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No Aspek Yang Diperiksa Hasil Temuan 

(disertai bukti) 
Tindak Lanjut Rekomendasi 

01. Memproses perekrutan Calon Pekerja atau 
Pekerja tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.  

   

02. Melakukan evaluasi Trainee / Pekerja 
Dalam Masa Percobaan dan atau 
pengangkatan sebagai Pekerja Tetap tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

   

03. Mengerjakan data tentang Pekerja dan 
atau Keluarga Pekerja secara tidak benar. 

   

04. Tidak melakukan up dating data Pekerja 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

   

05. Kesalahan memproses data Pekerja yang 
mengakibatkan kesalahan dalam 
pemberian hak-hak Pekerja dengan alasan 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

   

06. Memberi tugas Pekerja Outsourcing untuk 
tugas-tugas yang tidak sesuai dengan job 
description. 

   

07. Memproses mutasi (rotasi, promosi dan 
demosi) tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.  

   

08. Menghambat proses pemberian atau tidak 
memberikan hak-hak Pekerja dengan 
alasan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 

   

09. Memberikan penilaian terhadap kinerja 
Pekerja (SMK) tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

   

10. Memproses dan menetapkan hukuman 
disiplin tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

   

11. Mengubah nilai hasil ujian atau hasil 
evaluasi yang diselenggarakan oleh 
Perusahaan tanpa alasan yang dapat 
dipertangungjawabkan. 

   

12. Membocorkan dan atau menyebarluaskan 
soal-soal dan atau jawaban ujian / evaluasi 
yang diselenggarakan oleh Perusahaan. 

   

13. Menempatkan dan atau mempekerjakan 
Pekerja melebihi jumlah formasi yang telah 
ditetapkan dan disahkan, tanpa alasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

   

14. Merekayasa data dan atau memberikan 
data yang tidak benar tentang Pekerja dan 
atau Keluarga Pekerja.  

   

15. Menghilangkan sebagian atau seluruh 
arsip/data Pekerja. 

   

16. Tidak ada SK bagan struktur organisasi    
17. Tidak ada SK tentang job discription 

pegawai. 
   

18. Tidak memberikan kesempatan kepada 
pekerja untuk mengikuti pendidikan sesuai 
dengan kebutuhan pengembangan 
kompetensi pekerja yang bersangkutan 
(soft competency atau hard competency) . 

   

19. Tidak memeliharakerjakan database 
kepesertaan siswa.  

   

20. Membuat keputusan melebihi batas 
wewenang memutus anggaran pendidikan 
yang dimiliki tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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21. Mempergunakan anggaran pendidikan 

tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

   

22. Tidak ada anggaran pendidikan    
23. Menunda / tidak mengagendakan 

dokumen dan atau surat keluar / masuk 
sesuai ketentuan. 

   

24. Tidak menyimpan dan atau mengarsip 
dengan baik dokumen atau surat 
keluar/masuk sesuai dengan ketentuan. 

   

25. Menunda pendistribusian dokumen atau 
surat keluar / masuk tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

   

26. Menghilangkan dan atau merusakkan 
dokumen atau surat masuk yang telah 
dibuktikan dengan tanda terima yang dapat 
menimbulkan kerugian. 

   

TANGGAL PEMERIKSAAN  

UNIT KERJA YANG DIPERIKSA  

Nama Pemeriksa  

dan Tanda Tangan 

 

 


