya merasa perhitungan gaji yang dibayarkan : 

a. Jelas 

b. Tidak jelas, 

alasannya ............................................... 

5. Menurut saya, upah kerja lembur yang diberikan : 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang Memadai, alasannya ........................... 

6. Hal-ha1 yang meningkatkan motivasi saya bekerja dengan 

penuh disiplin dan tanggung jawab adalah : (dapat lebih 

dari satu jawaban) 

a. Upah cukup 

b. Ada lembur setiap hari 

c. Ada jaminan kesehatan 

d. Ada tunjangan makan 

e. Ada tunjangan gaji ke-13 

f. Ada jaminan asuransi kesehatan 

g. Ada pensiun/pegangan 

h. Atasan saya dapat memberikan motivasi dengan baik 

i. Suasana kerja menyenangkan 
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7. Selama bekerja di perusahaan PT. SSSWI, Bapak/Ibu ting- 

gal di : 

a. Rumah sendiri. 

b. Menumpang pada orang tua/mertua/saudara/lainnya. 

c. Menyewa. 

d. Kost. 

dengan jarak antara tempat tinggal dengan perusahaan : 

. . . . . . .  km. 

8. Apabila jawaban pertanyaan no.9 adalah c )  atau bahwa 

Bapak/Ibu tinggal di rumah sewa atau kost, maka biaya 

perbulan adalah : 

a. Rp. 10.000 s/d Rp. 20:000 

b. Up. 20.001 s/d Rp. 30.000 

c. Rp. 30.001 s/d Rp. 40.000 

. . . . . . . . .  d. Diatas Rp. 40.001 atau sebesar Rp. 

9. Berdasarkan masa kerja Bapak/Ibu di perusahaan ini, 

apakah status kepegawaian yang ada pada Bapak/Ibu saat 

ini : 

a. Sangat sesuai. 

b. Sesuai. 

. . . . . . . . . . . . . .  c. Kurang sesuai, harus dinaikkan menjadi 

........ d. Sangat tidak sesuai, harus dinaikkan menjadi 

10. Menurut Bapak/Ibu kenaikan gaji berkala terhadap masa 

kerja dan golongan saat ini : 

a. Sangat sesuai. 

b. Cukup sesuai. 

c. Tidak sesuai. 
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11. Jumlah biaya hidup berupa kebutuhan pokok (pangan/makan- 

an) dalam sebulan : 

a. Kurang dari Rp. 75.000,- 

b. Rp. 75.001 - Rp. 100.000,- 
c. Rp. 100.001 - Rp. 200.000 
d. Rp. 200.001 - Rp. 300.000 
e. Diatas Rp. 300.001, yaitu sebesar Rp. . . . . . . . .  

12. Jumlah biaya hidup untuk keperluan selain kebutuhan po- 

kok seperti pendidikan, pakaian, rekreasi, kegiatan 

sosial dan lain-lain, dalam sebulan : 

a. Kurang dari Rp. 50.000 

b. Rp. 50.001 - Rp. 100.000 
c. Rp. 100.001 - Rp. 150.000 
d. Rp. 150.001 - Rp. 200.000 
e. Diatas Rp. 200.001, yaitu sebesar Rp. . . . . . . .  
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Contoh Rencana Keja  T i  Penggajian 

$c!;F2c* vt;9m>x.: . :. :. . ., -..::.,, . - em~.&gja@.:.::s+i~$~ .%2;2:s:**; $ ~ , G ; c x x $ : :  ...: * .................................. ....... * :.: ....................... $j?I:i_:i_:i_:i_:i_:i_:i_:i_:i_:i_:i_:i_:i_ ,,:..,:,:.$: ,:,:,:,,. 
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1. Penerapan evaluasi pekerjaan 
- Membentuk Tim penggajian 
- Melaporkan ke Direksi 
- Penyelenggaraan pelatihan 
- Pelaksanaan evaluasi 

2. Penyelenggaraan survai gaji 

3. Penyusunan Stmktur Gaji 
baru. 

4. Penyesuaian gaji pegawai 
dengan struktur gaji yang baru 

$- w2: $w<s ;: <.--*,. :2:*?; 2jcy 
i . . ~ ~ @ @ ~ f s ~ 8 : & ~ ~ m < ; ; ; ; $ ~  :,:,:.:<.:.::.:.:.:.;:.:.:.:.:~:::;~~: w...... s*~..<: <Y...*..,.>: ..................................... 
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zstt2:;3$$:exEm,~;<;;~~~~~~~;.g~: 

mengikutsenakan semua pihak 
Keputusan Direksi 
Semua anggota terampil 
Bobot dari setiap jenis pekerjaan 

Tingkat gaji yang bersaing 

- Diagram pencar. 
- Garis tendensi penggajian 

yang sesuai dengan bobot 
peke j a m  dan harga pasar 
tenaga kerja. 

Sistem penggajian yang dapat 
mencerminkan keadilan internal 
dan eksternal, sebiigga dapat 
menjadi daya tarik bagi pegawai 
yang berkualitas, motivator pe- 
gawai untuk berprestasi, landa- 
san untuk menciptakan loyali- 
tas pegawai. 

:.:<.:.:.:~x.:. i~z@g@ 
:?ex* ........;.,.,." :j?:..;;.:: 
;::Wm?: ~..:.: .,.,.,,.,,,,,,.. 6: 

3 bulan. 

6 bulan. 

3 bulan. 

6 bulan. 

:>:.:<.:.>,:.: ,..... :.:.:,A:.?.:<z*:~<.:.:$ 

; ~ ; $ ~ ~ ~ n @ ~ < ~  .......................... 32p*,.<,.,.,., :,,,,,:.....>: :mz; : ............................ . ?---.:.:G ..................... ;: 
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Manajer Personalia 
Direksi 
Manajer Personalia 
Manajer Personalia 

Manajer Personalia 

Manajer Personalia 

Direksi 

.:.:.:.:.:.:.:.:.:<.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ,...... :.:<.:.:. ..y.: ... \: .vsm <<.:.: ex.~cxz 
; ~ ~ ; ~ $ ~ ~ + & ~ $ : ~ ~ I : ~ ~ : ~ ~ I < I ~ ~ ~  
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: ~ ~ $ f l ~ ; ~ Q ~ & q ~ ~ ; ~  <*.%*$<<3:*x<$. . ,,,., 

Berita acara pembentukan Tim 
SK Direksi untuk semua anggota 
Jadwal & Materi Pelatihan 
Daftar isian evaluasi peke jaan 

Laporan ha i l  pelaksanaan sur- 
vai gaji dan data gaji perusahaan 
lain. 

- Garis tendensi gaji. 
- Golongan gaji. 
- Ruang gaji. 

Struktur penggajian b m  yang 
memuat : 
- Golongan gaji. 
- Jumlah masa ke ja  untuk 

setiap golongan gaji. 
- Je~s- jenis  pekejaan yang 

masuk dalam setiap golongan 
gaji. 

- Nilai gaji (rupiah) untuk se- 
tiap golongan gaji. 
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