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AHSTI{AK 


Scmua pl'rusahaan p~ls(i bcrupaya untuk dapat mcnja~a kclangsungan 
hidupnya, Sel)Crti halnya PG. Rcjo Agung Baru di Madiun. Scbuah induslri gula 
yang scbagian besar aktivitasnyu scbagai penghasil gula terutama dalam masa 
giling. Dalam upaya menghadapi pcrsaingan dengan sesama industri gula 1)(;. 

R"jo Agung Baru haruslah mampu memanfaatkan semua faktor-faktor yang 
tel ..edia secara efektif dan efisien. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu unsur penting, 
dalam organisasi yang mendukung peningkatan efisiensi, cfektivitas dan 
produktivitas organisasi. Uan untuk mcnilai efektivitas dan etisicnsi suatu 
organisasi maka dipcrlukan adanya informasi yang berasal dari hasil 
1)(.·llll·riksa~lfI IIIHnajcmcn. I)cmcriksuan munajcmcn ahls rungsi sumhl'r Ilaya 
lIIanlisia atau kcpegawaian bcrusaha menihti kcmbali rcncana sumbcr da~l<l 

manusia apakah sudah baik atau tidllk, atau masih perlu disempurn.lkan 
kl'mhali. 

Dcngan penerapan pcmerik~'Hl manajcmcn atas rungsi kcpl~gawaiall 

p:H18 PG. Rcjo Agung Baru di Madiun dapat dipcrolch gambaran adanya 
pcrcncalwan (hm flcrckrutan karyaw:lII yang sudah cukup baik deng~ln sish.'m 
Jlcnggajian dan tunjangan kesejahtcraan yang sudah mcmcnuhi kctcn(uan yan1! 
'1I1a. Namun [)G. Rejo Agung Baru bclum melak.~anakan Ilrogram pclntihan dun 
Jlcngcmbangan karyawan scrtn sistcm pengawasan terhadap karyaw~1I1 umsih 
kurang baik, tcrutama dengan tidak adanya evaluasi kinerja karyawan secant 
ht'rkala d~1I1 (lcngisian daftar hadir yang masih manual tanpa adanya suatu 
pengawas khusus. Sehingga daput ditarik suatu kcsimpulan hahwa pcrusahallll 
kurang efektif dalam penyediaan tenaga kerja yang berkualitas. 

lJlltul. itu I)G. Rcjo Agung Baru harus segera meml)erbaiki sistCll1 
pengawasan dcngan sistem check clock dan menempatkan petugas khusus 
untuk mcngawasi absensi sertu mengadakan evaluasi terhadap kinerja 
karyawan secara berkala, juga melaksanakan program pclatihan dan 
pengcmbangun untuk meningkatkan kualitas karyawan. 
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Serllua IH.·rusahaan p~ls(i bcrupaya untuk dapat mcnja~a kclangsungan 
hidupnya, Sel)Crti halnya PG. Rcjo Agung Baru di Madiun. Scbuah industri gula 
yang scbagian besar aktivitasnyu sebagai penghasil gula terutama dalam mas", 
giling. Dalam upaya menghadapi pcrsaingan dengan sesama industri gula 1)(;. 

R"jo Agung Baru haruslah mampu memanfaatkan semua faktor-faktor yang 
te! .. edia secara efektif dan efisien. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu unsur penting, 
dalam organisasi yang mendukung peningkatan efisiensi, cfektivitas dan 
produ ktivitas organisasi. nan untuk menilai efektivitas dan etisicnsi suatu 
oq~anisasi maka dipcrlukan adanya informasi yang berasa l dari hasil 
1)("llll'r iksa~lfI IIIHnajcmcn. I)cmcriksuan munajcmcn ahls rungsi sumhl'r Ilaya 
lIIanus ia atau kepegawai-a )er ~"3k menilai kcmbali rencana sumber da~l<l 

manus ia apakah sudah 'baiK aJ a tid masih perlu disempurn.lkan 
kl'mha li. 

Dengan pener lan pcmerik~' I manajem'n atas rungsi kcpl~gawaiall 

p:H18 PG. Rcjo A Jung Baru til [ ' ~JalUn dallat dipcroleh gambaran adanya 
Ilcrcncalwan elm lcrckrutan ~arYllw:UI yang sudah cukup baik deng~1n sish.'m 
pcnggajian dan t njangan k-esc.jahteraan yang suilah mcmcnuhi kcten(uan yan1! 
'lIla. Namun [)G. n: jo Agung B' ru belum melak.~anakan I)rogram pclntihnn dan 
pcngembangan ka ya yan scrtn sist· 1 l)cngawasan ,crhadap karyaw~m Imlsih 
kurang baik, terutama.. dengan tidali al!;a ti'ya evaluasi kinerja karyawan secant 
ht'rkala d~m (lcngisian oaftar adir yang asih manual tanpa adanya suatu 
pcnga was khusus. Se ingga apat ( i . rik suatu Ircsimpulan hahwa perusahallll 
kurang efcktif dalam pen . dia n tcnaga kerja ang berkualitas. 

lJlltul. itu I)G. Rcjo t\:gung Baru Ilarus scgera meml)erbaiki sistCll1 
pengawasan tlcngan sistem check clock dan menempatkan pctugas khusus 
untuk mcngawasi absensi serbl mengadakan evaluasi terhadap kinerja 
karyawan secara berkala, juga melaksanakan program pelatihan dan 
pengembangan untuk meningkatkan kualitas karyawan. 
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