
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang akan mulai diberlaku- 
i 

kan pada tahun 2003 untuk kawasan ASEAN (AFTA, Asean Free Trade 

Area) dan 2020 untuk seluruh dunia menyebabkan tingkat persaingan I 

i 

ekonomi antar negara menjadi sangat ketat. Kondisi ini memaksa setiap 

negara memiliki keunggulan kompetitif dan kemampuan daya saing yang I 

tinggi untuk dapat memenangkan persaingan pada era globalisasi dan 1 
i 

perdagangan bebas. I 

Mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas yang dam- 
I 

paknya telah terasa sejak sekarang, diperlukan persiapan yang sangat ' I  

i 
matang. Salah satu persiapan yang sangat penting dilakukan adalah i 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berdaya 

saing tinggi yang dapat menjadi keunggulan kompetitif pada era globali- I 

sasi dan perdagangan bebas. 1 
Perbankan sebagai salah satu pelaku bisnis utama memiliki peran- ! 

an penting dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Adanya perda- 1 

gangan global, selain memberikan peluang, juga mendatangkan ancaman 

bagi perbankan. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan pada era globali- 

sasi dan perdagangan bebas, perbankan dituntut untuk memiliki keunggul- 

an kompetitif sehingga bisa beroperasi secara efisien di dalam dan luar 

negeri, yang pada gilirannya akan memudahkan dalam persaingan di 

pasar global. 
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Secara teknis operasional, bentuk keunggulan kornpetitif perban- 

kan harus dapat direfleksikan pada dua sisi kegiatan utarna perbankan, 

yaitu financial intermediary (FI) dan delivery system (DS) . Financial 

intermediary (FI) rnerupakan refleksi dari kegiatan bisnis perbankan yang 

bentuk perolehannya sebagian besar terwakili dari interest earning. 

Sernentara Delivery system (DS) rnerupakan refleksi dari kegiatan adrninis- 

trasi dan pelayanan yang perolehannya dalarn bentuk non interest earning 

atau fee based income. 

Secara umurn kegiatan perbankan di Indonesia lebih banyak rnernili- 

ki keunggulan pada kegiatan financial intermediary dibandingkan delivery 

system. Dilihat dari aktivitas bisnisnya, rnaka dapat dikatakan harnpir 

70-80 persen bisnis perbankan di Indonesia rnasih rnengutarnakan pada 

kegiatan financial intermediary dalam bentuk kredit dengan segala 

bentuk derivatifnya (Widjaya, 1996). Dalarn era globalisasi, diprediksikan 

bahwa kegiatan delivery system akan lebih banyak berkernbang sebagai 

akibat dari kernajuan teknologi dan tuntutan nasabah. Perrnasalahan 

yang tirnbul adalah relatif lernahnya kornpetensi dan daya saing SDM 

Indonesia, terutarna dalam bidang delivery system. Untuk dapat rnerne- 

nangkan persaingan di pasar global, SDM yang rnerniliki kornpetensi dan 

daya saing tinggi rnutlak diperlukan oleh perbankan. 

Kornpetisi perbankan di dalam negeri diperketat dengan diberlaku- 

kannya Deregulasi Perbankan tahun 1983, yang selain berdarnpak terha- 

dap perturnbuhan dan perkembangan yang cepat pada industri perbankan 

juga rnengakibatkan persaingan yang sangat tajarn. Kornpetisi tersebut 

rnenyangkut kegiatan-kegiatan tarif, pelayanan, serta kernudahan aneka 

ragarn produk yang ditawarkan. Selain itu, adanya Pakto 27 dan Pakdes 
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juga menyebabkan persaingan perbankan yang semakin tajam, bukan saja 

persaingan antar perbankan tetapi juga persaingan perbankan dengan 

lembaga keuangan bukan bank, perusahaan sewa-beli (leasing) dan pasar 

modal. Dampaknya terhadap sumber daya rnanusia pada industri per- 

bankan adalah semakin besarnya tuntutan terhadap peningkatan SDM 

yang berkualitas. Untuk itu tidak saja dituntut peningkatan rnutu kete- 

rampilan, tetapi juga dituntut adanya perubahan sikap dan perilaku. 

Upaya pengembangan SDM seyogyanya didasari oleh pengelolaan 

seluruh aspek dalam manajemen SDM. Hal ini berarti bahwa : 

1. Diperlukan suatu perkiraan kebutuhan SDM secara tepat, bukan saja 

rnengenai jumlahnya, tetapi juga mengenai kualifikasi yang dibutuh- 

kan, sehingga akan menyangkut perencanaan tenaga kerja (mahpo- 

wer planning). 

2. Diperlukan pengelolaan penarikan SDM dan seleksi SDM (recruitment 

and selection management) yang mapan. 

3. Diperlukan pelatihan dan pengembangan SDM (training and develop- 

ment) yang dilakukan secara terarah untuk pengembangan rnutu 

SDM selanjutnya. 

4. Diperlukan jalur karir (carrier path) yang jelas bagi setiap pegawai 

(carrier path management). 

5 .  Diperlukan manajemen penilaian kerja yang dapat menjarnin objektifi- 

tas (performance appraisal management). 

6. Diperlukan manajemen irnbalan dan sanksi yang baik dan tegas 

(reward and punishment management). 
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Aspek-aspek dalam manajemen SDM yang telah dikemukakan di 

atas tersebut, dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengembangan 

mutu SDM selanjutnya. Berdasarkan landasan tersebut, pelaksanaan 

pelatihan dan pengembangan (training and development) merupakan 

salah satu aspek penting bagi peningkatan mutu SDM. Oleh karena itu, 

kegiatan pelatihan dan pengembangan tersebut perlu dilakukan secara 

terarah oleh perusahaan agar sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksa- 

na. 

Secara garis besar, tujuan pelatihan dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

atau sikap pegawai agar mampu mengerjakan pekerjaan saat ini, atau 

pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan pegawai agar mampu 

melaksanakan tugas yang akan mereka terima di masa depan (Suparman, 

1996). Sebagai implikasi dari ha1 tersebut, maka perlu disediakan sistem 

pelatihan yang mampu rnembantu pencapaian kedua tujuan tersebut. 

PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank 

BNI, merupakan bank milik negara terbesar di lndonesia. Bank BNI 

beroperasi hampir di seluruh lndonesia, yang tersebar menjadi 483 kantor 

cabang (termasuk kantor cabang pembantu), 12 kantor wilayah dan 6 

kantor cabang di luar negeri. Sampai bulan Juni tahun 1996, Bank BNI 

tercatat memiliki 13 21 3 pegawai (Prospektus Bank BNI, 1996). 

Tuntutan persaingan industri perbankan yang semakin ketat me- 

nyebabkan perlunya komitmen yang tinggi terhadap pengembangan 

SDM. Bank BNI merupakan salah satu bank yang memiliki komitmen cu- 

kup tinggi bagi pelatihan dan pengembangan SDM. Program pelatihan 

dan pengembangan SDM yang telah dilakukan oleh Bank BNI meliputi bi- 
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dang pengembangan karir, peningkatan keahlian, peningkatan loyalitas, 

serta peningkatan mutu dan program. 

Idealnya, kegiatan pelatihan diberikan kepada pegawai secara 

berkelanjutan sehingga pengetahuan, keterarnpilan dan sikap pegawai 

dapat ditingkatkan secara terus-rnenerus. Selain itu, program pelatihan 

yang dilaksanakan seyogyanya disesuaikan dengan tuntutan persaingan 

bisnis yang semakin ketat. Dalam rangka rnengantisipasi era globalisasi 

dan perdagangan bebas yang menyebabkan tingkat persaingan yang 

sernakin ketat dan berimplikasi juga terhadap peningkatan tuntutan 

sumberdaya manusia yang berkualitas, maka perlu dilakukan analisis dan 

sintesis terhadap sistem pelatihan dan pengernbangan sumberdaya 

manusia pada Bank BNI. Sehingga dapat dikembangkan sistem pelatihan 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan pada era globalisasi dan perdagang- 

an bebas.. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Semakin meningkatnya tingkat persaingan antar perbankan me- 

nyebabkan kebutuhan akan SDM berkualitas semakin krusial. Sebagai 

bank terbesar di Indonesia dengan SDM yang sangat banyak, Bank BNI 

dituntut untuk memiliki komitmen yang besar dalam pelatihan dan 

pengembangan SDM. Selain mernbantu meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan atau sikap dalam rangka pelaksanaan tugas saat ini, seyog- 

yanya, sistem pelatihan dan pengernbangan SDM pada Bank BNI juga 

mampu rnenjawab tantangan persaingan di masa yang akan datang. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Dari permasalahan pokok tersebut timbul berbagai per- 

tanyaan, yaitu : 

1. Bagaimana sistem pelatihan dan pengembangan SDM Bank BNI pada 

saat ini 

2. Bagaimana tuntutan SDM perbankan pada era globalisasi dan perda- 

gangan bebas 

3. Program pelatihan apakah yang dibutuhkan pada era globalisasi dan 

perdagangan bebas 

4. Bagaimana sistem pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih 

sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan perdagangan bebas. 

C. TUJUAN 

Tujuan dari geladikarya ini adalah untuk melakukan analisis dan 

sintesis dalam rangka pengembangan sistem pelatihan pada Bank BNI 

dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Hasil 

yang diharapkan dari geladikarya ini adalah diperoleh suatu bentuk pelatih- 

an yang tepat bagi pengembangan SDM, yang dapat meningkatkan 

mutu, kompetensi dan daya saing SDM perbankan dalam era globalisasi 

dan perdagangan bebas. Secara lebih terperinci, tujuan yang ingin dica- 

pai adalah : 

1. Mengevaluasi sistem pelatihan dan pengembangan SDM Bank BNI 

pada saat ini 
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2. Mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan SDM perbankan pada 

era globalisasi dan perdagangan bebas 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pada era globalisasi dan perda- 

gangan bebas 

4. Mengernbangkan sistern pelatihan dan pengembangan SDM yang 

lebih sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan perdagangan bebas. 

D. MANFAAT 

Terdapat tiga manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan geladikar- 

ya ini, yaitu manfaat bagi peserta geladikarya, rnanfaat bagi perusahaan 

tempat geladikarya dilakukan dan rnanfaat bagi program studi Magister 

Manajernen Agribisnis lnstitut Pertanian Bogor (MMA-IPB). 
6 

1. Bagi Peserta Geladikarya 

Kegiatan geladikarya rnernberikan kesempatan kepada peserta 

untuk dapat menghayati, menganalisis serta rnenerapkan konsep- 

konsep, teori dan keterampilan yang diperoleh selarna proses belajar 

mengajar pada program studi MMA-IPB ke dalarn dunia nyata. Kegiat- 

an ini juga rnerupakan wahana yang tepat untuk mendiagnosis 

permasalahan-perrnasalahan di bidang rnanajemen fungsional, khu- 

susnya bidang Manajernen Surnber Daya Manusia, yang selanjutnya 

akan dicarikan pemecahannya. 
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2. Bagi Perusahaan Tempat Geladikarya 

Dalam kegiatan geladikarya ini, perusahaan dapat mernanfaat- 

kan keterampilan dan keahlian peserta geladikarya untuk membantu 

perusahaan dalam menganalisis dan mensintesis permasalahan yang 

dihadapi perusahaan, untuk dicarikan saran-saran pemecahannya. 

3. Bagi Program Studi MMA-IPB 

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mencetak tenaga-tenaga manajer yang profesional, MMA-IPB dapat 

memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Dengan dernikian akan 

terjalin persahabatan dan kerjasarna yang saling menguntungkan 

antara kedua belah pihak. 

E. RUANG LINGKUP 

Dalam rangka menyiapkan dan rnenghasilkan SDM perbankan yang 

tangguh, kompeten dan berdaya saing tinggi, maka keenam aspek 

pengembangan manajernen surnber daya manusia yang meliputi perenca- 

naan, penarikan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen 

jalur karir, penilaian prestasi kerja serta manajemen imbalan dan sanksi 

harus dilakukan secara integratif. Narnun demikian, dalam penyusunan 

laporan Geladikarya ini, kajian difokuskan hanya kepada kegiatan pelatih- 

an dan pengembangan saja, sedangkan aspek-aspek pengembangan SDM 

lainnya tidak dikaji secara rnendalarn. 
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Kajian dilakukan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 

Divisi Sumber Daya Manusia II (SDM 2). Kajian hanya sampai pada 

pemberian alternatif sistern pelatihan yang lebih sesuai dengan tuntutan 

era globalisasi dan perdagangan bebas sedangkan implernentasinya di- 

serahkan kepada perusahaan. 

Program pelatihan yang dibahas difokuskan pada program pelatih- 

an peningkatan kompetensi sedangkan program pelatihan pengembangan 

karir tidak dibahas secara rnendalam. 

Program pelatihan yang dibahas merupakan program pelatihan bagi 

pegawai yang telah bekerja pada Bank BNI (in service training) sedangkan 

pelatihan bagi calon pegawai tidak dikaji secara mendalam. 
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