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PENGENALANPENGENALAN

�� “kesan pertama adalah kuat dan abadi”“kesan pertama adalah kuat dan abadi”

�� Pada hari pertama, penguasaha telah Pada hari pertama, penguasaha telah 
mempunyai suatu investasi pada mempunyai suatu investasi pada 
parapekerjanyaparapekerjanyaparapekerjanyaparapekerjanya



Tujuan pengenalan:Tujuan pengenalan:

�� Memberikan rasa bangga menjadi anggota Memberikan rasa bangga menjadi anggota 
perusahaan yang berkualitasperusahaan yang berkualitas

�� Menciptakan kesadaran akan lingkup bisnis Menciptakan kesadaran akan lingkup bisnis 
perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan dan pengaruhnya terhadap 
perusahaan lainperusahaan lainperusahaan lainperusahaan lain

�� Memberikan penekanan bahwa keuntungan Memberikan penekanan bahwa keuntungan 
kompetitif didasarkan pada fokus pelanggan dan kompetitif didasarkan pada fokus pelanggan dan 
pelayananpelayanan

�� Mengurangi kekhawatiranMengurangi kekhawatiran

�� Menjelaskan kontribusi anggotaMenjelaskan kontribusi anggota



Program pengenalanProgram pengenalan

�� Kegiatan pengenalan menciptakan sikap Kegiatan pengenalan menciptakan sikap 
yang lebih positif di kalangan kerjayang lebih positif di kalangan kerja

�� Penerima program pengenalan telah Penerima program pengenalan telah 
mempelajari pekerjaannya dengan lebih mempelajari pekerjaannya dengan lebih mempelajari pekerjaannya dengan lebih mempelajari pekerjaannya dengan lebih 
cepat dan baikcepat dan baik



Isi program pengenalanIsi program pengenalan

1.1. Masalah perusahaanMasalah perusahaan

2.2. Keuntungan KaryawanKeuntungan Karyawan

3.3. PerkenalanPerkenalan

4.4. TugasTugas--tugas karyawantugas karyawan

Manfaat program pengenalanManfaat program pengenalan
Manfaatnya berkisar tentang berkurangnya kecemasan Manfaatnya berkisar tentang berkurangnya kecemasan 

karyawan, sehingga karyawan belajar dengan labih karyawan, sehingga karyawan belajar dengan labih 
baik. baik. 

Mempunyai harapan kerja yang lebih realistik (dpt Mempunyai harapan kerja yang lebih realistik (dpt 
mengatasi kritikan dan pengaburan mslh dari rekan)mengatasi kritikan dan pengaburan mslh dari rekan)



PENEMPATANPENEMPATAN

�� Penempatan : mengalokasikan para Penempatan : mengalokasikan para 
karyawan baru atau lama pada posisi karyawan baru atau lama pada posisi 
kerja tertentukerja tertentu

�� Penempatan terdiri dari dua hal:Penempatan terdiri dari dua hal:�� Penempatan terdiri dari dua hal:Penempatan terdiri dari dua hal:

1. karyawan baru dari luar perusahaan1. karyawan baru dari luar perusahaan

2. penugasan di tempat yang baru bagi 2. penugasan di tempat yang baru bagi 
karyawan lama (perlu karyawan lama (perlu 
orientasi/pengenalan)orientasi/pengenalan)



�� Penempatan karyawan pada posisi Penempatan karyawan pada posisi 
tertentu dalam organisasi mempengaruhi tertentu dalam organisasi mempengaruhi 
produktivitas karyawanproduktivitas karyawan

�� Melalui penempatan setidaknya dapat:Melalui penempatan setidaknya dapat:�� Melalui penempatan setidaknya dapat:Melalui penempatan setidaknya dapat:

1.mengurangi ketidaksesuaian1.mengurangi ketidaksesuaian

2.berhentinya pekerja baru2.berhentinya pekerja baru



�� Tiga jenis penempatan: promisi, transfer, demosi Tiga jenis penempatan: promisi, transfer, demosi 
(harus tetap dibarengi pengenalan)(harus tetap dibarengi pengenalan)

1.1. PromosiPromosi

karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke 
pekerjaan lain yg lebih tinggi dlm pembayaran, pekerjaan lain yg lebih tinggi dlm pembayaran, 
tanggung jawab atau level.tanggung jawab atau level.
pekerjaan lain yg lebih tinggi dlm pembayaran, pekerjaan lain yg lebih tinggi dlm pembayaran, 
tanggung jawab atau level.tanggung jawab atau level.

permasalahan dlm promosi: permasalahan dlm promosi: 

�� Prasangkan/perasaan pribadi pembuat keputusanPrasangkan/perasaan pribadi pembuat keputusan

�� Peter principle : baiknya kinerja seseorang pd bdg Peter principle : baiknya kinerja seseorang pd bdg 
tertentu blm tentu pd bdg laintertentu blm tentu pd bdg lain

�� Sistem senioritasSistem senioritas



2. Transfer dan demosi2. Transfer dan demosi
Transfer : karyawan dipindahkan dari suatu bidang Transfer : karyawan dipindahkan dari suatu bidang 

ke bidang lainnya dengan gaji, tanggung jawab ke bidang lainnya dengan gaji, tanggung jawab 
dan tingkatan yang hampir samadan tingkatan yang hampir sama

Demosi : karyawan dipindahkan dari suatu posisi Demosi : karyawan dipindahkan dari suatu posisi Demosi : karyawan dipindahkan dari suatu posisi Demosi : karyawan dipindahkan dari suatu posisi 
ke posisi yang lain yang lebih rendah gaji, ke posisi yang lain yang lebih rendah gaji, 
tanggung jawab dan tingkatannyatanggung jawab dan tingkatannya

Transfer Transfer �� memperbaiki motivasi dan kepuasan memperbaiki motivasi dan kepuasan 
individuindividu

Demosi  Demosi  �� demosi jarang menimbulkan hasil yang demosi jarang menimbulkan hasil yang 
positif bagi karyawan yg di demosipositif bagi karyawan yg di demosi



Hal yg mendasari keputusan penempatan:Hal yg mendasari keputusan penempatan:
�� Efektivitas Efektivitas 

efektivitas penempatan hrs dapat meminimalisir efektivitas penempatan hrs dapat meminimalisir 
kekacauan dalam perusahaankekacauan dalam perusahaan
“orang yang tepat pada posisi yang tepat”“orang yang tepat pada posisi yang tepat”

�� Tuntutan hukumTuntutan hukum
penempatan yang merugikan (transfer, demosi) penempatan yang merugikan (transfer, demosi) penempatan yang merugikan (transfer, demosi) penempatan yang merugikan (transfer, demosi) 
dilarang bagi karyawan sesuai dengan UU dilarang bagi karyawan sesuai dengan UU 
standar buruhstandar buruh

�� Pencegaran separasi (PHK)Pencegaran separasi (PHK)
dicegah dengan meningkatkan kepuasan kerja dicegah dengan meningkatkan kepuasan kerja 
dengan adanya jenjang karir dan penempatan dengan adanya jenjang karir dan penempatan 
yang baikyang baik



SELESAISELESAI

TERIMAKASIHTERIMAKASIHTERIMAKASIHTERIMAKASIH

OLEH: RINI ELISA DHANUOLEH: RINI ELISA DHANU


