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ABSTRAK 

EV ALUASI TERHAOAP PROSE.S SELEKSJ KARY AW AN SERT A 
PENILAJAN KlNERJA PADA PT. PLN (PESERO) 

OLEH; 

Ryan Ardiansyah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengelahui efektivitas fungsi sumber daya 
manusia pada PT. PLN (Persero). Untuk mencapai tujuan penelitian, maka digunakan 
audit manajcmen dengan membandingkan, criteria cause, dan effect. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan ruang lingkup fungsi seleksi dan 
penilaian kinerja karyawan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : ( I) Terdapat 
beberapa karyawan yang di seleksi melalui jalur internal sehingga kemungkinan tidak 
memenuhi standar kcmampuan calon pekerja yang ditetapkan perusahaan, (2) Prosedur 
yang ada pada fungsi penilaian kinerja belum dibuat selaras dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan. (3) Dalam tugas dan tanggung jawab masih tcrdapat tumpang tindih dalam 
proses pelaksanaan, (4) Tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan karyawan 
lidak dilakukan secepatnya . Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
fungsi SOM pada PT. PLN (Persero) belum benar-benar efektif dikarenakan masih 
terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan ticlak sesuai dengan prosedur perusahaan. 
Untuk itu telah diberikan rckomendasi dan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan 
untuk meningkatkan efektivitas fungsi SOM pada PT. PLN (Persero). 

Kata Kunci : Efektivilas, Fungsi Sumher Daya Manusia 
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ABSTltA( 'T 

RV/\1,llATlON OFTllE ~Ml'LOYlm Slr.l,1(.( ' ffON l'HOcm.;s AND 

Pl~JU'OltMANCE ASSRSMENT IN l''I'. l'LN (l'ft,JmV-1<0) 

Uy: 

Ryan Ardinm1y11h 

l'hls study oim, to determine the effectiveness of lite huma11 rc.'lourw~ function in PT. 
PLN (Persero). To achieve the objectives, then used to compare the management audit, 
critcriu, cause, and effect. This research is dc~criptivc qu1:1lilalivc with the scope of the 
selection function and performance apr,raisal. The research found that : ( l) The 
procedures ore the functions of performance osscsmenl ha<, yet been made in line with 
lhc policy dctcm1incd, (2) In the duties and responsibilities they arc ovcrlapr,ing in the 
implementation process. (3) Follow-Up on irregularilies hy employees are not made 
soon. Bused on these findings, it can be concluded that the function of Human 
Resources in PT. PLN (Persero) yet tot.ally effective because there arc still some o f the 
activities undertaken not in accordance with company procedures. for it has been 
granted lhc recommendations and suggestions for improvements that can be 
implemented to improve the elTectivcncss of the Human Resources founction in the PT. 
PLN (Perscro). 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber  daya  manusia  memegang  peranan  yang  penting  dalam  suatu

organisasi  bisnis.  Setiap  organisasi  bisnis  membutuhkan sumber  daya  manusia

yang  berkualitas  dan  kompeten  dalam  menggerakkan  roda  operasional

perusahaan. Perusahaan harus mampu memilih sumber daya manusia yang dapat

berperan  aktif  secara  efektif  dan  efisien.  Untuk  mampu  memilih  SDM  yang

berkualitas  dan  sesuai  kualifikasi  perusahaan  diperlukan  adanya  pengelolaan/

manajemen sumber daya manusia.

Pengolahan sumber daya manusia yang tepat, menjadi bagian yang sangat

penting  bagi  perusahan.  Manajemen  SDM  diperlukan  untuk  meningkatkan

efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan

kepada  organisasi  satuan  kerja  yang efektif.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  studi

tentang manajemen SDM akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan

mendapatkan,  mengembangkan,  menggunakan,  mengevaluasi,  dan  memelihara

karyawan dalam jumlah ( kuantitas ) dan tipe ( kualitas ) yang tepat. 

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di

bidang jasa penyedia listrik satu-satunya di Indonesia,  dimana listrik di zaman

sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua

orang. Oleh sebab itu sebagai perusahaan penyedia listrik satu-satunya, PT. PLN

dituntut  untuk dapat  melayani  seluruh konsumen dengan baik,  oleh  karenanya

sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh PT. PLN (Persero)
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agar  dapat  memenuhi  tuntutan  tersebut.  Dengan  demikian  PT.  PLN  (Persero)

harus  dapat  mengelola  sumber  daya  manusia  dengan  sebaik  mungkin,  agar

menghasilkan para karyawan yang baik dan berkualitas.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membicarakan potensi besar

tenaga kerja manusia yang merupakan motor penggerak faktor-faktor penunjang

kegiatan  manajemen yang harus  dimanfaatkan sebaik  mungkin  melalui  sinergi

dengan lingkungan. Tidak bisa dipungkiri, perubahan teknologi yang sangat cepat,

memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. 

Setiap perusahaan berupaya untuk menyusun format  yang tepat tentang

manajemen sumber daya manusia (mulai dari proses perekrutan, pendidikan dan

pelatihan,  job description yang jelas,  adanya jenjang karir  atau pengembangan

staf  dan  lainnya).  Selain  itu  masalah  pemberhentian  merupakan  yang  paling

sensitif di dalam dunia ketenagakerjaan dan perlu mendapat perhatian yang serius

dari  semua  pihak,  termasuk  oleh  manajer  sumber  daya  manusia,  karena

memerlukan  modal  atau  dana  pada  waktu  penarikan  maupun  pada  waktu

karyawan tersebut berhenti. 

Pada  waktu  penarikan  karyawan,  pimpinan  perusahaan  banyak

mengeluarkan dana untuk pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan,

sehingga  karyawan  tersebut  betul-betul  merasa  ditempatnya  sendiri  dan

mengerahkan tenaganya untuk kepentingan tujuan dan sasaran perusahaan serta

karyawan  itu sendiri.  Demikian juga pada waktu  karyawan tersebut  berhenti

atau  adanya  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  perusahaan,   perusahaan

mengeluarkan  dana  untuk  pensiun  atau  pesangon  atau  tunjangan  lain  yang
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berkaitan   dengan   pemberhentian,  sekaligus   memprogramkan   kembali

penarikan   karyawan   baru   yang   sama   halnya   seperti  dahulu  harus

mengeluarkan dana untuk kompensasi dan pengembangan karyawan.

Disamping   masalah   dana   yang   mendapat  perhatian,  juga  yang  tak

kurang  pentingnya  adalah  sebab  musabab  karyawan  itu  berhenti  atau

diberhentikan.  Berbagai  alasan  atau  sebab  karyawan  itu  berhenti,  ada  yang

didasarkan permintaan sendiri,  tapi ada juga atas alasan karena peraturan yang

sudah  tidak  memungkinkan  lagi  karyawan  tersebut  meneruskan  pekerjaannya.

Akibatnya dari  pemberhentian berpengaruh besar terhadap pengusaha  maupun

karyawan.  Untuk  karyawan  dengan  diberhentikannya  dari  perusahaan  atau

berhenti  dari  pekerjaan,  berarti  karyawan  tersebut  tidak  dapat  lagi  memenuhi

kebutuhan secara maksimal untuk karyawan atau keluarganya. Atas dasar tersebut,

maka manajer sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan berapa

jumlah  uang  yang  seharusnya  diterima  oleh  karyawan  yang  berhenti,  agar

karyawan  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sampai  pada  tingkat  dapat

dianggap cukup.

Peranan Fungsi SDM pada PT. PLN (persero) selain untuk mewujudkan

visi  dan  misi  perusahaan,  juga  sangat  membantu  pihak  manajemen  dalam

pengambilan keputusan.  Pada fungsi seleksi karyawan kendala yang terjadi masih

terdapat  beberapa  karyawan  yang  di  seleksi  melalui  jalur  internal  sehingga

kemungkinan tidak memenuhi persyaratan pekerjaan yang ditetapkan perusahaan.

Sedangkan  dalam  fungsi  penilaian  kinerja  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai

dengan keputusan direksi SK Nomor : KD 378.K/DIR/2014.
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 Permasalahan yang terjadi kebanyakan karyawan tidak membuat Sistem

Manajemen Kinerja Pegawai Nasional (SIMKPNAS)-nya sendiri  yang menjadi

unsur  penilaian  kinerja.  Seharusnya  yang  bersangkutan  yang  membuat  dan

menginput  nilai  ke web SIM (Sistem Informasi  Manajemen) SDM perusahaan

berdasarkan  program  kerjanya  dan  ditandatangani  oleh  karyawan  yang

bersangkutan  dan  atasannya,  sehingga  mereka  tau  nilai  individunya.  Namun,

kebanyakan  karyawan  tidak  membuat  dan  tidak  peduli.  Jadi,  manajer  SDM

langsung  turun  tangan  menginput  data,  sedangkan  pada  prosedur  tugas  pihak

manajemen hanya melakukan validasi nilai. 
Hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Padahal proses

penilaian kinerja individu ini akan berpengaruh pada sistem pembagian tunjangan

yang  diberikan,  jika  terus  dibiarkan  akan  merugikan  perusahaan.  Berdasarkan

uraian  fenomena  di  atas  dan  pentingnya  fungsi  sumber  daya  manusia  dalam

sebuah  perusahaan,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  melalui

judul  “Evaluasi Terhadap Proses Seleksi Karyawan Serta Penilaian Kinerja

Pada PT. PLN (Persero) .”
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  terlebih  dahulu,  maka

penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah  fungsi   SDM  dalam  melakukan  rekrutment  karyawan  tingkat

S1/D.IV/D.III  pada PT. PLN (Persero) sudah berjalan secara efektif dan

efisien ?

2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  perusahaan  dalam  melaksanakan

rekrutment serta seleksi  sumber daya manusia ?
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengevaluasi apakah fungsi sumber daya manusia pada PT. PLN

(Persero)  telah berjalan dengan efektif atau belum.

2. Untuk  menganalisis  masalah-masalah  serta  kendala  yang  terjadi  dalam

fungsi sumber daya manusia pada PT. PLN (Persero).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  diperoleh  manfaat

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat  teoritis  dari  penelitian  ini  adalah  penulis  dapat  memberikan

masukan  ilmu  pengetahuan  serta  pengembangan  teori  bagi  dunia

akademisi khususnya dalam bidang akuntansi. Pada perguruan tinggi dapat

mendidik  dan  mendiskusikan  mengenai  pentingnya  sistem  informasi

akuntansi  dalam fungsi sumber daya manusia dalam pola pendidikan bagi

para mahasiswa sebagai calon akuntan  di masa yang akan datang, serta

dalam  menyikapi  beratnya  tugas  dan  tanggug  jawab  mereka  dalam

melaksanakan pekerjaannya.
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2. Manfaat Praktis

a) Bagi perusahaan, Bagi perusahaan, dalam hal ini PT. PLN ( Persero )

makalah  ini  diharapkan  dapat  menambah   wawasan   mengenai

manajemen  sumber  daya  manusia  dan   dapat   menggugah  untuk

dapat  terus  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam

usahanya.
b) Bagi  Masyarakat,  penelitian  ini  dapat  menambah  pengetahuan

mengenai manajemen sumber daya manusia yang merupakan salah

satu materi dalam tingkat pendidikan.
c) Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai  salah  satu  bahan   referensi  yang bermanfaat  dan  semoga

dapat menjadi bahan  kajian yang lebih  mendalam bagi para peneliti

lainnya.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang ditujukan untuk memahami tulisan secara

garis besar (umum). Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang akan dipergunakan sebagai dasar

analisa untuk membahas permasalahan meliputi pengertian SDM, fungsi
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SDM, seleksi  tenaga  kerja,  faktor  yang mempengaruhi  seleksi,  kendala

seleksi, tujuan seleksi, pengembangan dan evaluasi karyawan, kompensasi

dan proteksi karyawan, jenjang karir, dan pemberhentian tenaga kerja.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang akan menjelaskan cara penulis

melakukan  penelitian  terhadap  PT.  PLN  (persero)  yang  memuat  ruang

lingkup penelitian,  tempat dan waktu penelitian,  desain penelitian,  jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan mulai dari sejarah

singkat  perusahaan,  visi-misi  perusahaan,  tujuan  perusahaan,  struktur

organisasi perusahaan, sampai uraian tugas dan tanggung jawab masing-

masing  jabatan.  Pada  bab  ini  juga  memuat  tentang  analisis  dan

pembahasan yang terdiri dari pengolahan data-data yang berhasil diperoleh

melalui  hasil  wawancara  maupun  observasi  berkaitan  dengan

penyelenggaraan fungsi SDM pada PT. PLN (persero).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memaparkan kesimpulan penelitian sesuai dengan perumusan

masalah sebelumnya, menyajikan saran-saran untuk pengembangan teori

dan praktik perusahaan.
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