
Kertas Kerja Pemeriksaan 
Satuan Pengawas Intern PD BPR BKPD/BP/LPK Kabupaten Tasikmalaya. 
Bidang DISIPLIN & TATA TERTIB 
 
No Aspek Yang Diperiksa Hasil Temuan 

(disertai bukti) 
Tindak Lanjut Rekomendasi 

01. Pada jam kerja tidak mengenakan kartu 
tanda pengenal pekerja (KTPP). 

   

02. Pada jam kerja tidak mengenakan pakaian 
kerja. 

   

03. Pada jam kerja tidak menjaga penampilan 
diri (pakaian kotor, rambut kusut, muka 
berkeringat, dan bb). 

   

04. Tidak paraf pada Daftar Hadir.    
05. Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang 

dapat dipertanggung-jawabkan. 
   

06. Pulang lebih cepat tanpa alasan yang dapat 
dipertanggung-jawabkan. 

   

07. Meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa 
alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan. 

   

08. Tidak masuk kerja tanpa kabar.    
09. Tidur / membaca koran / main catur / main 

kartu / mengobrol pada jam kerja. 
   

10. Mempunyai banyak hutang yang jumlah 
cicilannya melampaui 50% dari penghasilan 
(kredit di BPR sendiri, kredit di bank lain / 
perusahaan fiinance / koperasi / toko / kartu 
kredit, dan lain-lain). 

   

11. Menggunakan fasilitas Perusahaan bukan 
untuk kepentingan Perusahaan, termasuk 
penggunaan telepon untuk kepentingan 
pribadi. 

   

12. Turut serta dalam usaha perdagangan atau 
perusahaan milik nasabah / rekanan / 
keluarga atau kegiatan bisnis lainnya, baik 
dalam jam kerja maupun diluar jam kerja, 
sehingga menggangu kelancaran 
pelaksanaan tugas dan atau menimbulkan 
conflic of interest. 

   

13. Menghina, bertengkar atau mengancam 
nasabah, sesama pekerja, bawahan, atasan 
dan atau keluarganya. 

   

14. Melakukan kekerasan fisik terhadap 
nasabah, sesama Pekerja dan atau 
keluarganya. 

   

15. Melakukan tindakan/perbuatan yang 
mengganggu ketertiban dan kelancaran 
tugas, termasuk menerima tamu pribadi 
pada jam kerja. 

   

16. Membocorkan dan atau memanfaatkan 
rahasia jabatan dan atau rahasia 
Perusahaan antara lain SOP, SK, dan 
dokumen atau surat penting lainnya untuk 
kepentingan pribadi / golongan / pihak lain. 

   

17. Menyampaikan informasi Perusahaan 
kepada media cetak, elektronik atau pihak 
lain diluar kewenangannya. 

   

18. Terlibat dalam keributan yang mengganggu 
ketertiban kerja. 

   

19. Melakukan perbuatan yang tidak senonoh, 
termasuk perselingkuhan. 

   

 
 
 



Kertas Kerja Pemeriksaan 
Satuan Pengawas Intern PD BPR BKPD/BP/LPK Kabupaten Tasikmalaya. 
Bidang DISIPLIN & TATA TERTIB 
 
No Aspek Yang Diperiksa Hasil Temuan 

(disertai bukti) 
Tindak Lanjut Rekomendasi 

20. Mengetahui adanya penyimpangan dan 
atau hal yang membahayakan dan atau 
merugikan kepentingan Perusahaan akan 
tetapi tidak melaporkannya kepada Direksi 
atau Dewan Pengawas. 

   

21. Tidak menjaga atau memelihara 
barang/peralatan milik Perusahaan. 

   

22. Tidak masuk kerja tanpa kabar (mangkir) 
selama 5 hari kerja berturut- turut atau 
lebih. 

   

23. Melakukan pelanggaran tata tertib lainnya 
yang sepatutnya tidak dilakukan oleh 
Pekerja yang baik. 

   

 
TANGGAL PEMERIKSAAN  

UNIT KERJA YANG DIPERIKSA  

Nama Pemeriksa  

dan Tanda Tangan 

 

 


