
II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENTINGNYA PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANU- 
SIA 

Akhir-akhir ini terdapat suatu fenornena adrninistratif pada tingkat 

yang belurn pernah terlihat sebelurnnya, yaitu sernakin besarnya perha- 

tian sernakin banyak pihak terhadap pentingnya rnanajernen surnberdaya 

rnanusia. Perhatian yang sernakin besar tersebut ditunjukkan baik oleh 

para politisi, para tokoh industri, para pernbentuk opini, para birokrat di 

lingkungan pernerintahan rnaupun para ilrnuwan yang rnenekuni berbagai 

cabang ilrnu, terutarna ilrnu-ilrnu sosial (Siagian, 1996). 

Pengernbangan surnberdaya rnanusia di berbagai sektor rnernerlu- 

kan sistern pengelolaan yang baik untuk dapat rnernenuhi tuntutan dunia 

usaha, lingkungan, pasar maupun struktur organisasi. Banyaknya tekan- 

an bisnis rnenyebabkan perhatian terhadap MSDM terus rneningkat (Hax 

dan Majluf, 1991 ), yaitu : 

1. Meningkatnya persaingan dunia internasional 

2. Organisasi yang rnernbesar dan bertarnbah kornpleks 

3. Perturnbuhan sektor industri yang sernakin rnenurun 

4. Perhatian ,pernerintah sernakin besar terhadap rnasalah SDM 

5. Tingkat pendidikan yang sernakin tinggi 

6. Perubahan tata nilai SDM 

7. Peningkatan perhatian terhadap karier dan kualitas hidup 

8. Perubahan dernografi SDM 
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Sedangkan rnenurut Siagian (19961, tuntutan yang terasa kuat 

untuk melakukan pengembangan surnberdaya manusia pada dasarnya 

tirnbul karena empat alasan utama, yaitu : 

1. Pengetahuan karyawan yang perlu pernutakhiran 

2. Perubahan yang terjadi pada rnasyarakat, dirnana perubahan yang 

terjadi bukan hanya karena perkernbangan ilrnu pengetahuan dan 

teknologi tetapi juga karena pergeseran sosial budaya 

3. Persamaan hak mernperoleh pekerjaan dan mernperoleh kesernpatan 

rnengikuti pengernbangan 

4. Kemungkinan perpindahan pegawai yang berarti selalu ada pegawai 

yang berhenti bekerja pada suatu organisasi dan pindah ke organisasi 

yang lain. 

B. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 

1. Pengertian 

Menurut INPRES No.15 Tahun 1974, pelatihan adalah bagian 

yang rnenyangkut proses belajar untuk rnernperoleh dan rneningkat- 

kan keterarnpilan (ski14 diluar sistem pendidikan yang berlaku dalarn 

waktu yang relatif singkat dengan rnetode yang lebih rnengutarnakan 

praktek daripada teori. 

Pada pengelola surnberdaya rnanusia, sering terdapat persepsi 

yang rnernbedakan pelatihan dan pengernbangan. Perbedaan terse- 

but pada i'ntinya rnengatakan bahwa pelatihan dirnaksudkan untuk 
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membantu meningkatkan kemampuan para pegawai melaksanakan 

tugas sekarang, sedangkan pengembangan lebih berorientasi pada 

peningkatan produktifitas kerja di rnasa depan. Dengan cara lain 

dinyatakan bahwa pelatihan merupakan bentuk investasi jangka 

pendek, sedangkan pengembangan rnerupakan bentuk investasi 

jangka panjang (Siagian, 1996). 

2. Manfaat dan Tujuan 

Dalarn rnenghadapi tuntutan tugas sekarang dan terutama 

untuk menjawab tantangan masa depan, pengembangan SDM 

merupakan keharusan yang mutlak. Kemutlakan tersebut tergambar 

dari berbagai jenis rnanfaat yang dapat diambil, baik bagi organisasi, 

bagi pegawai maupun bagi penumbuhan dan pemeliharaan hubungan 

yang serasi antara berbagai kelompok kerja dalam suatu organisasi 

(Siagian, 1996). 

Selanjutnya Siagian (1996) menyatakan bahwa paling sedikit 

terdapat 7 manfaat yang dapat dipetik organisasi melalui penyeleng- 

garaan program pelatihan dan pengembangan. 

1. Peningkatan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan 

2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan 

bawahan 

3. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan 

cepat 

4. Meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan 

5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen 
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6. Mernperlancar jalannya kornunikasi yang efektif 

7. Penyelesaian konflik secara fungsional yang darnpaknya adalah 

turnbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan 

diantara para anggota organisasi. 

Disarnping rnernberikan rnanfaat bagi organisasi, rnenurut 

Siagian (1996), pelaksanaan program pelatihan dan pengernbangan 

yang baik sudah barang tentu berrnanfaat pula bagi para anggota 

organisasi. Pengalarnan dan penelitian rnenunjukkan paling sedikit 

ada 10 rnanfaat bagi para karyawan suatu organisasi, yaitu : 

1. Mernbantu para pegawai rnernbuat keputusan dengan lebih baik 

2. Meningkatkan kernarnpuan para pekerja rnenyelesaikan pelbagai 

rnasalah yang dihadapinya 

3. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor rnotiva- 

sional 

4. Tirnbulnya dorongan dalarn diri para pekerja untuk terus rnening- 

katkan kernarnpuan kerjanya 

5. Meningkatkan kernarnpuan pegawai untuk rnengatasi stress, 

frustasi dan konflik yang pada gilirannya rnernperbesar rasa 

percaya pada diri sendiri 

6. Tersedianya inforrnasi tentang berbagai program yang dapat 

dirnanfaatkan oleh para pegawai dalarn rangka perturnbuhan 

masing-masing secara teknikal dan intelektual 

7. Meningkatnya kepuasan kerja 

8. Sernakin besarnya pengakuan atas kernarnpuan seseorang 
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9. Makin besarnya tekad pekerja untuk lebih rnandiri 

10. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa 

depan. 

Manfaat besar lainnya yang dapat dipetik rnelalui penyeleng- 

garaan pelatihan dan pengernbangan secara baik adalah dalarn rangka 

penurnbuhan dan perneliharaan hubungan yang serasi antara para 

anggota organisasi (Siagian, 1996). Hal dernikian terjadi karena : 

1. Terjadinya proses komunikasi yang efektif 

2. Adanya persepsi yang sarna tentang tugas-tugas yang harus 

diselesaikan 

3. Ketaatan sernua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersifat 

norrnatif, baik yang berlaku umum dan ditetapkan oleh instansi 

pernerintah yang berwenang rnaupun yang berlaku khusus di 

lingkungan suatu organisasi tertentu 

4. Terdapatnya iklim yang baik bagi perturnbuhan seluruh pegawai 

5. Menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih rnenyenangkan 

untuk berkarya. 

Menurut Sherman dan Bohlander (1992), tujuan utarna pro- 

gram pelatihan adalah : 

1. Menutup gap antara kecakapan atau kernarnpuan pegawai 

dengan peningkatan jabatan 

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai dalarn 

rnencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. 
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3. Teknik-Teknik Pelatihan 

Program-program latihan dan pengembangan dirancang untuk 

meningkatkan prestasi kerja, rnengurangi absensi dan perputaran, 

serta rnemperbaiki kepuasan kerja. Ada dua kategori dalam program 

pelatihan dan pengembangan manajemen, yaitu metode praktis (on 

the job training) serta teknik-teknik presentasi informasi dan rnetode 

simulasi (off the job training). Masing-masing kategori tersebut 

memiliki sasaran pengajaran, sikap, konsep atau pengetahuanlkete- 

rampilan utarna yang berbeda. Dalam memilih teknik tertentu yang 

akan dilakukan dalam program pelatihan dan pengembangan harus 

mernperhatikan faktor-faktor berikut (Handoko, 1995) : 

1. Efektivitas biaya 

2. Isi program yang dikehendaki 

3. Kelayakan fasilitas-fasilitas 

4. Preferensi dan kemampuan peserta 

5. Preferensi dan kemarnpuan instruktur atau pelatih 

6. Prinsip-prinsip belajar 

Tingkat kepentingan dari faktor-faktor di atas berbeda-beda 

tergantung pada situasi. Bagaimanapun juga, manajer perlu menge- 

nal semua teknik latihan dan pengembangan yang tersedia agar dapat 

memilih teknik yang paling tepat untuk kebutuhan, sasaran dan 

kondisi tertentu. 

Selanjutnya Handoko (1 995) menyatakan bahwa teknik-teknik 

on the job training merupakan metode latihan yang paling banyak 
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digunakan. Pada metode ini, karyawan dilatih tentang pekerjaan baru 

dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. 

Berbagai rnacam teknik yang banyak digunakan dalam rnetode ini 

adalah : 

a. Rotasi Jabatan 

Memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian- 

bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai rnacam 

keterarnpilan rnanajerial. 

b. Latihan lnstruksi Pekerjaan 

Petunjuk-petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung pada 

pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan 

tentang cara pelaksanaan pekerjaan sekarang. 

c. Magang 

Merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang 

lebih berpengalaman. Pendekatan ini dapat dikombinasikan 

dengan latihan o f f  the job. 

d. Coaching 

Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan ke- 

pada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Hubungan 

penyelia dan karyawan sebagai bawahan serupa dengan hubung- 

an tutor-mahasiswa. 
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e. Penugasan Sementara 

Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai 

anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. 

Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah-masalah organisasional nyata. 

Sedangkan metode off the job training terdiri dari teknik simu- 

lasi dan presentasi informasi. Pada teknik simulasi, karyawan peserta 

latihan menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi dan 

diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. 

Diantara metode-metode simulasi, yang umum digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode Studi Kasus 

Pada metode ini, deskripsi tertulis suatu situasi pengambilan 

keputusan nyata disediakan. Aspek-aspek organisasi terpilih 

diuraikan pada lembar kasus. Karyawan yang terlibat dalam tipe 

latihan ini diminta untuk mengidentifikasikan masalah, menganali- 

sis situasi dan merumuskan penyelesaian-penyelesaian alternatif. 

Dengan metode kasus, karyawan dapat mengembangkan keteram- 

pilan pengambilan keputusan. 

b. Role Playing 

Teknik ini merupakan alat yang memungkinkan para peserta latih- 

an untuk memainkan peranan yang berbeda. Peserta ditugaskan 

untuk memerankan individu tertentu yang digambarkan dalam 
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suatu episode dan dirninta untuk rnenanggapi peserta lain yang 

berbeda perannya. Efektifitas rnetode ini tergantung pada 

kernarnpuan peserta untuk rnernainkan peranan yang ditugaskan 

padanya. Teknik role playing dapat rnengubah sikap peserta, 

seperti rnisalnya lebih toleransi terhadap perbedaan individual, 

dan rnengernbangkan keterarnpilan-keterampilan antar pribadi 

(interpersonal skills). 

c. Business Games 

Metode ini rnerupakan suatu sirnulasi pengarnbilan keputusan 

skala kecil yang dibuat sesuai dengan situasi bisnis nyata. 

Tujuannya adalah untuk rnelatih para karyawan atau rnanajer 

dalarn pengarnbilan keputusan dan cara rnengelola operasional 

perusahaan. 

d. Vestibule Training 

Metode ini dilakukan agar program latihan tidak rnenganggu 

operasi-operasi normal perusahaan. Latihan dilakukan bukan oleh 

atasan atau karyawan lain, tetapi oleh pelatih-pelatih khusus. 

Area-area terpisah dibangun dengan berbagai peralatan yang 

sarna seperti yang digunakan pada pekerjaan sebenarnya. 

e. Latihan Laboratorium 

Teknik ini adalah suatu bentuk latihan kelompok yang terutama 

digunakan untuk rnengernbangkan keterarnpilan-keterarnpilan 

antar pribadi. Salah satu bentuk latihan laboratoriurn yang 
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terkenal adalah latihan sensitivitas, dirnana peserta belajar rnenja- 

di lebih peka terhadap perasaan orang lain dan lingkungan. 

f. Program-Program Pengembangan Eksekutif 

Program ini biasanya diselenggarakan di universitas atau lernba- 

ga-lernbaga pendidikan lainnya. Organisasi bisa rnengirirnkan 

karyawannya untuk rnengikuti paket khusus yang ditawarkan, 

atau bekerja sama dengan suatu lernbaga pendidikan untuk 

rnenyelenggarakan secara khusus suatu bentuk penataran, pendi- 

dikan atau latihan sesuai kebutuhan organisasi. 

Metode presentasi informasi bertujuan untuk rnengajarkan 

berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada peserta. Teknik- 

teknik yang biasa digunakan dalarn presentasi inforrnasi adalah : 

a. Kuliah 

Kuliah rnerupakan rnetode tradisional dengan kernarnpuan 

penyarnpaian inforrnasi kepada banyak peserta dengan biaya 

relatif murah. 

b. Presentasi Video 

Metode ini biasa digunakan sebagai bahan atau alat pelengkap 

bentuk-bentuk pelatihan lainnya. 
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c. Metode Konperensi 

Pada metode ini, proses latihan hampir selalu berorientasi pada 

diskusi tentang masalah atau bidang minat baru yang ditentukan 

sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kecakap- 

an dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta 

untuk mengubah sikap karyawan. 

d. Programmed instruction 

Metode ini menggunakan mesin pengajar atau kornputer untuk 

rnemperkenalkan kepada peserta topik yang harus dipelajari, dan 

memerinci serangkaian langkah dengan umpan balik langsung 

pada penyelesaian setiap langkah. 

e. Studi Sendiri (Self-Study) 

Teknik ini biasanya menggunakan manual atau rnodul-modul 

tertulis, kaset atau video-tape rekaman. Studi sendiri berguna 

bila karyawan tersebar secara geografis atau bila proses belajar 

hanya memerlukan sedikit interaksi. 

Menurut Moelyadi (19951, metode belajar mengajar yang 

digunakan pada suatu pelatihan dimana pesertanya orang dewasa 

lebih baik menggunakan "Cara Belajar Orang Dewasa" atau yang 

dikenal dengan Andragogy. Cara belajar ini diperkenalkan oleh 

Alexander Kapp pada tahun 1833, dimana pada metode ini dilakukan 

hal-ha1 sebagai berikut : 
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1. Hubungan saling membantu 

2. Keseimbangan dalam belajar mengajar 

3. Pengalaman kelornpok instruktur/fasilitator dan kelompok peserta 

dinilai sebagai sumber pelajaran 

4. Komunikasi rnulti arah 

5. Fasilitator membantu peserta mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan 

pelajaran 

6. Para peserta mengelompokkan diri menurut kepentingan 

7. Team-team penemu pemecah persoalan 

8. Belajar mengerjakan sekarang untuk persoalan sekarang 

9. Titik berat kepada praktek langsung 

10. Peserta aktif 

1 1. Menarnbah kemampuan (kerja sama) dalam kelompok. Partisipasi 

dalam masyarakat. 

4. Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pelatihan 

Agar manfaat pelatihan dan pengembangan dapat diperoleh 

secara maksimal, maka perlu dilakukan beberapa langkah sebagai 

berikut (Siagian, 1996). 

a. Penentuan Kebutuhan 

Merupakan kenyataan bahwa anggaran yang harus dise- 

diakan untuk membiayai kegiatan pelatihan dan pengembangan 

merupakan beban bagi organisasi. Oleh karena itu, agar penge- 
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luaran anggaran tersebut dapat dibenarkan, perlu adanya jarninan 

terlebih dahulu bahwa kegiatan pelatihan dan pengernbangan 

tersebut benar-benar nyata diperlukan. Artinya, pelatihan dan 

pengernbangan tersebut baru diselenggarakan apabila kebutuhan 

untuk itu rnernang ada. 

Penentuan kebutuhan itu rnutlak diperlukan dan harus 

didasarkan pada analisis yang tepat. Analisis kebutuhan tersebut 

harus rnarnpu mendiagnosis paling sedikit dua hal, yaitu : rnasa- 

lah-rnasalah yang dihadapi sekarang dan berbagai tantangan baru 

yang diperkirakan akan tirnbul di rnasa depan. 

Dalarn rnengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengern- 

bangan, terdapat tiga pihak yang turut terlibat, yaitu : 

1. Pihak Pertama, yaitu satuan organisasi yang rnengelola 

surnberdaya rnanusia. Peranan satuan kerja ini adalah rnengi- 

dentifikasi kebutuhan organisasi secara keseluruhan, baik 

untuk kepentingan saat ini rnaupun dalarn rangka rnernper- 

siapkan organisasi rnenghadapi tantangan rnasa depan. 

2. Pihak Kedua, adalah para rnanajer berbagai satuan kerja. Hal 

ini dikarenakan, para rnanajer paling bertanggungjawab atas 

keberhasilan atau kegagalan satuan-satuan kerja yang dipim- 

pinnya. Manajer dianggap paling rnengetahui kebutuhan 

pelatihan dan pengernbangan apa yang diperlukan. 
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3. Pihak Ketiga, adalah para pegawai yang bersangkutan. 

Banyak organisasi memberikan kesempatan kepada para 

pegawainya untuk mencalonkan diri mengikuti program pela- 

tihan dan pengembangan tertentu. Titik tolak pemberian 

kesempatan ini adalah bahwa para pegawai yang telah 

dewasa secara intelektual mengetahui kelemahan-kelemahan 

yang rnasih terdapat pada dirinya. 

Informasi, kebutuhan dan keinginan ketiga pihak itulah 

yang kemudian dibahas bersama bagian pengembangan dan 

pelatihan. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa bagian pelatihan 

dan pengembangan pegawai tidak perlu membatasi analisis 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan hanya berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut. Sumber- 

sumber informasi lain pun perlu dimanfaatkan. Sumber-sumber 

tersebut antara lain : 

1. Perencanaan karir pegawai yang telah disusun sebelumnya 

2. Daftar penilaian pelaksanaan kerja 

3. Catatan tentang produksi 

4. Berbagai laporan tentang keluhan, keselamatan kerja dan 

statistik kemangkiran 

5. Data mutasi pegawai 

6. Hasil exit interview 
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Salah satu metode penentuan kebutuhan yang dapat dila- 

kukan adalah dengan rnenggunakan pendekatan diskrepansi. 

Pendekatan diskrepansi dalarn perencanaan suatu pelatihan berar- 

ti pendekatan yang didasarkan kepada adanya kekurangrnarnpuan 

kerja seseorang atau diskrepansi kernarnpuan kerja. Seseorang 

rnenunjukkan diskrepansi kernampuan kerja, bilarnana kemarn- 

puan kerja yang dirnilikinya saat ini atau kernampuan kerja pribadi 

(KKP) lebih rendah dari kernarnpuan kerja yang diperlukan dalarn 

jabatan (KKJ) yang bersangkutan atau kernampuan kerja patokan. 

Diskrepansi kernarnpuan kerja dapat diatasi antara lain rnemalui 

pelatihan. Jadi setelah rnengikuti pelatihan diharapkan diskre- 

pansi kernarnpuan kerja akan hilang (Haris, 1996). 

b. Penentuan Sasaran 

Berdasarkan analisis pelatihan dan pengembangan, berba- 

gai sasaran ditetapkan. Sasaran tersebut harus dinyatakan 

secara jelas dan sekongkret rnungkin, baik bagi para pelatih 

maupun bagi para peserta. 

Bagi para peyelenggara pelatihan dan pengernbangan, 

mengetahui sasaran berguna untuk : 

1. Sebagai tolok ukur kelak untuk rnenentukan berhasil tidaknya 

program pelatihan dan pengernbangan 

2. Sebagai bahan dalarn usaha menentukan langkah selanjutnya 

seperti isi program dan rnetode pelatihan yang digunakan. 
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c. Penentuan Program 

Dalam penentuan program pelatihan dan pengembangan 

dua kepentingan harus sama-sama dipenuhi, yaitu : 

1. Kepentingan organisasi, yang tercermin pada peningkatkan 

kemampuan organisasi mencapai tujuannya 

2. Kepentingan para pegawai peserta pelatihan dan pengembang- 

an yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada kurang- 

nya motivasi, bukan saja pada saat mengikuti pelatihan dan 

pengembangan, akan tetapi juga pada saat melaksanakan 

tugas yang dipercayakan kepadanya. 

d. Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Siagian (1996), di kalangan para pakar pelatihan 

dan pengembangan telah umum diterima pendapat yang menga- 

takan bahwa pada dasarnya prinsip belajar yang layak dipertim- 

bangkan untuk diterapkan berkisar pada lima hal, yaitu : 

1 .  Partisipasi 

2. Repetisi 

3. Relevansi 

4. Pengalihan 

5. Umpan Balik 
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e. Pelaksanaan Program 

Perlu ditekankan bahwa sesungguhnya penyelenggaraan 

program pelatihan dan pengernbangan sangat situasional sifat- 

nya. Artinya, dengan penekanan pada perhitungan kepentingan 

organisasi dan kebutuhan para peserta, penerapan prinsip-prinsip 

belajar yang telah disebutkan sebelurnnya dapat berbeda dalarn 

aksentuasi dan intensitasnya yang pada gilirannya tercerrnin pada 

penggunaan teknik-teknik tertentu dalarn proses belajar-rnengajar. 

f. ldentifikasi Manfaat 

ldentifikasi rnanfaat perlu dilakukan untuk rnelihat keberha- 

silan pelatihan dan pengernbangan. Karena, apabila pelatihan dan 

pengernbangan tersebut dilakukan dengan tepat, rnaka berbagai 

rnanfaat dapat diperoleh. 

g. Penilaian Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan suatu program pelatihan dan pengernbangan 

dapat dikatakan berhasil apabila dalarn diri para peserta pelatihan 

dan pengernbangan tersebut terjadi suatu proses transforrnasi. 

Proses transforrnasi tersebut dapat dinyatakan berlangsung 

dengan baik apabila paling sedikit terdapat dua hal, yaitu : 

1. Peningkatan kernarnpuan dalarn rnelaksanakan tugas 

2. Perubahan perilaku yang tercerrnin pada sikap, disiplin, dan 

etos kerja 
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Menurut Moelyadi (1 995), kondisi positif yang perlu diperhati- 

kan agar pelatihan rnenjadi efektif, yaitu : 

1.  Pandangan positif tentang pelatihan dan praktek-praktek yang 

rnenunjang prinsip-prinsip yang dipelajari dalarn pelatihan 

2. Sesuai dengan kebutuhan 

3. Peserta rnerasakan kebutuhan akan pelatihan 

4. Peserta bebas dari tekanan-tekanan pekerjaan 

5. Harus bergerak dari sisi intelektual ke sisi praktis 

Sedangkan harnbatan efektifitas pelatihan rnenurut Moelyadi 

{I  995) adalah : 

1. Manajernen rnenganggap bahwa pelatihan hanya fashion saja 

atau sesuatu yang terlepas dari aktifitas-aktifitas harian 

2. Dalarn prakteknya, rnanajernen tidak rnenunjang tujuan pelatihan 

3. Terdapat anggapan bahwa hanya tingkah laku bawahan yang 

perlu dirubah. 

5. Prinsip dan Pendekatan Sistem Pelatihan 

Secara prinsip, pelatihan bertitik tolak dari upaya untuk rnenge- 

tahui kekurangrnarnpuan kerja seseorang dengan rnenggunakan 

formula sebagai berikut : 
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PELATIHAN E I  

PELATIHAN m 
KEKURANGMAMPUAN KERJA 

YANG PERLU DILATIH 

MENGATASI KEKURANGMAMPUAN KERJA 
YANG PERLU DILATIH 

Gambar 1. Formula Prinsip Pelatihan (BLPP Deptan, 1985) 

Menurut Suparman et  al. (19971, pelatihan dan pengembangan 

sumberdaya manusia dapat dipandang sebagai suatu sistem, yang 

terdiri dari input, proses dan output. Bagan sistem pelatihan dan 

pengembangan pegawai secara skematis dapat digambarkan seperti 

pada Gambar 2. 

Pada bagan tersebut, terlihat bahwa terdapat dua subsistem, 

yaitu subsistem pelatihan dan pengembangan (digambarkan melalui 

kotak input, proses dan output) dan subsistem kinerja pegawai. Pada 

prinsipnya, tujuan utama pelatihan dan pengembangan pegawai 

adalah meningkatkan kinerja pegawai (outcome). Meskipun demi- 

kian, harus disadari bahwa kinerja pegawai dalam pekerjaannya tidak 

hanya dipengaruhi oleh pelatihan yang diterimanya, tetapi juga oleh 

kualitas personalitas dan rnanajemen organisasi dimana ia bekerja. 
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Garnbar 2. Bagan sistern pelatihan dan pengembangan 
pegawai (Suparman et al., 1997) 

Menurut Sherman dan Bohlander (1992), pendekatan sistem 

pelatihan terdiri dari empat fase, yaitu fase penaksiran (need assess- 

mentphase), fase pelatihan dan pengernbangan (training and develop- 

ment phase). fase evaluasi (evaluation phase) dan fase pernenuhan 

tujuan pelatihan (meeting training goals). 

a. Fase Penaksiran (Assessment Phase) 

Manajer dan staf SDM harus waspada terhadap indikasi 

kebutuhan pelatihan dan dirnana pelatihan tersebut dibutuhkan. 
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Terdapat tiga analisis yang berbeda dalam fase penaksiran kebu- 

tuhan, yaitu : 

1. Analisis Organisasi (Organization Analysis) 

Analisis organisasi terdiri dari kegiatan rnenganalisis tujuan, 

surnberdaya, dan lingkungan organisasi untuk menjelaskan 

dirnana kegiatan pelatihan harus ditekankan. 

2. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Menurut Wexley dan Yuki (19841, analisis tugas adalah 

rnelakukan analisis terhadap hal-ha1 yang harus diperhatikan 

dalarn rangka rnembentuk pekerjaan yang efektif. Terdapat 

tiga tahap dalam analisis tugas, yaitu : 

1. Uraian pekerjaan 

2. Identifikasi tugas 

3. Penentuan garis besar tujuan pelatihan 

3. Analisis lndividu (Person Analysis) 

Yaitu, rnenganalisis siapa yang mernerlukan pelatihan dan apa 

bentuknya. 

Setelah langkah penaksiran kebutuhan dilakukan, dibuat 

sasaran-sasaran kegiatan (instructionalobjective). Sasaran kegiat- 

an ini rnerupakan hasil dari program pelatihan yang dibakukan 

secara formal. Biasanya, sasaran ini terkait dengan pengetahuan, 

keterarnpilan, atau perubahan sikap. Sasaran kegiatan harus 

dibuat dalarn kalirnat yang jelas dan dapat diukur. 

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



b. Fase Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development 
Phase) 

Bila kebutuhan pelatihan dan sasaran kegiatan telah dispe- 

sifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan lingkungan 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini terma- 

suk memformulasikan strategi pelatihan yang spesifik dan menyi- 

apkan rencana-rencana kegiatan. Perhatian besar dalam pembuat- 

an lingkungan pelatihan ini ditujukan pada pernilihan metode atau 

media yang dapat mengefektifkan kegiatan belajar peserta. 

c .  Fase Evaluasi (Evaluation Phase) 

Untuk mengetahui efektifitas pelatihan, sebaiknya dilaku- 

kan evaluasi. Beberapa kriteria yang biasa digunakan dalam 

mengevaluasi efektifitas pelatihan adalah peningkatan produktifi- 

tas, total penjualan yang lebih besar, penurunan biaya dan lim- 

bah, serta peningkatan penampilan lain yang serupa. 

Evaluasi seharusnya dilakukan dalam rangka memperoleh 

data untuk diambil keputusan yang spesifik. Keputusan tersebut 

mengenai apakah pelatihan i tu dilanjutkan atau perlu modifikasi 

pelatihan. Tujuan evaluasi adalah untuk menjelaskan cakupan isi 

program dan mengidentifikasi perubahan isi program yang diper- 

lukan untuk meningkatkan program tersebut. 
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d. Fase Pemenuhan Tujuan Pelatihan (Meeting W n i n g  Goals) 

Untuk rnembantu membuktikan efektifitas pelatihan, fase 

evaluasi harus dialamatkan pada tujuan program pelatihan. Pemi- 

lihan tujuan tergantung pada informasi yang ingin dicari dan 

hambatan-hambatan yang ada. 

Terdapat empat pilihan tujuan pelatihan, yaitu : 

1 .  Keabsahan pelatihan (training validity) 

Apakah peserta belajar selama pelatihan. 

2. Keabsahan transfer (transfer validity) 

Apakah yang dipelajari dalarn pelatihan mempertinggi penarn- 

pilan kerja organisasi. 

3. Keabsahan dalam organisasi (intra-organizational validity) 

Apakah penampilan kelornpok baru peserta yang dikembang- 

kan oleh program pelatihan selaras dengan penarnpilan 

kelornpok pelatihan yang diharapkan. 

4. Keabsahan luar organisasi (inter-organizational validity) 

Apakah suatu program pelatihan yang berguna di suatu 

perusahaan dapat sukses digunakan di perusahaan lain. 

Secara lebih ringkas, pendekatan model sistem pelatihan dapat 

dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut. 
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Gambar 3. Pendekatan model sistem pelatihan (Sherman dan Boh- 
lander, 1992) 
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Ill. KERANGKA PEMlKlRAN 

Era globalisasi dan perdagangan bebas akan segera diberlakukan pada 

tahun 2003 untuk negara ASEAN dan tahun 2020 untuk kawasan Asia Pasi- 

fik, yang hampir mencapai seluruh dunia. Era globalisasi dan perdagangan 

bebas tersebut menyebabkan tingkat persaingan ekonomi antar negara men- 

jadi semakin ketat. Oleh karena itu, untuk dapat rnemenangkan persaingan 

pada era globalisasi dan perdagangan bebas, mutlak dimiliki keunggulan 

kornpetitif dibandingkan dengan negara lain. 

Salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan untuk merne- 

nangkan persaingan pada era globalisasi dan perdagangan bebas adalah 

sumberdaya manusia yang profesional, kompeten dan berkualitas. Dewasa 

ini, sernakin banyak perusahaan telah menyadari bahwa sumberdaya manusia 

merupakan aset penting bagi perusahaan. Sehingga upaya peningkatan 

kualitas pegawai melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan sumberdaya 

manusia menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan. 

Perbankan merupakan salah satu pelaku bisnis utarna dalam era globa- 

lisasi dan perdagangan bebas. Untuk dapat memenangkan persaingan pada 

era globalisasi dan perdagangan bebas tersebut diperlukan surnberdaya 

rnanusia yang memiliki kinerja sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan 

perdagangan bebas tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat suatu tolak ukur 

kinerja sumberdaya manusia perbankan yang dibutuhkan pada era globalisasi 

dan perdagangan bebas. Tolak ukur tersebut dapat disusun dengan rnengi- 

dentifikasi kompetensi-kompetensi yang diperlukan sumberdaya manusia 

perbankan pada era globalisasi dan perdagangan bebas. 
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Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara kompetensi yang diperlu- 

kan dengan jenjang jabatan seorang pegawai. Oleh karena itu, dalam penyu- 

sunan program pelatihan, perlu dipertimbangkan untuk pegawai pada level 

rnana pelatihan akan dilakukan. 

Pelatihan yang diberikan kepada pegawai, harus didasarkan kepada 

kekurangmampuan yang perlu dilatih. Oleh karena itu, perlu dilakukan anali- 

sis kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan pada era globalisasi dan 

perdagangan bebas dengan kompetensi yang dimiliki pegawai Bank BNI saat 

ini. Apabila terdapat kesenjangan (gap) antara kompetensi yang diharapkan 

(patokan) dengan kompetensi riil maka pelatihan harus dilakukan. Tahap ini 

dinamakan analisis kebutuhan pelatihan. Selanjutnya, dengan bertitik tolak 

kepada analisis kebutuhan pelatihan ini, dikembangkan sistem pelatihan dan 

pengembangan sumberdaya manusia Bank BNI dalam rangka menghadapi era 

globalisasi dan perdagangan bebas. 

Secara skematis, kerangka pemikiran dari penyusunan laporan geladi- 

karya ini adalah seperti terlihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Kerangka Pemikiran 
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IV. METODOLOGI PENELlTlAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT GELADIKARYA 

1. Waktu 

Penelitian dilakukan selarna dua bulan, terhitung mulai bulan Januari 

1997 sarnpai bulan Maret 1997. 

2. Tempat 

Penelitian dilakukan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi 

Surnber Daya Manusia II (SDM 21, JI. S. Parrnan Kav 55-56, Slipi, 

Jakarta. 

B. METODE 

Metode penelitian yang dilakukan adalah kaji manajemen dan studi 

kasus yang akan dilakukan pada Bank BNI, Divisi SDM 2. Kaji manajernen 

dilakukan dengan cara investigasi untuk rnengamati perbedaan antara 

situasi riel dengan situasi ideal, rnencari penyebab perbedaan tersebut 

dan rnengajukan prosedur untuk rnenguranginya. Metode analisis yang 

digunakan adalah rnetode deduktif, dirnana kebutuhan pelatihan pada era 

globalisasi dan perdagangan bebas ditentukan berdasarkan perbedaan 

antara situasi ideal dengan situasi riil. 
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C. JENlS DATA 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang dibutuhkan rneliputi : data jurnlah 

pegawai Bank BNI berdasarkan tingkat pendidikan dan jenjang mana- 

jernen, data jurnlah kantor cabang dan kantor wilayah serta data 

jawaban responden dari kuisioner penelitian 

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif terdiri dari : data kebijakan Bank BNI, data kebi- 

jakan pemerintah, data pelaksanaan program pelatihan pada Bank 

BNI, data sistern pelatihan pada Bank BNI dan data jawaban respon- 

den dari kuisioner penelitian 

D. SUMBER DATA 

Data diperoleh dari sumber data sebagai berikut, yaitu : Bank BNI, 

Bank Indonesia, CIC, Responden (pegawai Bank BNI), rnanajernen Bank 

BNI, dan sumber-surnber lain yang dapat dipercaya. 

Responden terdiri dari 30 orang, terdiri dari 2 orang rnanajernen 

puncak, 8 orang rnanajernen madya dan 20 orang manajernen supervisi. 
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E. TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui observasi langsung, pengisian 

kuisioner dan wawancara. Observasi langsung dilakukan untuk 

rnengetahui secara langsung bagairnana kegiatan pelatihan dilakukan 

di Bank BNI, Pengisian kuisioner dilakukan untuk rnengetahui persepsi 

pegawai Bank BNI rnengenai sistern pelatihan pada perusahaanya, 

sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak yang kompeten untuk 

rnenggali informasi lebih rnendalam mengenai kegiatan pelatihan pada 

Bank BNI. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diarnbil dan diolah dari surnber-surnber data, 

baik secara internal (dari perusahaan) atau dari luar perusahaan. 

F. ANALISIS DATA 

1. Tabulasi, Grafik dan Diagram 

Cara penyajian data dengan tabulasi, grafik dan diagram 

digunakan untuk rnengolah data rnenjadi inforrnasi yang rnerniliki arti. 
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Tahapan kegiatan pada analisis ini adalah editing, coding dan tabula- 

tion. Editing dilakukan untuk rnengecek apakah data yang telah 

dikurnpulkan akurat dan lengkap. Coding dilakukan untuk rnernudah- 

kan dalarn rnentabulasikan data. Tabulation adalah tahap akhir dari 

analisis ini dirnana pada tahap ini data disusun dalarn bentuk yang 

lebih rnudah dipaharni serta rnernberikan inforrnasi yang rnerniliki arti. 

2. Evaluasi Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Pada Bank BNI 

Evaluasi sistern pelatihan dan pengernbangan SDM pada Bank 

BNI dilakukan dengan rnelakukan evaluasi pada kornponen-kornponen 

sistern pelatihan, yang rneliputi input, proses , output dan faktor- 

faktor yang rnernpengaruhi output dari pelatihan, seperti kurikulurn 

(rnateri), fasilitas, instruktur dan pengelola. Evaluasi dilakukan 

dengan cara rnenghirnpun pendapat responden rnengenai sistern 

pelatihan pada Bank BNI. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut dilakukan analisis. Analisis dilakukan dengan cara personal 

judgement berdasarkan pada pengarnatan di lapangan, wawancara 

dengan pihak-pihak yang kornpeten, serta pengolahan inforrnasi dari 

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan (BPP Pelatihan) Bank BNI. 

3. ldentifikasi Kompetensi yang Dibutuhkan SDM Perbankan Pada Era 
Globalisasi dan Perdagangan Bebas 

ldentifikasi kornpetensi yang dibutuhkan SDM perbankan pada 

era globalisasi dan perdagangan bebas dilakukan pertarna-pertarna 

dengan cara studi pustaka, yaitu dengan cara rnengutip pendapat 
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ahli. Selanjutnya dikernbangkan suatu kuisioner untuk menghirnpun 

pendapat para pegawai Bank BNI mengenai kornpetensi tersebut, 

serta ciri-ciri (karakteristik) dari masing-masing kornpetensi tersebut. 

4. Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan SDM Pada Era. 
Globalisasi dan Perdagangan Bebas 

Analisis kebutuhan pelatihan dilakukan dengan rnenggunakan 

pendekatan diskrepansi. Pendekatan ini didasarkan kepada adanya 

kekurangrnampuan kerja seseorang. Alat analisis yang digunakan 

rnengadaptasi T-NAT tool (Training Needs Assessment Toon yang 

dikembangkan oleh T.A. Mc. Cann dan J.T Tashirna (1981). 

Pada analisis kebutuhan pelatihan ini dilakukan pengukuran 

peringkat kemarnpuan sasaran yang telah ditentukan, mengolah data, 

rnenafsirkan dan rnenentukan peringkat kebutuhan pelatihan dengan 

menggunakan instrurnen penelaahan kebutuhan pelatihan (PKP). 

Ada dua instrurnen yang digunakan dalam PKP, yaitu : 

1. lnstrumen yang digunakan untuk rnengukur kemarnpuan kerja dari 

sasaran yang akan ditelaah kebutuhan pelatihannya 

2. lnstrurnen yang digunakan untuk rnenafsirkan data kernarnpuan 

kerja yang dikurnpulkan dan telah diolah. 

Langkah-langkah penentuan kebutuhan pelatihan (PKP) ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun kompetensi yang diperlukan SDM perbankan pada era 

globalisasi dan perdagangan bebas, serta karakteristik atau ciri- 

ciri dari masing-masing kornpetensi tersebut. Kompetensi ini 
\ 
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disusun berdasarkan hasil analisis sebelurnnya, yaitu hasil analisis 

identifikasi kornpetensi yang dibutuhkan SDM perbankan pada era 

globalisasi dan perdagangan bebas. 

2. Mernbuat instrurnen untuk rnengukur kernarnpuan kerja. Instru- 

men ini digunakan untuk rnengukur kernarnpuan kerja yang diper- 

lukan dalarn jabatan atau skala kornpetensi yang diperlukan (SKD) 

dan kernarnpuan kerja pribadi atau skala kornpetensi saat ini 

(SKS). Pengukuran peringkat kornpetensi dilakukan secara kuan- 

titatif dengan rnenggunakan nilai skala dari 0 sarnpai 9. Skala ini 

dibagi menjadi 3 peringkat, yaitu : 

(1) Skala 0-3 : Peringkat SKDISKS rendah 

(2) Skala 3-6 : Peringkat SKDISKS sedang 

(3) Skala 6-9 : Peringkat SKDISKS tinggi 

Untuk rnengukur tingkat SKD rnaupun SKS digunakan indikator. 

lndikator terbagi ke dalarn 3 kelornpok sesuai dengan pernbagian 

peringkat SKD dan SKS di atas. Skala dan indikator SKD dan 

SKS serta blanko kuisioner dapat dilihat pada Larnpiran 4. 

3. Melakukan pengukuran tingkat kornpetensi untuk masing-masing 

jenjang jabatan. Dalarn rnelakukan pengukuran tingkat kornpe- 

tensi, responden diberikan birnbingan rnengenai cara pengisian 

kuisioner. Pengukuran tingkat kornpetensi yang dibutuhkan 

(SKD) untuk masing-masing jenjang jabatan dilakukan oleh atas- 

an, sedangkan pengukuran kornpetensi saat ini (SKS) dilakukan 

oleh atasan dan pemegang jabatan. 
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4. Mengolah data hasil pengukuran dan menafsirkan data hasil 

pengolahan. Data hasil pengolahan diolah dengan bantuan tabel 

pengolahan data. Masing-masing ciri (karakteristik) kompetensi 

dihitung rata-rata peringkat SKD dan SKS-nya dari sejumlah 

responden yang rnengisi kuisioner. Rata-rata peringkat SKD dan 

SKS tersebut dihitung sebagai berikut : 

SKD atau SKS = 
N 

Dirnana : 

i = Nilai Skala 

'J = Jumlah responden yang menilai skala i 
= Jurnlah responden keseluruhan 

Kebutuhan pelatihan ditentukan dengan rnenghitung selisih antara 

SKD dan SKS. Apabila SKD - SKS > 1 maka pelatihan perlu 

dilakukan. 

5. Menentukan peringkat kebutuhan pelatihan. Peringkat kebutuhan 

pelatihan ditentukan dengan mernplotkan rata-rata nilai SKD dan 

SKS untuk masing-masing ciri kornpetensi pada Diagram berikut. 

Nilai peringkat SKD pada sumbu horizontal dan nilai peringkat 

SKS pada surnbu vertikal. 
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Garnbar 5. Diagram peringkat kebutuhan pelatihan 

Bidang A : kompetensi sangat mendesaklsangat perlu untuk dilatih 

Bidang B : kompetensi rnendesaklperlu untuk dilatih 

Bidang C : kemampuan tidak perlu dilatihkan 

Bidang D : kemarnpuan untuk kernajuan karir 
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5. Analisis Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Dalam Rangka 
Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas 

Sistem pelatihan dalam rangka menghadapi era globalisasi dan 

perdagangan bebas disusun berdasarkan hasil analisis penentuan 

kebutuhan pelatihan. Dari hasil analisis tersebut ditentukan program 

pelatihan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing level manajemen 

dengan cara melakukan diskusi dengan manajemen puncak dan staf 

sistem pendidikan Divisi SDM 2. Selanjutnya ditentukan materi 

(kurikulum) pelatihan bagi masing-masing level manajemen. Kuriku- 

lum (materi) pelatihan disusun dengan menganalisis course content 

program pelatihan saat ini dan dibandingkan dengan kurikulum lnsti- 

tut Bankir Indonesia. Materi pelatihan untuk program sejenis yang 

terdapat pada kurikulum IBI dan tidak ada pada Kurikulum Bank BNI 

ditambahkan, selanjutnya disusun materi-materi apa yang diperlukan 

bagi setiap jenjang manajemen. 

lnstitut Bankir Indonesia dijadikan pembanding dalam penyusun- 

an program pelatihan dan pengembangan pada Bank BNI dengan 

alasan lembaga ini telah diakui sebagai lembaga pendidikan dan pela- 

tihan perbankan yang mapan dan profesional, sesuai dengan salah 

satu misinya yaitu untuk mengembangkan profesionalisme sumber- 

daya manusia di bidang perbankan. 
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V. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. SEJARAH PERUSAHAAN 

Bank BNI merupakan bank pertama yang didirikan oleh pemerintah 

Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1946. Persiapan pembentukan 

Bank Negara lndonesia sesungguhnya telah dimulai sejak bulan Septem- 

ber 1945 yang diprakarsai oleh R.M. Margono Djojohadikoesoemo yang 

pada waktu itu adalah ketua Dewan Pertirnbangan Agung (DPA). Gagas- 

an pendirian Bank Negara Indonesia, terutama dilandasi oleh pernikiran 

bahwa selama masa pemerintahan Hindia Belanda, bangsa lndonesia 

tidak memiliki bank nasionalnya sendiri. 

Pada mulanya, Bank BNI merupakan kelanjutan dari suatu yayasan 

dengan nama Badan Urnum "Poesat Bank Indonesia". Perubahan yayas- 

an "Poesat Bank Indonesia" menjadi Bank Negara lndonesia dengan 

fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 juli 

1946. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.2 tahun 1955, 

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1946 terse- 

but dicabut, sehingga fungsi Bank Negara lndonesia tidak lagi sebagai 

bank sentral melainkan sebagai bank umum yang memiliki bentuk "badan 

hukum yang didirikan dengan undang-undang". Sebagai bank umurn, 

Bank Negara lndonesia bertujuan untuk membantu perekonomian nasion- 

al. 
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Sejak tahun 1950, Bank Negara lndonesia ditunjuk oleh pemerin- 

tah sebagai bank devisa sehingga transaksi eksporlimpor yang semula 

berpusat di cabang Jakarta diperluas hingga ke luar Jawa. Berdasarkan 

Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal 

Milik Negara, ditetapkan bahwa dengan diadakannya integrasi Bank-Bank 

Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral, maka 

didirikan suatu bank yang merupakan badan hukum milik negara sebagai 

satu-satunya bank negara yang menjalankan tugas dan usaha sebagai 

bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum dengan nama Bank Negara 

Indonesia. 

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Mentri Urusan Bank Sentral 

No. KEP.65lUBSl65 tanggal 30 Juli 1965, terhitung sejak tanggal 17 

Agustus 1965 Bank Negara lndonesia berubah nama menjadi "Bank 

Negara lndonesia Unit Ill". Kemudian pada tahun 1967 dikeluarkan 

Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan 

yang menetapkan kembali fungsi bank-bank pemerintah sebagaimana 

sebelum terjadi integrasi. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 tahun 1968 

tanggal 18 Desember 1968, Bank Negara lndonesia Unit Ill ditetapkan 

menjadi Bank Negara lndonesia 1946, dengan modal sebesar Rp. 500 

juta, yang berfungsi sebagai bank umum milik negara Republik lndonesia 

dengan tugas dan usaha pokok adalah perbaikan ekonomi rakyat serta 

pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank 

umum dengan mengutamakan sektor industri. 

Sejalan dengan undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perban- 

kan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992 tentang 
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Penyesuaian Bentuk Hukurn Bank Negara lndonesia 1946, rnaka Bank 

Negara lndonesia 1946 disesuaikan bentuk hukumnya rnenjadi Perusa- 

haan Perseroan (Persero) dengan narna "Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT Bank Negara Indonesia" disingkat PT Bank Negara lndonesia 

(Persero). 

Dalarn rangka penawaran urnurn, telah dilakukan perubahan status 

Bank BNI dari perseroan tertutup rnenjadi perseroan terbuka dengan 

rnengubah seluruh Anggaran Dasar Bank BNI. Sebagai perusahaan per- 

seroan rnilik negara, Bank BNI rnengernban tugas, yaitu : 

1. Sebagai bank umurn rnilik negara, Bank BNI berkewajiban rnenunjang 

pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dalarn bidang pernba- 

ngunan, ekonorni, rnoneter dan perbankan. 

2. Sebagai BUMN, Bank BNI harus rnarnpu rnernperoleh laba yang wajar 

untuk rnenjarnin kelangsungan usahanya. 

Perkernbangan aktivitas ekspor-irnpor yang sernakin rneningkat, 

perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jajaran direksi 

Bank BNI pada tahun 1950 telah rnerniliki pandangan jauh ke depan 

untuk rnengernbangkan usaha ke rnancanegara. Sehingga, konsepsi go 

international pada dasawarsa tahun 1950-an ini bagi Bank Negara Indo- 

nesia bertujuan untuk rnenggalakkan aktivitas ekspor-irnpor serta rneng- 

undang rnasuknya arus investasi asing ke lndonesia rnelalui aktivitas 

pasar modal rnaupun perbankan. Hal ini ditindaklanjuti dengan dibukanya 

cabang Bank Negara lndonesia yang pertarna di luar negeri yaitu di 

Singapura pada tanggal 19 November 1955. Dengan dibukanya kantor 

cabang di luar negeri ini, maka keberadaan kantor cabang tersebut selain 
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dapat rneningkatkan aktivitas bisnis-bisnis transaksi luar negeri Bank 

Negara Indonesia, juga dapat digunakan sebagai "jendela inforrnasi 

dunia" bagi rnanajernen Bank Negara lndonesia untuk rnendorong pening- 

katan transaksi perdagangan luar negeri lndonesia. 

Dengan demikian, pengertian go international pada dasawarsa 

1950-an itu tidak serupa dengan pengertian go international pada saat 

ini. Jika pengertian go international pada dasawarsa 1950-an lebih ditu- 

jukan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan luar negeri lndonesia 

rnelalui ekspor dan irnpor serta rnernberikan peluang sebesar-besarnya 

bagi rnasuknya modal asing ke lndonesia, rnaka pengertian go interna- 

tional atau internasionalisasi pada dasawarsa 1990-an adalah dalarn 

rangka mengantisipasi era globalisasi yang berkernbang dengan cepat. 

Sernakin kaburnya batas-batas wilayah ekonorni (borderless world 

rnerupakan peluang sekaligus ancarnan dan tantangan bagi rnanajernen 

Bank Negara Indonesia. Sebagai peluang (opportunities) bisnis, globalisasi 

rnernbuka kernungkinan rneluasnya jangkauan operasi perbankan Bank 

Negara lndonesia ke rnancanegara. Sebagai tantanban (threat) globalisa- 

si mernbuka peluang bagi bank-bank asing rnaupun lernbaga-lernbaga 

keuangan bukan bank dari rnancanegara untuk rnernasuki pasar perban- 

kan lndonesia yang rnau tidak rnau harus dihadapi oleh Bank Negara 

Indonesia. 

Pada saat ini, Bank BNI rnerupakan bank dengan aset terbesar di 

Indonesia, dengan jurnlah aktiva sekitar Rp 32.355,l rniliar. Bank BNI 

didukung oleh 489  jaringan cabang yang rneliputi harnpir seluruh kota di 

lndonesia dan 6 cabang di luar negeri. 
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B. KEBIJAKAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Misi 

Misi Bank BNI seperti yang dicuplik dari amanat Direktur 

Utarna Bank BNI pada peringatan Hari Sumpah Pernuda 28 Oktober 

1995, "......Sejalan dengan perubahan lingkungan global, terutarna 

perkembangan teknologi informasi, Bank BNI pada waktu kini dan 

waktu-waktu mendatang telah menetapkan tiga misi utama (Syarief, 

1996). 

Pertama, rnernaksirnalkan kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap Bank BNI. 

Kedua, mengernbangkan usaha bank dengan memperkuat keunggulan 

kornpetitif yang dimiliki. 

Ketiga, rnemaksirnalkan peluang-peluang bisnis yang bersifat strate- 

gis 

2. Strategi 

Sebagai salah satu bank urnurn yang terkernuka di Indonesia, 

Bank BNI rnengembangkan dan rnemasarkan produk dan jasa perban- 

kan kepada perusahaan berskala besar termasuk lembaga dan instan- 

si pemerintah, perusahaan berskala menengah, perusahaan berskala 

kecil serta individu. Deregulasi di sektor keuangan yang terus berlan- 

jut, berdampak pada semakin ketatnya persaingan di sektor perban- 

kan. Dalam rangka menjaga keunggulan di pasar, serta menjadi bank 
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terkernuka di Asia Tenggara, Bank BNI terus berupaya untuk rnenye- 

diakan produk dan jasa perbankan yang lengkap dan luas. Untuk 

rnencapai sasaran tersebut, Bank BNI telah rnenetapkan strategi- 

strategi sebagai berikut (Prospektus Bank BNI, 1996) : 

a. Mempertahankan Keunggulan di Bisnis Corporate Banking 

Bank BNI berusaha untuk rnernpertahankan posisi dan 

pangsa pasarnya, khususnya dalarn pernberian kredit kepada 

perusahaan-perusahan besar dan kelornpok-kelornpok usaha 

berskala besar di Indonesia, dirnana kondisi ini dapat dirnanfaat- 

kan secara rnaksirnal untuk rnengembangkan produk-produk serta 

rneningkatkan rnutu pelayanan kepada perusahaan yang sedang 

berkernbang di Indonesia. Dipandang dari aspek sektoral, Bank 

BNI rnerencanakan penyaluran kreditnya ke sektor-sektor unggul- 

an seperti agroindustri, infrastruktur (jalan tol, energi dan teleko- 

rnunikasi), industri kirnia dasar dan pariwisata. Bank BNI juga 

sedang rnengernbangkan produk dan jasa pasar modal, jasa 

konsultasi (advisory services) secara lebih aktif dan canggih, 

serta rneningkatkan aktifitas kredit sindikasi. 

b. Meningkatkan Bisnis Perbankan Retail (Retail Banking) 

Di bidang bisnis retail, sejauh ini Bank BNI lebih rnenekan- 

kan pada penghimpunan dana serta pernbiayaan usaha kecil, dan 

kurang berorientasi pada kredit consumer. Bank BNI beranggap- 
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an bahwa perturnbuhan pada bisnis retail ini sangat erat kaitan- 

nya dengan perturnbuhan ekonorni Indonesia yang cukup tinggi 

dan rnunculnya lapisan rnasyarakat kelas rnenengah. Dalarn 

rangka mernanfaatkan peluang tersebut, Bank BNI akan rnening- 

katkan rnutu pelayanan, rnernperluas jaringan cabang dan ATM, 

rneningkatkan pernasaran, rnengernbangkan produk baru dan 

rnernodifikasi produk yang telah ada. Disarnping itu Bank BNI 

juga akan rnengernbangkan bisnis kartu seperti kartu debit dan 

kartu kredit dengan rnernbentuk Unit Bisnis Kartu (Card Center) 

dan unit pendukungnya. Dalam rnengelola ATM, Bank BNI akan 

bergabung dengan jaringan ATM dunia. Bisnis retail difokuskan 

untuk rnelayani target pasar yang rneliputi pelajar, rnahasiswa, 

eksekutif muda, ibu rurnah tangga, usaha-usaha kecil dan kopera- 

si. 

c. Meningkatkan Bisnis lnternasional 

Saat ini, Bank BNI merupakan bank domestik yang rnerniliki 

jaringan operasi internasional terbesar. Operasi internasional ini 

didukung oleh enarn kantor cabang di luar negeri, jaringan bank 

koresponden yang tersebar di seluruh dunia dan sejurnlah aliansi 

strategis internasional. Bank BNI telah pula berperan penting 

dalarn transaksi ekspor Indonesia. Bank BNI secara selektif 

rnerencanakan untuk rnernperluas jaringan operasi internasional- 

nya dan mernanfaatkan perluasan jaringan ini guna rnendukung 

aktivitas operasi kantor cabang luar negerinya, sehingga dapat 
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rnelayani nasabah-nasabah yang berada di luar negeri ternpat 

kantor cabang berada. 

d. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi 

Bank BNI telah rnelakukan investasi yang cukup berarti 

dalarn pengembangan teknologi yang bertujuan untuk meningkat- 

kan efisiensi, produktivitas dan rnutu pelayanan nasabah. Bank 

BNI saat ini termasuk salah satu bank yang rnerniliki sistern tek- 

nologi yang paling maju di Indonesia, dimana kantor cabang, 

kantor wilayah dan kantor besar dihubungkan oleh sistern kornu- 

nikasi satelit. Bank BNI secara terus-menerus rnengernbangkan 

teknologi sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. 

e. Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Bank BNI rnenganggap bahwa surnberdaya rnanusia 

rnerupakan salah satu aset terpenting perusahaan. Oleh karena 

itu, mutu sumberdaya rnanusia perlu ditingkatkan secara berkesi- 

nambungan. Strategi tersebut dicapai rnelalui pendidikan formal 

dan informal, peningkatan keterarnpilan pegawai, pengernbangan 

pola karir, sistern penggajian yang rnenarik, serta penerapan 

budaya kerja. 
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C. STRUKTUR ORGANlSASl 

Secara umurn, struktur organisasi pada Bank BNI dapat dibe- 

dakan menjadi tiga tingkatan, yaitu struktur organisasi pada tingkat 

kantor besar, struktur organisasi pada tingkat kantor wilayah dan 

struktur organisasi pada tingkat cabang. 

a. Organisasi di Tingkat Kantor Besar (Kantor Pusat) 

Kantor besar rnerupakan pusat pengendalian Bank BNI 

secara keseluruhan. Bank BNI dipimpin oleh seorang Direktur 

Utama yang membawahi enarn Direktur, yang masing-masing 

mernbawahi sektor Komersial, Korporasi, Operasi, Penyeliaan dan 

Hubungan Lembaga, Perencanaan Strategis Dalam dan Luar 

Negeri serta Pengendalian dan Pengernbangan. 

Pada setiap sektor terhirnpun beberapa divisi yang dipimpin 

oleh pernimpin divisi, dibantu oleh wakil pemimpin divisi. Dalarn 

aktivitasnya, organisasi dalam divisi didukung oleh kelompokl 

bagian dan pengelola. Secara skematis, struktur organisasi pada 

Bank BNI dapat dilihat pada Larnpiran 1. 
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b. Organisasi di Tingkat Kantor Wilayah 

Kantor wilayah rnerupakan perpanjangan tangan divisi- 

divisi di Kantor Besar dengan misi rnenetapkan rencana kerja dan 

anggaran cabang, menyelia (mengarahkan, mengendalikan, dan 

mengawasi) secara langsung cabang-cabang yang dibawahinya, 

serta memasarkan produk-produk Bank BNI kepada nasabah 

middle market (Syarief, 1996). Kantor wilayah dipimpin oleh 

Pemimpin Wilayah dibantu oleh Wakil Pemimpin Wilayah, kelorn- 

pok dan pengelola. 

c. Organisasi di Tingkat Cabang 

Misi organisasi kantor cabang Bank BNI adalah mernberikan 

kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank BNI secara kese- 

luruhan, rnarnpu memberikan pelayanan rnutu yang unggul 

kepada nasabah, marnpu meningkatkan kualitas usaha atau bis- 

nisnya di segrnen pasar pengusaha kecil dan rnenengah di daerah 

kerja atau operasionalnya. Sedangkan fungsi kantor cabang 

adalah melaksanakan usaha di bidang perbankan dalam arti kata 

seluas-luasnya untuk tercapainya bisnis Bank BNI dengan rneng- 

gali bisnis di daerah kerjanya, sebagai unit operasional dan ujung 

tombak Bank BNI dalarn mernberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada nasabah, baik yang berskala retail, middle, rnaupun 

wholesale, dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan sehing- 

ga secara urnurn dapat meningkatkan citra ke masyarakat tentang 
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mutu pelayanan yang diberikan oleh Bank BNI, memberikan kon- 

tribusi laba yang maksimal dalam menunjang pencapaian laba 

Bank BNI secara keseluruhan (Syarief, 1996). Organisasi di 

tingkat Kantor Cabang dipimpin oleh Pemimpin Cabang, yang 

dibantu oleh Wakil Pemimpin Cabang. 

2. Divisi Sumber Daya Manusia 2 (SDM 2) 

Divisi SDM 2 rnerupakan divisi pengelola kegiatan pelatihan 

dan pendidikan pada Bank BNI. Divisi ini dipimpin oleh seorang 

Pemimpin Divisi, dibantu oleh dua Wakil Divisi. Pada Divisi SDM 2 ini 

terdapat dua kelompok pelatihan, yaitu kelompok pelatihan pengem- 

bangan karir yang bertanggung jawab mengelola program pelatihan 

untuk tenaga pimpinan dan kelompok pelatihan pengembangan 

kompetensi yang bertanggung jawab mengelola program pelatihan 

dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan. Kelompok- 

kelompok pelatihan ini masing-masing dipimpin oleh seorang pemim- 

pin kelompok. Pemimpin kelompok pelatihan rnembawahi pengelola 

pelatihan pengembangan karir dan pengelola pengembangan kompe- 

tensi. Setingkat dengan pengelola, pada struktur organisasi Divisi 

SDM 2 terdapat pernimpin bagian penunjang pendidikan, pemirnpin 

bagian kampus 1 dan 2, pemimpin bagian akuntansi, pemimpin 

bagian umum, pemirnpin bagian penerbitan dan perpustakaan serta 

staff kontrol intern. Secara skematis, struktur organisasi Divisi SDM 

2 dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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D. BUDAYA KERJA PERUSAHAAN 

Budaya kerja Bank BNI adalah sikap dan perilaku Bank BNI terma- 

suk para pegawainya dalam mencapai misinya. Sikap dan perilaku terse- 

but adalah pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai, dan norma-norma 

yang membimbing bagaimana para pegawai Bank BNI harus bersikap dan 

berperilaku dalim melaksanakan tugas. 

Budaya kerja Bank BNI telah memberikan tuntutan kepada pegawai 

dalam berperilaku dan bekerja. Ciri khas sikap dan perilaku pegawai Bank 

BNI mencakup standar hasil kerja yang tinggi, insiatif dalam usaha 

pengembangan dan pemecahan masalah, motivasi kerja yang kuat dan 

upaya untuk selalu meningkatkan efisiensi. Dengan ditetapkannya 

budaya kerja Bank BNI secara formal, maka setiap pegawai Bank BNI 

mempunyai kesamaan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari. Kesamaan sikap dan perilaku ini akan sangat bermanfaat 

dalam mewujudkan misi, strategi dan sasaran-sasaran Bank BNI yang 

kemudian akan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi berbagai 

perubahan serta persaingan di masa mendatang. 

Penjabaran budaya kerja Bank BNI tertuang dalam "Lima Pilar 

Budaya Kerja" dan "12 Butir Perilaku". Selanjutnya, budaya kerja Bank 

BNI dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Dalam perkembangannya, budaya kerja Bank BNI telah mengalami 

beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan budaya kerja ini diperlu- 

kan dalam alam deregulasi dan globalisasi untuk menunjang pelaksanaan 

program penyempurnaan manajemen, untuk membangun landasan bank 

dalam menghadapi perubahan-perubahan di masa yang akan datang, 
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untuk rnenyelaraskan budaya kerja yang ada dengan strategi bank, untuk 

rnenunjang bank dalam mencapai sasaran perusahaan, untuk mernbantu 

bank dalam rnenghadapi persaingan yang sernakin tajam, dan untuk 

rnernbantu pegawai agar rnenyadari potensinya serta agar pegawai juga 

mernperoleh kepuasan kerja. 

E. SUMBER DAYA MANUSIA 

Per 30 Juni 1996, Bank BNI rnemiliki karyawan berjumlah 13.213 

orang. Kornposisi karyawan rnenurut jenjang pendidikan dan manajernen 

dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 berikut ini. 

Tabel 1. Kornposisi karyawan menurut jenjang pendidikan 

Sarjana (Sl,SZ,S3) 

Sarjana MudaI Diploma 

Non-Diploma 

Jumlah 

Sumber : ProspeMus Bank BNI (1996) 

6.434 

1.582 

5.197 

13.213 

48,7% 

12,0% 

39,3% 

100,0% 

4.744 

1.588 

5.246 

11.578 

41,0% 

13,7% 

453% 

100,0% 

2.423 

1.461 

6.653 

10.537 

23.0% 

13,9% 

63,1% 

100,0% 

2.096 

1.448 

6.696 

10.240 

20.5% 

14.1% 

65,4% 

100,0% 
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Tabel 2. Komposisi karyawan menurut jenjang manajemen 

Manajemen Madya 419 3.2% 371 32% 294 2,8% 261 2,5% I 
i 

Manajemen Supe~isi 1.453 11.0% 1.445 12,4% 1.568 14,9% ' 1.583 15,556 

Tenaga Pelaksana 11.285 85,4% 9.771 84,0% 8.628 81,9% 8.352 81.6% 

Jumlah 

Sumber : Prospektus Bank BNI (1996) 

1. Kebijaksanaan Bidang SDM 

Bank BNI telah rnempunyai kebijaksanaan Sumberdaya Manu- 

sia yang baik dan profesional untuk meningkatkan pelayanan unggul 

dan daya saingnya, diantaranya dengan terus meningkatkan kesejah- 

teraan pegawai, standar kualifikasi pegawai, sistem rekrutmen, jen- 

jang karir dan program pelatihan yang cukup baik. Divisi SDM 

sebagai pengelolanya telah berhasil memenuhi kebutuhan SDM untuk 

keperluan seluruh unit-unit organisasi, baik melalui peneimaan 

pegawai baru maupun dengan meningkatkan kemampuan tenaga- 

tenaga yang sudah ada, untuk lebih meningkatkan standar kualitas 

SDM dan melancarkan pelaksaan tugas dan tanggung jawab sehari- 

hari. 
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2. Strategi Pengembangan SDM 

Strategi pengernbangan surnberdaya rnanusia diarahkan untuk 

rneningkatkan rnutu pelayanan, produktifitas dan efisiensi kerja dalarn 

rangka rnenunjang perturnbuhan usaha Bank BNI. Pelaksanaan stra- 

tegi tersebut dilaksanakan dengan berbagai program pelatihan yang 

dirancang dan dikerjakan sendiri, rnaupun program pelatihan yang 

dilakukan bersarna dengan lernbaga-lernbaga pelatihan yang ternama 

di dalarn dan di luar negeri. 

F. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PADA BANK BNI 

1. Sejarah 

Masalah pengernbangan sumberdaya rnanusia telah rnenjadi 

pemikiran R.M. Margono Djojohadikoesomo ketika ia rnerencanakan 

untuk rnendirikan suatu bank negara. Kepeloporan di bidang surnber- 

daya rnanusia juga telah dilakukan pada akhir tahun 1950. Pada saat 

itu, pernerintah telah rnerencanakan untuk rnengirim 20 orang 

pemuda lndonesia ke luar negeri untuk rnernperdalarn pengetahuan 

perbankan. Sejalan dengan rencana itu, Bank Negara lndonesia 

rnencalonkan 1 0  orang untuk mernenuhi tawaran pernerintah terse- 

but. Narnun, rencana itu tidak terlaksana, Bank Negara lndonesia 

kernudian rnernutuskan untuk rnengirirnkan 2 orang pegawainya 

selarna 2 tahun yaitu ke banque de Bruxelles (Brussel, Belgia) selama 
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1,5 tahun dan setengah tahun terakhir dididik di Midland Bank 

(London, lnggris). 

Pada pertengahan tahun 1951, pernerintah rnendatangkan 1 4  

orang tenaga ahli dari Swiss yang berpengalarnan dalarn pengetahuan 

perbankan. Dari 14 orang itu, 9 orang diternpatkan di Bank Negara 

Indonesia, yang ternyata berdarnpak positif bagi perkernbangan Bank 

Negara Indonesia. 

Pada tahun 1953, Bank Negara lndonesia rnengirirnkan bebera- 

pa pegawainya untuk rnengikuti pelatihan yang diberikan oleh Jajasan 

Kader Bank, yang diselenggarakan oleh Kernentrian Keuangan secara 

tertulis (Kursus A dan Kursus B). Selain itu, pada tahun 1954 Bank 

Negara lndonesia rnengirirnkan pula tiga orang pegawainya ke luar 

negeri, yaitu ke Arnerika (1 orang) dan ke Eropa (2 orang). 

Selanjutnya, Bank Negara lndonesia bersarna-sama dengan 

Bank lndonesia dan beberapa bank lainnya, yang antara lain terhirn- 

pun dalarn Perbanas (Perhirnpunan Bank-Bank Nasional), rnendirikan 

Akademi Bank pada tahun 1959. Bank Negara lndonesia rnernbuka 

kesernpatan kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan pada 

akaderni tersebut. Dalarn beberapa tahun berikutnya, Akaderni Bank 

tersebut berganti nama, berturut-turut Perguruan Tinggi llrnu Keuang- 

an dan Perbankan (PTIKP), Yayasan Pengernbangan Perbankan 

lndonesia (YPPI), Lernbaga Pengernbangan Perbankan lndonesia 

(LPPI) dan akhirnya lnstitut Bankir lndonesia (IBI). 

Sejak tahun 1980, organisasi Bank Negara lndonesia berkem- 

bang pesat sejalan dengan langkah rnenuju profesionalisrne dan efi- 

siensi bank. Sehubungan dengan itu, sektor surnberdaya rnanusia 
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rnendapatkan penekanan untuk ditingkatkan pengetahuan dan kete- 

rampilannya. Struktur organisasi Bank Negara Indonesia pada saat 

i tu  rnenernpatkan sektor surnberdaya rnanusia ke dalarn dua divisi, 

yaitu Divisi Karyawan serta Divisi Pendidikan dan Latihan. Dalarn 

perkernbangan selanjutnya, Divisi Pendidikan dan Pelatihan berubah 

rnenjadi Divisi Surnberdaya Manusia 2 (SDM 2). 

2. Landasan 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sangat rnernpercayai 

bahwa surnberdaya rnanusia rnerupakan faktor kunci yang sangat 

rnenentukan keberhasilan dunia bisnis. Oleh karena itu, Bank BNI 

senantiasa rnerniliki kornitrnen yang besar terhadap upaya pengern- 

bangan dan pelatihan pegawai sebagai salah satu upaya peningkatan 

rnutu pegawai. 

Kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai pada Bank BNI 

dilandasi oleh BPP Pelatihan (Instruksi No.lN/0072/PDK) Tanggal 24 

September 1982, dirnana dinyatakan bahwa : 

a. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan diidentifikasi dan diarah- 

kan pada peningkatan kinerja Bank BNI 

b. Pengernbangan, penyelenggaraan dan evaluasi program pelatihan 

dilaksanakan secara sisternatik, efektif, dan efisien oleh staf yang 

profesional dan didukung sarana logisik yang baik 

c. Pernanfaatan program pelatihan yang diselenggarakan pihak luar 

hanya terbatas pada program yang tidak dapat dilaksanakan Bank 

BNI sendiri. 

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



3. Filosofi 

Kegiatan pelatihan dan pengernbangan pada Bank BNI dida- 

sarkan pada filosofis yang rnenyatakan bahwa : 

a. Belajar adalah kebutuhan setiap pegawai sejak diterirna bekerja 

sarnpai dengan rnenjalani rnasa pensiun 

b. Dengan belajar, seorang pegawai selalu siap rnenghadapi tuntut- 

an perubahan dalarn lingkungan pekerjaannya 

c. Kegiatan belajar yang terarah akan rneningkatkan profesionalisrne 

pegawai dan berdarnpak positif terhadap peningkatan karir, 

kesejahteraan dan kinerja perusahaan 

d. Setiap pirnpinan pada lini rnanapun rnernpunyai tanggung jawab 

terhadap pelatihan dan pengernbangan pegawai serta rnencipta- 

kan suasana yang rnendorong sernangat bekerja. 

4. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan pelatihan dan pengernbangan pada Bank 

BNI adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan calon pegawai agar rnernpunyai pengetahuan, kete- 

rarnpilan dan sikap yang dibutuhkan untuk rnenjalankan tugasl 

pekerjaannya 

b. Meningkatkan pengetahuan, keterarnpilan dan sikap kerja pega- 

wai  ke arah jenjang karir yang lebih tinggi 

c. Mengernbangkan pengetahuan, keterarnpilan dan sikap kerja pe- 

gawai yang dinilai rnasih belurn rnencapai prestasi yang diharap- 

kan 
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d. Meningkatkan loyalitas dan keahlian khusus agar tercipta pega- 

wai  yang mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi 

e. Membantu lembaga lain yang memerlukan pelatihan dan pengem- 

bangan. 

5 .  Prinsip-Prinsip Pelatihan dan Pengembangan 

Prinsip-prinsip pelatihan dan pengembangan pada Bank BNI 

dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan 

memiliki sikap dasar pengabdian serta profesionalisme yang tinggi 

adalah sebagai berikut : 

a. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan diidentifikasi dan diarah- 

kan pada peningkatan kinerja Bank BNI 

b. Pengembangan, penyelenggaraan dan pengevaluasian program 

pelatihan dilaksanakan secara sistematik, efektif dan efisien oleh 

staf yang profesional dan didukung oleh sarana logistik yang baik 

c. Pemanfaatan program pelatihan yang diselenggarakan pihak luar 

hanya terbatas pada program yang tidak dapat diselenggarakan 

sendiri 

d. Pelatihan dan pengembangan merupakan suatu investasi yang 

hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang. Oleh karena 

itu, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan harus mendapat 

dukungan segenap pirnpinan dan pegawai 

e. Efektifitas pelatihan dan pengembangan harus diukur secara 

terus-menerus dengan rnenggunakan tolok ukur yang disesuaikan 

dengan tuntutan dan kemajuan perbankan baik secara nasional 

maupun global. 
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6. Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan 

Agar kegiatan pelatihan dan pengembangan efektif dan dapat 

mencapai sasaran yang ingin dicapai rnaka perlu dilakukan suatu 

analisis rnengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Pada 

Bank BNI, analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan dilakukan 

dengan pendekatan dan surnber inforrnasi sebagai berikut : 

a. Pendekatan 

Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan pada 

Bank BNI dilakukan rnelalui dua pendekatan yaitu pendekatan 

secara individual dan pendekatan kelompok. 

- Pendekatan Individual, dilakukan untuk menganalisis kebutuh- 

an pelatihan dan pengembangan bagi pegawai secara individu 

- Pendekatan Kelompok, dilakukan untuk rnenganalisis kebutuh- 

an pelatihan dan pengembangan bagi sekelornpok pegawai 

yang mempunyai kesamaan dalarn jenis tugas tertentu. 

b. Sumber lnformasi Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan 

Sumber inforrnasi mengenai kebutuhan pelatihan dan pe- 

ngembangan pada Bank BNI adalah sebagai berikut : 

- Pegawai yang bersangkutan, teman sejawat, atasan, nasabah 

atau masyarakat lain yang dilayani 
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- lnforrnasi kebutuhan pelatihan dan pengernbangan yang 

bersurnber dari organisasi dan rnanajemen 

- Perubahan pada lingkungan, rnisalnya perubahan Peraturan 

Pernerintah, rneningkatnya tingkat persiangan serta rneningkat- 

nya harapan layanan rnasyarakat terhadap dunia perbankan. 

c. Penilaian Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan 

Manajernen Bank BNI rnenyadari bahwa banyak aspek 

teknis, rnanajerial dan kepribadian yang perlu ditingkatkan kuali- 

tasnya secara terus rnenerus rnelalui kegiatan pelatihan dan 

pengernbangan. Narnun dernikian, rnanajemen dibatasi oleh 

ketersediaan dana, fasilitas, instruktur, dan keterbatasan lainnya. 

Oleh karena itu, dalarn rnelakukan penilaian kebutuhan pelatihan 

dan pengernbangan digunakan prinsip-prinsip prioritas dan selekti- 

fitas, yaitu rnenekankan pada kegiatan yang benar-benar dibutuh- 

kan dan rnendesak. 

7 .  Komponen Sistem Pelatihan dan Pengembangan 

Kornponen sistern pelatihan dan pengernbangan pada Bank BNI 

secara skernatis seperti terlihat pada Gambar 6. Pada Garnbar 6 

tersebut, terlihat bahwa kornponen dari sistern pelatihan pada Bank 

BNI adalah : peserta pelatihan dan pengernbangan yang merupakan 

input, proses pendidikan dan pelatihan idiklat), serta lulusan yang 

rnerupakan output. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang 
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Garnbar 6. Komponen sistem pelatihan pada Bank BNI 

rnempengaruhi proses pendidikan dan pelatihan, yaitu kurikulum dan 

bahan, pengajar (instruktur), fasilitas dan alat, serta pengelolalpenye- 

lenggara. Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan mernpengaruhi 

output yang dihasilkan. 

a. Peserta Pelatihan dan Pengembangan 

Peserta kegiatan pelatihan dan pengernbangan pada Bank 

BNI berasal dari intern perusahaan rnaupun pihak luar yang ber- 

rnaksud mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan pada 
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Bank BNI. Peserta pelatihan dipilih rnelalui seleksi atau tes, atau 

dapat juga melalui penunjukkan langsung oleh direksi. Seleksi 

dan pengesahan peserta pelatihan dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang. 

b. Proses Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Metode yang dipakai dalarn proses pendidikan dan pe- 

latihan pada Bank BNI dapat dibedakan rnenjadi tiga bagian, yaitu 

metode yang digunakan secara individual, metode yang 

digunakan oleh kelornpok kecil dan metode yang digunakan oleh 

kelornpok besar. 

1. Metode yang digunakan oleh individual 

Metode yang dipakai oleh individual adalah sebagai 

berikut : 

- Metode bebas (rnernbaca) 

- Coaching 

- CPI (Computer Base Instruction) 

- Pengikutsertaan program UT 

2. Metode yang digunakan oleh kelompok kecil 

Yang dimaksud dengan kelornpok kecil adalah kelom- 

pok yang berjurnlah lebih dari 1 orang hingga 40 orang. 
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Metode yang digunakan oleh kelompok kecil meliputi : 

- Kursus atau kelas 

- Seminar 

- Lokakarya 

- Konseling 

- Study Tour 

3. Metode yang digunakarl oleh kelompok besar 

Yang dirnaksud dengan kelompok besar adalah kelorn- 

pok yang terdiri dari lebih 40 orang peserta. Metode yang di- 

gunakan untuk kelompok besar ini adalah : 

- Konferensi 

- Kuliah 

Dalam rnenentukan metode yang akan digunakan, harus 

dipertirnbangkan dan disesuaikan dengan hal-ha1 berikut : 

1 .  Hasillsasaran yang ingin dicapai, yaitu pengetahuan, kete- 

rampilan dan perubahan sikap yang ingin dicapai 

2. Pokok bahasanlprogram 

3. Jenis fasilitas dan perlengkapan 

4. Tenaga yang tersedia 

5. Karakteristik peserta 

6. Biaya yang tersedia 
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c. Kurikulum dan Bahan 

Kurikulum dan bahan pelatihan pada Bank BNI disusun 

dalam suatu program pelatihan. Materi yang diberikan disesuai- 

kan dengan kebutuhan pelatihan dan tujuan yang ingin dicapai. 

Pengajarlpelatihlinstruktur dapat berasal dari intern perusa- 

haan maupun pihak ahli (konsultan) yang dipilih oleh perusahaan. 

Kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh pengajarlpelatihlinstruktur 

adalah sebagai berikut : 

1 .  Menguasai pengetahuan atau keterampilan yang akan 

diajarkan serta mempunyai keterampilan mengajar 

2. Mempunyai kredibilitas karena sedang (pernah) mempunyai 

jabatanlpendidikan yang sesuai dengan materi yang diajarkan 

serta memiliki kepribadian yang baik 

3. Memiliki antusias dan keterikatan (komitmen) yang tinggi 

e. Fasilitas dan Alat 

Fasilitas dan alat yang dimiliki oleh divisi SDM 2 sebagai 

pengelola dan penyelenggara kegiatan pelatihan dan pengem- 

bangan pegawai Bank BMI adalah sebagai berikut : 
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1. Gedung (Lokasi) 

Pelatihan dan pengembangan pegawai pada Bank BNI 

dapat diselenggarakan di : gedung pelatihan Bank BNI, 

Kampus I dan II Bank BNI atau gedung pihak ke-3. 

2. Media 

Media yang disediakan oleh Bank BNI untuk kegiatan 

pelatihan dan pengernbangan pegawai adalah : OHP (Over- 

head Projector), White Board, Flip-chart, TV-set, dl1 sesuai 

kebutuhan program 

Sedangkan fasilitas yang diberikan kepada peserta pela- 

tihan dan pengembangan meliputi ongkos perjalanan dinas bagi 

peserta luar kota, penginapan, rnakan, snack, uang saku, training 

k i t  dan hand-out, dll. 

Kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai pada 

Bank BNI diselenggarakan/dikelola oleh Divisi SDM 2. Dalam 

melakukan aktivitasnya, misi yang diemban oleh Divisi SDM 2 

adalah sebagai berikut : 

1. Menjamin bahwa kegiatan pelatihan dan pengembangan telah 

diidentifikasikan dan diarahkan dengan program yang sesuai 

dengan upaya peningkatan kualitas SDM 
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2. Mengembangkan, menyelenggarakan dan mengevaluasi 

program pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank BNI 

3. Mengidentifikasi, menyusun dan mengevaluasi program pela- 

tihan manajemen dan fungsional tertentu yang diselenggara- 

kan oleh pihak luar 

4. Mengembangkan dan memantapkan adanya dukungan staf 

yang profesional dan dukungan sarana logistik bagi program 

pelatihan dan pengembangan Bank BNI 

5. Membantu kegiatanlbisnis perusahaan anak di bidang pelatih- 

an, sejalan dengan kebijakan BNI Incorporated. 

g. Lulusan 

Output dari kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai 

adalah lulusan atau peserta terlatih. Diharapkan, lulusan atau 

peserta yang telah terlatih ini dapat memberikan kontribusi yang 

lebih besar terhadap upaya-upaya pencapaian sasaran perusahaan 

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan 

sikap menuju arah yang lebih baik. 

8. Program Pelatihan dan Pengembangan pada Bank BNI 

Sumberdaya manusia menjadi semakin penting karena mening- 

katnya kebutuhan tenaga ahli perbankan yang profesional serta 

rneningkatnya persaingan antar bank. Terbatasnya sumberdaya 

rnanusia di bidang perbankan membutuhkan perhatian khusus dari 
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Bank BNI dan diperlukan biaya yang besar bagi program internal 

maupun eksternal. Oleh karena itu, Bank BNI berupaya secara terus 

rnenerus dan terencana untuk rneningkatkan kualitas surnberdaya 

rnanusia rnelalui program pelatihan dan pengernbangan pegawai, 

yang antara lain rneliputi : 

a. Program Pelatihan Keterampilan 

1. Bidang Kredit 

Program pelatihan keterarnpilan bidang kredit rneliputi : 

- CAP (Credit Application Package), yaitu pelatihan tingkat 

aplikasi kredit yang khusus diperuntukkan bagi rnanajernen 

perkreditan yang rnencakup wholesale market dan middle 

market 

- BCM (Branch Credit Management), yaitu pelatihan Mana- 

jernen Perkreditan Cabang Dalarn Negeri yang rnencakup 

retail market 

- BCM Overses Branches, yaitu pelatihan Manajernen Perkre- 

ditan Cabang Luar Negeri 

- Pegelkop-retail, yaitu pelatihan untuk koperasi-koperasi 

usaha kecil dan pelatihan pengusaha golongan ekonorni 

lernah 

- Analis Kredit, yaitu pelatihan bagi calon analis kredit 
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2. Bidang Non-Kredit 

Pelatihan pengembangan keterampilan bidang non- 

kredit antara lain meliputi : 

- CCRM (Corporate Correspondence Relationship Manager), 

yaitu pelatihan yang bertujuan untuk menghasilkan sum- 

berdaya manusia yang handal dalarn mengelola kegiatan 

kerjasama luar negeri 

- Analis Non-Kredit, yaitu program pelatihan bagi calon 

analis non kredit 

- Dealer, yang pelatihan yang dilakukan untuk mencetak 

tenaga dealer yang handal dan kompeten 

- Jurist, yaitu pelatihan pendidikan bagi ahli hukum perban- 

kan 

- Pengelola Akuntansi, yaitu program pelatihan bagi calon 

pengelola akuntansi Bank BNI 

- EDP Auditor, yaitu program pelatihan bagi calon EDP 

Auditor 

- IBOIIBTF (International Banking Officer/lnternationaI Bank- 

ing and Trade Finance), yaitu pelatihan untuk para pimpin- 

an cabang dan staf kantor cabang devisa 

- Auditor, yaitu pelatihan bagi calon pengawas (auditor) 

intern 

- Teller, yaitu pelatihan bagi calon teller 

- Training for Trainer, yaitu pelatihan bagi pelatih 

- Transaksi dalam negeri dan luar negeri 
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- FBI (Fee Based Income), yaitu pelatihan untuk staf tentang 

usaha memperoleh pendapatan non-bunga (seperti LIC, 

garansi bank, inkaso) 

- Product Knowledge, yaitu pelatihan untuk pegawai baru 

tentang produk-produk Bank BNI baik kredit maupun non- 

kredit 

- Teknologi perbankan, yang meliputi VSAT, ATM, BOSS 

On-line, dl1 

- Service Excellence, yaitu pelatihan untuk melatih sumber- 

daya manusia Bank BNI dalam bidang pelayanan kepada 

nasabah 

b. Program Pengembangan Karir 

1. Program Bergelar (Degree Program) 

Program pengembangan karir bergelar pada Bank BNI 

meliputi : Program Diploma (D3), Program Sarjana (SI),  Pro- 

gram Master Degree (S2) Luar Negeri, Program Magister (52) 

Dalam Negeri, dan Program Doktoral (S3) Luar Negeri. 

2. Program Non-Gelar (Non-Degree Program) 

- P3B (Program Pengembangan Pegawai Bank), yaitu pelatih- 

an untuk pegawai non staf 

- PPJJ-PUTD (Program Pendidikan Jarak Jauh - Program 

Umum Tingkat Dasar), yaitu program pelatihan jarak jauh 
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yang diselenggarakan Bank BNI bekerja sarna dengan 

Universitas Terbuka (UT) 

- PDP I (Profesional Development Program I), yaitu pen- 

didikan profesional perbankan bagi rnanajer lini pertama 

yang diselenggarakan oleh lnstitut Bankir lndonesia (161) 

3. Program Pengembangan PimpinanlCalon Pimpinan 

- Program calon pimpinan cabang, yaitu pelatihan bagi calon 

Operation Manager (OM) dan calon Customer Service 

Manager (CSM) 

- Leadership Skills (latihan kepemimpinan) 

- PDP IIIISESPIBANK (Sekolah Staf dan Pirnpinan Bank), 

yaitu pendidikan profesional perbankan bagi manajernen 

puncak, yang diselenggarakan oleh lnstitut Bankir 

lndonesia (IBI) 

- SESPlBl (Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia), 

adalah sekolah staf dan pimpinan untuk makro perbankan 

yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 

- ABM P (Advanced Banking Management Program), yaitu 

program pendidikan rnanajemen perbankan bagi level 

manajernen puncak (top management) 

- TMP (Top Management Program), yaitu program 

pendidikan bagi level top management 

- PRBP (Pasific Rim Bankers Program), yaitu program 

pelatihan bagi level top management 
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c. Program Peningkatan Loyalitas dan Profesionalisme 

Program pelatihan peningkatan loyalitas dan profesi- 

onalisme terdiri dari : 

1. Pelatihan Budaya Kerja 

2. Pelatihan P4 

3. Pelatihan Kesatpaman 

4. Pelatihan Sekretaris 

d. Program Bahasa 

1. Bahasa lnggris 

2. Bahasa Jepang 

3. Bahasa Cina 

4. Bahasa Perancis 

5. Bahasa Jerman 

6. Bahasa Arab 

7. Bahasa Spanyol 

e. Program lain-lain yang berkaitan dengan teknis perbankan 

9. Evaluasi Pelatihan dan Pengembangan 

Untuk rnengukur keberhasilan suatu program pelatihan dan 

pengembangan pegawai, maka Bank BNI melakukan evaluasi pelatih- 

an dan pengembangan pada akhir kegiatan pelatihan. Evaluasi kegiat- 

an pelatihan dan pengembangan tersebut dilakukan dengan cara 
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menyebarkan kuisioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelatih- 

an dan pengembangan, seperti peserta pelatihan, instruktur maupun 

pengelola pelatihan. 

Faktor-faktor yang dievaluasi adalah rneliputi rnutu program, 

rnutu pelatihan, penilaian atas pelatih dan penilaian atas akomodasi. 

Hal yang dinilai dalarn rnengevaluasi rnutu program adalah rneliputi : 

pencapaian tujuan program, pernenuhan program yang peserta 

harapkan, pengertian peserta terhadap rnateri setelah rnengikuti 

program pelatihan, peningkatan keterarnpilan yang dirasakan peserta, 

kesesuaian tingkat pelatihan bagi pengetahuan peserta, penerapan 

program pada pekerjaan, sisternatika penyajian, rnetode yang diguna- 

kan serta alat bantu yang digunakan. 

Hal-ha1 yang dinilai dalam rnengevaluasi rnutu pelatihan rnelipu- 

ti : pendapat peserta rnengenai isi program dan pendapat peserta 

rnengenai bukulmateri yang diberikan. Sedangkan hal-ha1 yang dinilai 

dari evaluasi penilaian atas pelatih rneliputi : prinsip teori belajar, 

tujuan instruksional, metode dan media instruksional, tes dan pengem- 

bangannya, validitas dan rentabilitas tes, serta keterangan dasar 

dalarn mengajar. Dalarn melakukan evaluasi penilaian atas akornoda- 

si, hal-ha1 yang dinilai rneliputi : kondisi ternpat pelatihan dan fasilitas 

pelatihan. 
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VI. HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. EVALUASI SISTEM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PADA 
BANK BNI 

Dari hasil analisis dan sintesis terhadap sistern pelatihan dan 

pengernbangan pada Bank BNI, secara urnurn dapat dinyatakan bahwa 

sistem pelatihan dan pengernbangan surnberdaya manusia pada Bank BNI 

telah cukup baik. Secara lebih terperinci, evaluasi sistern pelatihan dan 

pengernbangan sumberdaya rnanusia pada Bank BNI adalah sebagai 

berikut : 

1. Kontribusi Pelatihan Terhadap Pelaksaan Bidang Kerja Pegawai 

Sistern pelatihan yang baik, seyogyanya rnemberikan kontribusi 

yang besar terhadap pelaksanaan bidang kerja pegawai. Melalui 

program pelatihan, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, 

keterarnpilan atau sikap ke arah yang lebih baik. 

Dari hasil analisis kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan 

bidang kerja pegawai, terlihat bahwa 46.67 persen responden rnerasa 

bahwa pelatihan memberikan kontribusi yang besar terhadap pelak- 

sanaan bidang tugas. Bahkan 40 persen responden rnerasa bahwa 

pelatihan rnernberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pelak- 

sanaan bidang kerja pegawai dan hanya 3.33 persen responden yang 

merasa bahwa kegiatan pelatihan memberikan kontribusi yang kecil. 

Rekapitulasi pendapat responden rnengenai kontribusi pelatihan 

terhadap pelaksanaan bidang tugas dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan bidang tugas 

Dari data tersebut, dapat dihitung rata-rata pendapat respon- 

den sebagai berikut : 

{ (1x0) + (2x1) + (3x3) + (4x14) + (5x12) ) / 30 = 4,23 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara umurn responden 

rnerasa bahwa kegiatan pelatihan memberikan kontribusi yang besar 

terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan 

pelatihan perlu terus dilakukan karena terbukti rnernberikan kontribusi 

yang besar terhadap pelaksanaan bidang kerja pegawai. 

2. Penentuan Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assesrnent) 

Agar rnanfaat pelatihan dan pengembangan surnberdaya 

manusia dapat diperoleh secara maksirnal, maka analisis penentuan 

kebutuhan pelatihan rnutlak harus dilakukan dan harus didasarkan 

pada analisis yang tepat (Siagian, 1996). Siagian (1 996) juga 

menyatakan bahwa biaya pelatihan dan pengembangan surnberdaya 

manusia sangat mahal dan rnerupakan beban bagi organisasi. Oleh 

karena itu, perlu adanya jaminan bahwa kegiatan pelatihan dan 

pengernbangan tersebut benar-benar diperlukan. 
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Dari kuisioner yang disebarkan kepada 30 responden diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. Pendapat responden rnengenai penentuan kebutuhan pelatih- 
an pada Bank BNI 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya 13,33 persen res- 

ponden menjawab penentuan kebutuhan pelatihan pada Bank BNI 

baik, selebihnya 73,33 persen menyatakan penentuan kebutuhan 

pelatihan tersebut cukup baik, 10,O persen rnenyatakan tidak baik 

dan 3,33 persen menyatakan sangat tidak baik. Dari data tersebut 

dapat dihitung rata-rata pendapat responden sebagai berikut : 

{ (1x1) + (2x3) + (3x22) + (4x4) + (5x0) ) I 3 0  = 2,96 

Dari nilai rata-rata pendapat responden tersebut dapat dinyata- 

kan bahwa penentuan kebutuhan pelatihan pada Bank BNI rnendekati 

cukup baik (nilai = 2,96 , rnendekati nilai 3 = cukup baik). Hal ini 

rnengindikasikan perlunya dilakukan perbaikan-perbaikan pada analisis 

penentuan kebutuhan pelatihan pada Bank BNI. 

Berdasarkan pengolahan informasi dari Buku Pedornan dan 

Petunjuk Pelatihan (BPP - Pelatihan) serta wawancara dengan pihak- 

pihak yang kompeten dari Divisi SDM 2, sebenarnya Bank BNI telah 

rnerniliki TNA-T (Training Need Assesment-Tool). Narnun diakui, 
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dalam pelaksanaanya kurang lebih 3 tahun ini. TNA-T tersebut tidak 

pernah digunakan kembali. Hal ini dikarenakan seringnya dilakukan 

crash program sehingga kegiatan pelatihan kurang terprogram dan 

terencana dengan baik. 

Saat ini, analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan pada 

Bank BNI tidak dilakukan secara khusus, melainkan hanya berda- 

sarkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu antara lain 

pegawai yang bersangkutan, atasan, teman sejawat, nasabah, 

manajemen serta perubahan pada lingkungan. Seyogyanya, analisis 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM pada Bank BNI dilaku- 

kan secara khusus yaitu dengan cara melakukan analisis organisasi 

(organizational analysis). analisis tugaslprestasi (task analysis) dan 

analisis individulpribadi (person analysis). 

Menurut Wexley dan Yuki (19841, analisis organisasi bertujuan 

untuk menganalisis apakah program pelatihan dan pengembangan 

benar-benar diperlukan dan akan sukses. Analisis organisasi ini 

dilakukan dengan mengkaji tujuan jangka pendek dan jangka panjang 

organisasi (perusahaan). Program pelatihan dan pengembangan yang 

dilakukan harus dapat mendukung pencapaian tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang dari organisasi tersebut. 

Analisis tugas dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai 

hal-ha1 apa yang harus dilakukan dalam rangka menghasilkan peker- 

jaan yang efektif. Analisis tugas dilakukan dengan mengacu atau 

mengkaji uraian pekerjaan (job description) yang berisi penentuan 

pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan untuk suatu jabatan tertentu 

beserta tingkat kepentingannya, identifikasi tugas (task identification) 
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yang menguraikan tugas-tugas secara rinci dari uraian pekerjaan yang 

telah dibuat beserta tingkat kepentingannya, dan penentuan Garis 

Besar Tujuan Pelatihan (Generation o f  Course Objectives), dimana 

tujuan dan sasaran pelatihan ini kemudian akan digunakan untuk 

memutuskan isi komponen pelatihan (waktu, metode, peserta, in- 

struktur, materi, dll). 

Analisis individu dilakukan untuk menganalisis siapa saja yang 

memerlukan pelatihan dan apa bentuknya. Langkah pertama yang 

dilakukan dalam analisis ini adalah membuat pembatasan seberapa 

baik kinerja (performance) pegawai tersebut melalui hasil pengamatan 

penyelia {supervisor), tes pengetahuan kerja (job-knowledge test) dan 

catatan perusahaan. Apabila kinerja pegawai di bawah standar, 

maka dilakukan diagnosis hal-ha1 yang diperlukan individu tersebut 

untuk dapat meningkatkan kinerjanya. 

3. Peserta Pelatihan dan Pengernbangan 

Pemilihanlpenentuan peserta pelatihan dan pengembangan 

pada Bank BNI dilakukan melalui tes atau seleksi atau juga melalui 

penunjukkan langsung oleh direksi. Metode ini memiliki kelernahan, 

dimana peserta yang 1010s teslseleksi atau ditunjuk oleh direksi 

mungkin saja tidak memerlukan pelatihan dan pengembangan. 

Seyogyanya, program pelatihan dan pengembangan SDM memiliki 

kesesuaian dengan kebutuhan pesertanya. 

Dari hasil analisis pendapat responden mengenai kesesuaian 

program pelatihan dengan kebutuhan pesertanya, diperoleh 26.67 
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persen responden menjawab program pelatihan sesuai dengan kebu- 

tuhan pesertanya. Sedangkan 36.67 persen menjawab, program 

pelatihan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pesertanya, 

bahkan 13,33 persen responden menjawab program pelatihan sering 

tidak sesuai dengan kebutuhan pesertanya. Secara terperinci, rekapi- 

tulasi jawaban responden mengenai kesesuaian program pelatihan 

dengan kebutuhan peserta dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kesesuaian program pelatihan dengan kebutuhan peserta 

Dari data di atas dapat dihitung rata-rata pendapat responden 

sebagai berikut : 

( (1x4)  + (2x1 1 )  + (3x5)  + (4x8)  + (5x2) ) 130  = 2.76 

Nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa kesesuaian program 

pelatihan dengan kebutuhan pesertanya relatif rendah. Agar program 

pelatihan dan pengembangan ini lebih berhasil mencapai sasaran 

yang diharapkan dan memiliki kesesuaian tinggi dengan kebutuhan 

pesertanya, maka penentuan peserta pelatihan dan pengembangan 

sebaiknya didasarkan pada hasil analisis individu (person analysis). 

Analisis individu ini bermanfaat untuk menjamin bahwa peserta yang 

mengikuti pelatihan adalah benar-benar pegawai yang perlu dilatih. 

Kadang-kadang tidak seb 
Cukup sesuai 
Sesuai 

Sangat sesuai 
Jumlah 

2 
3 
4 

5 

11  
5 
8 

2 

30 

36,67 

16,67 
26,67 

6,67 
100,OO 
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4. Proses (Metode) 

Teknik (rnetode) pelatihan yang dilakukan pada sistern pelatih- 

an dan pengembangan pada Bank BNI telah cukup baik. Hal ini diin- 

dikasikan oleh jawaban responden sebagai berikut : 

Tabel 6.  Pendapat responden rnengenai rnetode pelatihan pada Bank 
BNI 

Dari data tersebut dapat dihitung nilai rata-rata pendapat 

responden sebagai berikut : 

{ ( I  x0) + (2x2) + (3x14) + (4x1 1) + (5x3) ) 1 30' = 3.50 

Nilai rata-rata tersebut rnenunjukkan bahwa rnenurut respon- 

den, rnetode pelatihan yang dilakukan di Bank BNI telah cukup baik. 

Oleh responden yang menjawab tidak baik, disarankan lebih banyak 

rnelakukan pernbahasan studi kasus serta praktek langsung dengan 

menggunakan bantuan dummy bank atau bank mini, sehingga 

pernahaman peserta terhadap rnateri yang dilatih akan lebih baik 

karena rnernpraktekkan langsung teori pada kondisi dunia nyata. 

Menurut Moelyadi (19951, metode belajar-mengajar yang 

digunakan pada suatu pelatihan dimana pesertanya orang dewasa 

lebih baik rnenggunakan "cara belajar orang dewasa" (andragogy). 
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Pada cara belajar ini peserta dituntut untuk aktif dalarn proses pendi- 

dikan dan latihan, hubungan yang saling rnernbantu antara peserta 

dengan pelatih, dititikberatkan pada praktek, serta kornunikasi dua 

arah. Cara belajar orang dewasa ini juga akan rneningkatkan 

kernarnpuan peserta dalarn mernbina kerjasarna kelornpok. Sehingga 

metode pelatihan yang disarankan pada Bank BNI sebaiknya lebih 

banyak rnenerapkan metode studi kasus, business game, role playing 

dan latihan laboratorium. Metode-metode ini akan lebih rneningkat- 

kan interaksi dua arah antara pelatih dan peserta, sehingga diharap- 

kan pernaharnan peserta terhadap materi pelatihan rnenjadi lebih baik. 

Metode studi kasus bertujuan agar peserta pelatihan dan 

pengernbangan marnpu mengidentifikasi, rnenganalisis dan merurnus- 

kan perrnasalahan-perrnasalahan pada dunia nyata serta mencarikan 

alternatif pernecahannya. Metode role playing dilakukan untuk 

mengubah sikap peserta, rnisalnya lebih toleransi terhadap perbedaan 

individu serta lebih marnpu rnengernbangkan keterarnpilan antar 

pribadi (interpersonal skills). Metode business games digunakan 

untuk rnelatih para peserta pelatihan dalam pengarnbilan keputusan 

atau cara mengelola operasional perusahaan dengan cara sirnulasi 

yang disesuaikan dengan situasi bisnis nyata. Sedangkan latihan 

laboratoriurn digunakan terutama dalarn latihan-latihan untuk rnengem- 

bangkan keterarnpilan antar pribadi, misalnya pelatihan sensitivitas. 

5.  Kurikulum dan Bahan 

Dari jawaban kuisioner yang dibagikan kepada 30 responden, 

dirnana pertanyaan yang diajukan adalah "apakah kurikulum pelatihan 
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pada Bank BNI telah terprogram dengan baik" diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 7. Pendapat responden mengenai kurikulum Bank BNI 

Dari data di atas dapat dihitung pendapat rata-rata responden 

sebagai berikut : 

{ (1x0) + (2x2) + (3x15) + (4x11) + (5x2) } / 30 = 3,43 

Nilai rata-rata sebesar 3,43 tersebut mengindikasikan bahwa 

rata-rata responden menganggap kurikulum pelatihan pada Bank BNI 

telah terprogram dengan cukup baik. Narnun demikian, dari hasil 

analisis terhadap kurikulum pelatihan terlihat bahwa tidak ada format 

baku kurikulum pelatihan, sehingga format antara kurikulum yang 

satu dengan lainnya berbeda-beda, tergantung kepada siapa penyu- 

sunnya. Sebaiknya, kurikulum pelatihan pada Bank BNI disusun 

berdasarkan format yang baku. Upaya ini telah mulai dirintis oleh 

Bank BNI, dengan melakukan kerjasama dengan konsultan dari 

Lembaga Adminstrasi Negara (LAN). 

Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan 

tuntutan persaingan yang semakin ketat. Misalnya, dalam era globa- 

lisasi dan perdagangan bebas, seluruh surnberdaya manusia dituntut 
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untuk rnerniliki kesiapan dan kernarnpuan rnelayani nasabah dengan 

baik. Sehingga rnateri-rnateri seperti service excellence dan product 

knowledge perlu diberikan kepada sernua pegawai dari rnulai level 

terendah sarnpai level tertinggi. 

Dalarn rangka rnenghirnpun persepsi responden rnengenai 

sejauh rnana rnateri yang dilatih pada Bank BNI rnarnpu rnenjawab 

tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas, diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 8. Kernarnpuan rnateri yang dilatihkan dalarn rnenjawab tantang- 
an era globalisasi dan perdagangan bebas 

Nilai rata-rata pendapat responden dapat dihitung sebagai 

berikut : 

{ (1x0) + (2x2) + (3x25) + (4x3) + (5x0) } 130 = 3.03 

Dari data tersebut, terlihat bahwa rnayoritas responden rnerasa 

bahwa rnateri yang dilatihkan pada Bank BNI saat ini, cukup rnarnpu 

dalarn rnenjawab tantangan rnasa datang. Responden yang rnenja- 

wab tidak marnpu rnenyarankan bahwa sebaiknya rnateri rnengenai 

perdagangan internasional, transaksi luar negeri, serta fee based 

income lebih diintensifkan. 
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Pengajarlpelatihlinstruktur pada program pelatihan dan pengem- 

bangan SDM Bank BNI telah cukup baik, dimana pengajarlpelatihl 

instruktur tersebut adalah orang-orang yang kompeten dan berpenga- 

laman dalarn bidang yang dilatih. Hal ini terlihat dari jawaban re- 

sponden sebagai berikut : 

Tabel 9. Pendapat responden mengenai kompetensi instruktur 

Nilai rata-rata pendapat responden dapat dihitung sebagai 

berikut : 

{ (1x0) + (2x0) + (3x15) + (4x11) + (5x4) } 130  = 3.63 

Narnun demikian, Bank BNI merasakan masih kurangnya 

tenaga-tenaga pelatih untuk bidang-bidang tertentu seperti teknologi, 

transaksi luar negeri, treasury, dan fee based income (Business Plan 

Divisi SDM 2, 19961. Kekurangan ini dapat dipenuhi dengan melaku- 

kan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lain, misal- 

nya lnstitut Bankir Indonesia, lembaga konsultan, atau lembaga per- 

bankan lainnya. 

Tidak kompeten 
Cukup kompeten 
Kompeten 

Sangat kompeten 
Jumlah 

2 
3 

4 
5 

0 

15 
11 

4 
30 

0,OO 

50,OO 
36,67 

13,33 
100,OO 
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7 .  Fasilitas dan Alat 

Fasilitas dan alat yang dirniliki Bank BNI untuk kegiatan pelatih- 

an dan pengembangan telah baik, dirnana 76.67 persen responden 

rnerasa bahwa fasilitas pelatihan pada Bank BNI baik. Secara terperin- 

ci, tabulasi pendapat responden rnengenai fasilitas pelatihan Bank BNI 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pendapat responden rnengenai fasilitas pelatihan yang 
dirniliki Bank BNI 

Rata-rata nilai pendapat responden rnengenai fasilitas pelatihan 

Bank BNI adalah sebagai berikut : 

{ (1x0) + (2x1) + (3x2) + (4x23) + (5x4) ) 140 = 4,OO 

Satu orang responden yang rnenjawab tidak baik rnenyarankan 

dibangunnya dummy bank yang disesuaikan dengan kondisi nyata 

perbankan. Mengacu pada lnstitut Bankir Indonesia (IBI), sebaiknya 

Bank BNI rnerniliki laboratoriurn dealing room dan bourse game untuk 

rnernudahkan pernaharnan peserta pelatihan rnengenai aplikasi rnateri 

yang dilatihkan. 

Tidak Baik 
Cukup Baik 
Baik 

Sangat Baik 
Jumlah 

2 

3 
4 

5 

1 
2 
23 

4 
30 

3,33 

6,67 
76,67 

13,33 
100,OO 
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Divisi SDM 2 sebagai pengelola dan penyelenggara kegiatan 

pelatihan dan pengembangan pada Bank BNI telah mampu mengelola 

kegiatan pelatihan dan pengembangan dengan baik sesuai dengan 

misi yang diemban oleh divisi tersebut. Hal ini diindikasikan oleh 

jawaban responden berikut ini. 

Tabel 11. Pendapat responden mengenai kemampuan pengelola 
dalam mengelola/menyelenggarakan program pelatihan 

Dari data tersebut terlihat bahwa 56,67 persen responden 

Tidak mampu 
Cukup mampu 
Mampu 
Sangat mampu 

Jumlah 

menganggap bahwa pengelola mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Nilai rata-rata pendapat responden dapat dihitung 

sebagai berikut : 

{ (1 xO) + (2x0) + (3x1 1)  + (4x1 7) + (5x2) } 1 30 = 3,70 

Nilai rata-rata sebesar 3,70 ini menunjukkan bahwa Divisi SDM 

2 telah lebih dari cukup mampu dalam mengelola kegiatan pelafihan 

pada Bank BNI. 

2 
3 
4 
5 

0 

11 

17 
2 

30 

0,OO 

36,67 

56,67 

6,67 

100,OO 
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9. Lulusan 

Lulusan atau peserta terlatih yang rnerupakan output dari 

sistern pelatihan dan pengembangan diharapkan rnerniliki keterarn- 

pilan, sikap, pemaharnan, atau perilaku yang lebih baik dibandingkan 

dengan sebelurn mengikuti pelatihan sehingga upaya pernbentukan 

surnberdaya rnanusia yang berkualitas rnelalui program pelatihan dan 

pengernbangan dapat tercapai. 

Dari hasil analisis data terhadap pendapat responden rnengenai 

pengetahuanlketerampilanlsikap peserta pelatihan setelah pelatihan 

selesai dilakukan diperoleh rnayoritas responden (63,33 persen) 

rnerasa bahwa pengetahuanlketarnpilanlsikap tersebut rneningkat 

setelah pelatihan selesai dilakukan, bahkan 16.67 persen responden 

rnerasa bahwa pengetahuanlketerampilanlsikap peserta pelatihan 

sangat meningkat setelah pelatihan selesai dilakukan. Tabulasi 

pendapat responden rnengenai lulusan pelatihan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 12. Pendapat responden mengenai output pelatihan 

Tidak meningkat 
Cukup meningkat 
Meningkat 
Sangat meningkat 

Jumlah 

2 

3 
4 

5 

0 
6 
19 
5 

30 

0,OO 
20,OO 
63,33 

16,67 

100,OO 
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Nilai rata-rata pendapat responden adalah sebagai berikut : 

{ (1x0) + (2x0) + (3x6) + (4x1 9) + (5x5) } 1 3 0  = 3,96 

Dari nilai rata-rata tersebut, terlihat bahwa pengetahuanlkete- 

rarnpilanlsikap pegawai setelah rnengikuti pelatihan rnengalarni 

peningkatan. Sehingga diharapkan kinerja pegawai akan rneningkat 

pula. Narnun dernikian, kinerja surnberdaya rnanusia tidak hanya 

ditentukan oleh sistern pelatihan dan pengernbangan yang dilakukan, 

karena terdapat faktor-faktor lain yang turut rnernpengaruhi yaitu 

kualitas individu dan rnanajernen organisasi di rnana ia bekerja yang 

berada di luar sistern pelatihan dan pengernbangan surnberdaya 

rnanusia. 

10. Evaluasi Program Pelatihan dan Pengembangan 

Evaluasi pelatihan dan pengernbangan pada Bank BNI dilakukan 

dengan rnenyebarkan kuisioner kepada peserta pelatihan, pelatih 

ataupun pengelola pelatihan. Dari hasil analisis terhadap evaluasi 

pelatihan dan pengernbangan pada Bank BNI terlihat bahwa evaluasi 

pelatihan dan pengernbangan lebih didasarkan pada pendapat peser- 

ta, pelatih atau pengelola terhadap kegiatan pelatihan yang dilakukan. 

Menurut Sherman dan Bohlander, (1 9921, seyogyanya evaluasi 

pelatihan dan pengernbangan tidak hanya dilakukan berdasarkan 

pendapat peserta, pelatih atau pengelola untuk rnenghindari kornentar 

yang subjektif. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk 

rnenganalisis efektifitas pelatihan adalah peningkatan produktifitas 

pegawai, peningkatan keterampilan pegawai, perubahan sikap atau 

perilaku dari pegawai ke arah yang lebih baik 
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B. PERBANKAN PADA ERA GLOBALlSASl DAN IDENTIFIKASI KOMPETENSI 
YANG DIBUTUHKAN SDM PERBANKAN PADA ERA GLOBALISAS1 DAN 
PERDAGANGAN BEBAS 

1. Perbankan Pada Era Globalisasi 

Menurut Widjaya (19961, globalisasi pada hakekatnya rnerupa- 

kan tuntutan adanya sistern perdagangan yang bebas, terbuka dan 

efisien. Sebagai ekspektasi dari terciptanya globalisasi adalah tercip- 

tanya efisiensi dalarn bentuk costless, timeless, dan peopleless. Agar 

efisiensi tersebut dapat tercapai, rnaka kalangan perbankan di lndo- 

nesia dituntut untuk meningkatkan competitive advantage-nya, 

sehingga pada gilirannya akan rnernudahkan dalarn rnernasuki per- 

saingan di pasar global. 

Secara teknis operasional, bentuk competitive advantage 

tersebut harus dapat direfleksikan pada dua sisi kegiatan perbankan, 

yaitu Financial Intermediary (FI) yang merupakan refleksi kegiatan 

bisnisnya dan Delivery System sebagai refleksi kegiatan administrasi 

dan layanan. Hasil dari kegiatan financial intermediary sebagian 

besar diperoleh dari interest earning, sementara bidang delivery 

system dalarn bentu k non interest earning atau fee based income. 

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, sebagai akibat 

kernajuan teknologi dan tuntutan rnasyarakat yang semakin rnengi- 

nginkan kecepatan pelayanan,terdapat kecenderungan bahwa bidang 

delivery system akan semakin berkernbang. Peranan teknologi akan 

rnenjadi sangat vital dan pelayanan yang baik terhadap nasabah akan 

rnerupakan kunci keberhasilan perbankan pada era globalisasi dan 
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perdagangan bebas. Namun, meskipun peranan teknologi akan 

menjadi sangat vital pada era globalisasi dan perdagangan bebas, 

peranan sumberdaya manusia tetap merupakan faktor penentu 

keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, untuk dapat memenang- 

kan persaingan pada era globalisasi dan perdagangan bebas, mutlak 

dimiliki sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas tinggi. 

Dalam persaingan perbankan yang semakin ketat, akan terjadi 

"perang" kecanggihan teknologi dalam melayani kebutuhan nasabah 

sehingga kriteria dari para officer perbankan dituntut semakin tinggi 

agar mampu melayani keinginan nasabah. Dalam menghadapi peru- 

bahan yang terjadi, bank harus selalu berusaha menyesuaikan diri 

(adaptif dan responsif) terhadap munculnya trend-trend baru yang 

mempengaruhi selera dan kebutuhan para nasabah agar produk- 

produknya selalu digunakan oleh nasabah. Sehingga arah pemasaran 

hendaknya selalu mengutamakan selera dan kepuasan nasabah. 

Menurut Kusumawati (1 9951, perilaku nasabah abad 21, 

khususnya nasabah akhir (retail/individual) sangat sensitif terhadap 

perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Hal ini menuntut para 

bankir untuk selalu inovatif mengembangkan produk-produk yang 

mempunyai nilai kepuasan pada nasabah. 

Perbankan pada abad 21 mutlak memiliki orientasi yang kuat 

terhadap kepuasan nasabah. Selain menginginkan uangnya aman 

tersimpan di Bank, nasabah menginginkan akses yang mudah dan 

cepat dengan perbankan di mana saja dan kapan saja. Nasabah juga 

menginginkan informasi yang akurat mengenai rekening mereka. 

lmplikasi dari keinginan nasabah bagi perbankan adalah bank harus 
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dapat memproses transaksi lebih cepat dan lebih memuaskan diban- 

dingkan dengan saat ini. Bank juga dituntut agar rnampu rnernberi- 

kan inforrnasi yang dibutuhkan nasabah serta rnampu rnenjawab 

pertanyaan dan menyelesaian rnasalah secara lebih efisien. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh First Manhattan Consulting 

Group bekerja sama dengan Bank Administration Institute yang dila- 

kukan di Arnerika Serikat rnenernukan bahwa lebih dari 20 persen 

cabang bank yang rnelakukan bisnis saat ini akan ditutup pada akhir 

dekade, digantikan oleh ATM, home banking dan electronic delivery 

system lainnya. Hasil penelitian tersebut juga rnenemukan bahwa 57 

persen dari transaksi perbankan telah dilakukan di luar kantor cabang, 

dan persentase ini diperkirakan akan terus rneningkat secara dramatis 

di tahun-tahun yang akan datang. 

Gubernur Bank Indonesia, Soedradjat Djiwandono, sebagai 

pembicara kunci pada Seminar lnternasional yang diselenggarakan 

dalam rangka 50 tahun Bank BNI, menyatakan bahwa peningkatan 

teknologi yang demikian cepat telah rnenyebabkan terjadinya berba- 

gai inovasi dalam kegiatan keuangan. Perkernbangan ini didukung 

dengan pengernbangan teknologi inforrnasi dan kornunikasi. Di rnasa 

yang akan datang, pernanfaatan inovasi keuangan rnelalui penggu- 

naan jaringan kornputer, termasuk electronic money akan lebih 

banyak diternukan. Kemajuan teknologi juga rnenyebabkan peningkat- 

an transaksi rnelewati batas antar negara serta meningkatkan jurnlah 

bank yang beroperasi di luar batas negaranya, yang dikenal sebagai 

globalisasi keuangan (financial globalization). 
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Selanjutnya Gubernur Bank lndonesia rnenyatakan bahwa 

dalam rangka rnenghadapi tantangan dan peluang baik dari dalarn 

maupun dari luar, perbankan nasional dipaksa untuk rnernbuat penye- 

suaian-penyesuaian untuk rneningkatkan efisiensi dan daya saing 

rnelalui berbagai alat restrukturisasi. Sebagai upaya rnernpersiapkan 

perbankan nasional agar rnarnpu rnerespon peluang dan tantangan, 

Gubernur BI percaya bahwa upaya-upaya restrukturisasi perbankan 

rnerupakan ha1 yang sangat krusial, karena tanpa restrukturisasi, 

industri perbankan lndonesia tidak akan marnpu rnerniliki daya saing 

seperti yang diharapkan. Restrukturisasi perbankan diharapkan akan 

mernfasilitasi perbankan agar lebih siap rnenghadapi perubahan. 

Menindaklanjuti dirasakan pentingnya restrukturisasi perban- 

kan, Bank lndonesia telah rnenawarkan berbagai kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja bisnis perbankan. Kebijakan-kebijakan ini 

berfungsi untuk rnernperkuat struktur keuangan perbankan, untuk 

lebih rnernaharni secara lebih kornprehensif bisnis inti perbankan, 

serta untuk dapat rnengarnbil rnanfaat dari kernajuan teknologi. 

Kebijakan-kebijakan yang ditawarkan Bank lndonesia adalah : 

a. Melakukan merger 

Merger dilakukan sebagai upaya untuk rneningkatkan daya 

saing perbankan nasional. Merger ini dilakukan terutarna apabila 

bank kesulitan rneningkatkan rnodalnya atau bank tidak merniliki 

keahlian dalarn area tertentu, dirnana keahlian ini dirniliki oleh 

bank lain. 
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b. Memformulasikan strategi pengembangan perbankan (bank 
formulation strategy) 

Dalarn rnelakukan forrnulasi strategi pengernbangan per- 

bankan, Bank secara periodik harus rnengkaji kegiatan operasional 

rnereka untuk rneningkatkan efisiensi dan daya saing. Kajian ini 

rneliputi : (1) rnengevaluasi aktivitas bisnis perbankan terutarna 

aktivitas yang bukan rnerupakan bisnis inti perbankan, (2) me- 

ningkatkan sistern dan prosedur operasi rnelalui peningkatan 

efisiensi, (3) rneningkatkan aktifitas fee based income, (4) 

rnengkaji perluasan cakupan operasi regional terrnasuk ekspansi 

luar negeri akibat globalisasi jaringan bisnis, (5) rnernanfaatkan 

teknologi yang lebih canggih, serta (6) rnernilih segrnen pasar 

yang tepat. 

c. Meningkatkan profesionalisme manajemen perbankan 

Manajernen profesional rnerupakan salah satu persyaratan 

yang rnernungkinkan perbankan untuk berkernbang dan berhasil 

dalarn lingkungan yang sangat kornpetitif. Pada era globalisasi 

yang ditandai dengan persaingan yang sernakin ketat, perbankan 

sernakin dihadapkan pada peningkatan tuntutan kerja yang efi- 

sien. Oleh karena itu, perbankan harus dikelola oleh personel 

atau rnanajer yang profesional dan kornpeten serta didukung oleh 

nilai moral yang tinggi. Sebagai upaya rneningkatkan profesiona- 

lisrne rnanajernen perbankan, Bank Indonesia telah rnenetapkan 

aturan bagi perbankan untuk rnengalokasikan dana khusus untuk 

kepentingan pelatihan pegawai. 
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Dari uraian di atas jelas dinyatakan bahwa salah satu kebijakan 

yang ditawarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan 

daya saing perbankan nasional adalah peningkatan profesionalisme 

manajemen perbankan melalui kegiatan pelatihan perbankan. Se- 

hingga jelaslah, sumberdaya manusia yang berkualitas rnerupakan 

faktor kunci keberhasilan pada era globalisasi dan perdagangan 

bebas. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap kompetensi- 

kompetensi yang diperlukan sumberdaya manusia perbankan di masa 

yang akan datang. Kompetensi-kornpetensi tersebut dapat dijadikan 

keunggulan kompetitif sumberdaya perbankan nasional pada' persain- 

gan global yang akan datang. Selanjutnya kegiatan pelatihan dan 

pengembangan harus diarahkan untuk memenuhi pencapaian kornpe- 

tensi-kompetensi tersebut. 

2. ldentifikasi Kompetensi Yang Dibutuhkan SDM Perbankan Pada Era 
Globalisasi dan Perdagangan Bebas 

Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan 

bagi perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan pada era 

globalisasi dan perdagangan bebas. Seiring dengan pengaruh era 

globalisasi dan perdagangan bebas yang menyebabkan tingkat per- 

saingan yang semakin ketat, tuntutan sumberdaya manusia perban- 

kan yang berkualitas juga semakin meningkat. 

Untuk mengantisipasi tuntutan sumberdaya manusia perbankan 

yang semakin berkualitas pada era globalisasi dan perdagangan bebas 

tersebut, Menurut Sumampouw (1  9961, terdapat 7 kelompok kornpe- 

tensi yang harus dimiliki, yaitu : 
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a. SDM di masa mendatang dituntut untuk dapat mengatur diri 
sendiri (Self Management) 

Self Management merupakan kompetensi dasar yang wajib 

dimiliki SDM perbankan. Kornpetensi pertama ini memberi 

pandangan bahwa SDM pada era globalisasi dan perdagangan 

bebas harus marnpu menguasai diri, rnemiliki rasa percaya diri, 

mampu mengatur diri sendiri, disiplin, konsekuensi terhadap janji 

dan fleksibel. 

b. Untuk dapat bersaing pada abad 21, SDM perlu memiliki motivasi 
yang tinggi 

Dorongan untuk rneraih prestasi merupakan salah satu 

kunci sukses SDM di rnasa mendatang. Artinya, SDM perbankan 

tidak dapat rnengharapkan faktor-faktor motivasi ekstern saja. 

Idealnya, SDM di rnasa rnendatang memiliki inner drive (dorongan 

dari dalam diri) dan berinisiatif tinggi. 

c. Harus memiliki keterampilan komunikasi dan hubungan antar 
manusia 

Kompetensi ini sangat rnenentukan dalam keberhasilan 

bisnis. SDM pada era globalisasi dan perdagangan bebas harus 

teruji kemarnpuan komunikasi dan hubungan antar rnanusianya, 

karena pada era globalisasi dan perdagangan bebas, SDM per- 

bankan Indonesia akan lebih banyak berinteraksi dengan berbagai 

individu dari latar belakang pendidikan, budaya dan negara yang 

berbeda-beda. Kernampuan untuk dapat berkornunikasi dua arah 
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dan rnernbina hubungan kerja dengan individu yang lain rnerupa- 

kan salah satu kompetensi yang harus dikernbangkan. 

d. Mengingat batas-batas negara yang semakin kabur dan cang- 
gihnya teknologi informasi dan transportasi, SDM perbankan 
lndonesia selayaknya rnempunyai kemampuan untuk mengem- 
bangkan budaya bangsa 

Globalisasi bukan berarti SDM lndonesia kehilangan jati 

dirinya. Sebaliknya, SDM lndonesia harus marnpu memupuk 

budaya bangsa dan rnempunyai "warna" tersendiri. Jika tidak, 

aset bangsa terpenting ini akan hilang dan akan dipengaruhi oleh 

budaya luar yang rnungkin tidak sesuai dengan budaya lndonesia 

dan tidak perlu diteladani. Oleh karena itu, SDM perbankan 

lndonesia pada era globalisasi dan perdagangan bebas harus 

tetap memelihara nilai-nilai kebangsaan dan budaya yang rneru- 

pakan aset nasional. 

e. Untuk memacu kinerja, SDM perbankan lndonesia harus dibekali 
keterampilan teknikal dan profesional 

Mengantisipasi abad 21 yang sernakin rnarak dengan per- 

saingan, SDM perbankan perlu rnerniliki keterampilan untuk 

rnencari inforrnasi, kernarnpuan rnenganalisa, merancang konsep 

serta merniliki keahlian dan profesionalisrne. Irnplikasinya, proses 

belajar harus dibudayakan. Karena daur dari pengetahuan sema- 

kin pendek, SDM perbankan lndonesia harus selalu menirnba 

ilrnu, mengasah keterarnpilan dan rnemanfaatkan informasi stra- 

tegis. Dalarn peningkatan pengetahuan dan keterarnpilan, dibu- 
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tuhkan tidak saja kedalarnan (depth) tetapi juga wawasan 

(breath). Kornpetensi inilah yang akan menentukan kernarnpuan 

SDM perbankan Indonesia untuk bersaing dalarn era globalisasi 

dan perdagangan bebas. 

6.  Dalam mengembangkan bisnis, SDM pada abad mendatang harus 
mempunyai pandangan konsurnen sebagai raja dan rnernpunyai 
kesiapan untuk melayani 

Dewasa ini rnasih banyak SDM perbankan yang kurang 

rnernpunyai orientasi terhadap pelanggan. Akibatnya sikap rnau 

rnelayani secara profesional rnasih banyak rnenernui harnbatan. 

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, SDM perbankan 

dituntut untuk berupaya ekstra keras untuk rnernuaskan pelang- 

gan. Pada era yang marak dengan kornpetisi ini, keterarnpilan 

rnelayani dan rnernuaskan pelanggan akan rnernbedakan identitas 

perusahaan dengan pesaing bisnisnya sehingga dapat dijadikan 

keunggulan bersaing bagi perusahaan. 

7 .  SDM perbankan Indonesia dituntut untuk rnerniliki keterarnpilan 
rnanajerial yang mantap 

SDM perbankan di rnasa depan harus dapat rnenjadi 

rnanajer handal, rnarnpu rnengkornunikasikan visi, berhasil dalarn 

rnernbina kerja kelornpok serta harus rnarnpu rnernirnpin dan 

rnengernbangkan karyawannya. Melihat adanya trend 

perarnpingan organisasi akhir-akhir ini, SDM perbankan lndonesia 

rnakin perlu rneningkatkan keterarnpilan rnanajerialnya. Jika 
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tidak, rnulai tahun 2003 rnungkin saja manajer dari negara te- 

tangga mengarnbil alih posisi rnanajer Indonesia. 

Dalarn rangka rnenghimpun pendapat rnanajernen Bank BNI 

terhadap perlunya kornpetensi-kornpetensi tersebut bagi Bank BNI 

rnaka disebarkan kuisioner kepada 30  responden, seperti yang terda- 

pat pada Larnpiran. Dari hasil tabulasi pendapat responden diperoleh 

hasil sebagai berikut : 73,33 persen responden setuju bahwa 7 

kornpetensi tersebut diperlukan surnberdaya rnanusia perbankan pada 

era globalisasi dan perdagangan bebas, 23,33 persen menganggap 

bahwa kornpetensi tersebut terlalu banyak dan sernuanya rnenyebut- 

kan kornpetensi rnengernbangkan budaya bangsa tidak rnutlak diper- 

lukan pada era globalisasi dan perdagangan bebas. Sisanya 1 orang 

responden (3,33 %) menyatakan bahwa 7 kornpetensi tersebut 

masih kurang dan harus ditarnbahkan surnberdaya manusia perban- 

kan pada era globalisasi harus merniliki jiwa kreatif, inovatif, serta 

marnpu rnernanfaatkan ilrnu dan teknologi untuk rnengirnbangi peru- 

bahan yang sangat cepat. Selain itu, sumberdaya manusia perban- 

kan pada era globalisasi dan perdagangan bebas juga dituntut untuk 

memiliki keirnanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME. 

Secara terperinci, tabulasi pendapat responden rnengenai 

perlunya dimiliki 7 kompetensi tersebut pada era globalisasi dan 

perdagangan bebas dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini. 
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Tabel 13. Pendapat responden mengenai perlunya dimiliki 7 kompe- 
tensi pada era globalisasi dan perdagangan bebas 

Setuju 

Terlalu Banyak 

Dari data di atas terlihat bahwa mayoritas responden menja- 

wab kompetensi tersebut diperlukan pada era globalisasi dan perda- 

gangan bebas. Sehingga 7 kompetensi tersebut selanjutnya dapat 

dijadikan basisltolok ukur kompetensi yang dibutuhkan sumberdaya 

manusia perbankan pada era globalisasi dan perdagangan bebas. 

Selanjutnya berdasarkan tolak ukur tersebut, ditentukan skala kompe- 

tensi yang diperlukan (SKD) dan skala kompetensi saat ini (SKS) 

untuk masing-masing jenjang manajemen. Jenjang manajemen 

dipertimbangkan dalam penentuan skala kompetensi, karena pada 

setiap jenjang manajemen derajat kepentingan masing-masing kompe- 

tensi tersebut berbeda-beda. Semakin tinggi level manajemen 

pegawai, maka kemampuan konseptualnya harus semakin baik. 

Sehingga jelas, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara program 

pelatihan yang diberikan dengan jenjang manajemen pegawai. 

Tujuh kompetensi yang dijadikan tolak ukur tersebut telah 

mencakup sebagian besar kompetensi yang dibutuhkan SDM perban- 

kan pada masa yang akan datang. Namun demikian masih terdapat 

1 Kurang 

1 Jumlah 

1 

30 

3,33 

100,OO 
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beberapa kornpetensi lagi yang harus dikernbangkan yaitu antara lain 

kernarnpuan bekerja sarna (team working), kernarnpuan rnelihat diri 

sendiri dan rnengernbangkan potensi diri (inward looking) serta 

kernarnpuan rnelihat lingkungan dan rnengelola lingkungan (outward 

looking). 

C. ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN PADA ERA GLOBALlSASl DAN 
PERDAGANGAN BEBAS 

Analisis kebutuhan pelatihan pada era globalisasi dan perdagangan 

bebas dilakukan dengan rnenggunakan pendekatan diskrepansi. Alat ana- 

lisis yang digunakan rnengadaptasi TNA-T (Training Needs Assesrnent 

Tools) dari T.A. Mc.Cann dan J.T. Tashirna (1981). Kernarnpuan kerja 

jabatan (KKJ) pada analisis ini dianalogkan dengan skala kornpetensi 

yang dibutuhkan (SKD), sedangkan kernarnpuan kerja pribadi (KKP) diana- 

logkan dengan skala kornpetensi pegawai saat ini (SKS). 

Analisis dilakukan dengan rnenghirnpun pendapat responden 

rnelalui kuisioner rnengenai nilai SKD dan nilai SKS bagi masing-masing 

jenjang manajernen. Menurut Suparrnan et al. (1 997) terdapat keterkait- 

an yang erat antara jabatan dan pangkat seorang pegawai dengan pelatih- 

an yang harus rnereka ikuti. Di dalarn setiap jabatan terdapat deskripsi 

dan standar kualitas kerja, sedangkan di dalarn pelatihan terdapat sub- 

stansi dan strategi yang diperlukan pegawai agar ia rnarnpu rnenguasai 

tugas-tugas yang dideskripsikan serta rnencapai kualitas kerja sesuai 

standar yang ditentukan tersebut. Oleh karena itu, dalarn rangka rnenga- 

nalisis kebutuhan pelatihan ini, pangkat dan jabatan rnutlak harus diper- 

tirnbangkan. 
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1. Hubungan antara jenjang jabatan, peringkat, skala jabatan dan jen- 
jang manajemen pada Bank BNI 

Secara garis besar, hubungan antara jenjang jabatan, pering- 

kat, skala jabatan dan jenjang manajemen pada Bank BNI dapat dili- 

hat pada Tabel 14 berikut ini. 

Pemimpin Cabang Kelas 1/11 

Chief Dealer Cabang LN 

Dept. Head Cabang LN 

isten Administrasi 

Sumber : Bank BNI (1997) 
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Secara skernatis, hubungan antara jenjang jabatan dengan 

jenjang rnanajernen dapat digambarkan seperti pada Garnbar 7 berikut 

ini. 

VICE P &ENT 
Manajemen Puncak = 56 orang 

Manajemen Supervisi = 1.453 orang 
:*. 

xgi,., \ )\enaga Pelaksana = 11.285 orang 

Garnbar 7. Hubungan antara jenjang jabatan dan jenjang 
rnanajemen pada Bank BNI 

2. Penentuan Kebutuhan Pelatihan (PKP) Untuk Tenaga Pelaksana 

Dari hasil analisis PKP untuk tenaga pelaksana, rnaka diperoleh 

rekapitulasi nilai SKD dan SKS untuk masing-masing ciri dari setiap 

kornpetensi seperti yang terlihat pada Tabel 15. 

Apabila nilai SKD - SKJ > 1,  maka kornpetensi tersebut perlu 

dilatih. 
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Tabel 15. Rekapitulasi nilai SKD dan SKS pada tingkat 
Tenaga Pelaksana 

Keterangan 

: PERLU PELATlHAN 
SKD : Skala kompetensi yang diharapkan 
SKS : Skala kompetensi saat ini 

Dari analisis tersebut terlihat bahwa kernarnpuan rnenguasai 

bidang tugas dan profesionalisrne tinggi rnerniliki selisih SKD dan SKS 

yang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa kernarnpuan tersebut 

paling rnendesak untuk dilatih. 
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3. Penentuan Kebutuhan Pelatihan (PKP) Untuk Manajernen Supervisi 

Rekapitulasi pendapat responden mengenai nilai SKD dan SKS 

untuk manajemen supervisi dapat dilihat pada Tabel 16. Arsiran 

menunjukkan kemampuan yang perlu dilatih. 

Tabel 16. Rekapitulasi nilai SKD dan SKS pada tingkat 
Manajemen Supervisi 

Keterangan 

: PERLU PELATIHAN 
SKD : Skala kompetensi yang diharapkan 
SKS : Skala kompetensi saat ini 
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Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa kernarnpuan berba- 

hasa lnggris sangat rnendesak untuk dilatih. Hal ini diindikasikan 

dengan selisih SKD dan SKS yang cukup besar. 

4. Penentuan Kebutuhan Pelatihan (PKP) Untuk Manajemen Madya 

Rekapitulasi pendapat responden rnengenai nilai SKD dan SKS 

untuk rnanajernen rnadya dapat dilihat pada Tabel 17. Arsiran rnenun- 

jukkan kernarnpuan yang perlu dilatih. 

Seperti halnya pada level rnanajernen supervisi, kernarnpuan 

yang mendesak untuk dilatih bagi rnanajemen rnadya adalah kernarn- 

puan berbicara dalarn Bahasa Inggris. Hal ini diindikasikan dengan 

nilai selisih SKD dan SKS yang besar. 

5.  Penentuan Kebutuhan Pelatihan (PKP) Untuk Manajemen Puncak 

Rekapitulasi pendapat responden rnengenai nilai SKD dan SKS 

untuk rnanajernen puncak dapat dilihat pada Tabel 18. Arsiran 

menunjukkan kernampuan yang perlu dilatih. 

Secara keseluruhan, kemarnpuan yang perlu dilatih untuk rnasing- 

rnasing jenjang rnanajemen dapat dilihat pada Tabel 19. 
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Tabel 17. Rekapitulasi nilai SKD dan SKS pada tingkat 
Manajemen Madya 

Keterangan 

: PERLU PELATIHAN 
SKD : Skala kompetensi yang diharapkan 
SKS : Skala kompetensi saat ini 
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Tabel 18. Rekapitulasi nilai SKD dan SKS pada tingkat 
Manajemen P u n c a k  

Keterangan 

: PERLU PELATIHAN 
SKD : Skala kompetensi yang diharapkan 
SKS : Skala kompetensi saat ini 
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D. PROGRAM PELATIHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN 
KOMPETENSI BAG1 SETIAP JENJANG MANAJEMEN 

Program pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompeten- 

si bagi setiap jenjang manajemen ditentukan dari hasil kuisioner dan 

diskusi serta wawancara dengan manajemen puncak Divisi SDM 2 serta 

Staf Sistem Pendidikan Bank BNI. Blanko Kuisioner penentuan program 

pelatihan yang dibutuhkan dapat dilihat pada Lampiran. 

Dari hasil diskusi, wawancara dan kuisioner tersebut, maka disu- 

sun program pelatihan yang diperlukan untuk masing-masing jenjang 

manajemen seperti yang terlihat pada Tabel 20. Selanjutnya dari pro- 

gram-program yang telah ditentukan tersebut, dikembangkan sistem 

pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia Bank BNI berdasarkan 

kompetensi untuk masing-masing jenjang manajemen. 
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Tabel 20. Program pelatihan yang diperlukan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi bagi setiap jenjang 
manajemen 

Keterangan 

TP = Tenaga Pelaksana 
MS = Manajaman SupeMri 
MM = Manajsmen Madya 
MP = Manaiemsn Puncak 
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E. PENGEMBANGAN SISTEM PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA 

Berdasarkan hasil analisis penentuan kebutuhan pelatihan untuk 

masing-masing jenjang manajemen serta program pelatihan yang telah 

ditentukan sebelumnya, dikembangkan sistem pelatihan dan pengembang- 

an surnberdaya manusia pada Bank BNI seperti yang terlihat pada Tabel 

21. 

Kurikulum (materi) pelatihan untuk setiap program pelatihan disu- 

sun dengan melihat rnateri yang ada pada Bank BNI dan selanjutnya 

dibandingkan dengan kurikulum lnstitut Bankir Indonesia (IBI). Materi- 

materi yang terdapat pada kurikulum IBI tetapi tidak terdapat pada kuriku- 

lum Bank BNI ditambahkan. Selanjutnya berdasarkan hasil diskusi 

dengan manajemen puncak Bank BNI dan staf sistem pendidikan disusun 

sistern pelatihan seperti yang terlihat pada Tabel 21 berikut ini. 
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Tabel 21. Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Pada Bank BNI berdasarkan kompetensi yang perlu dilatih 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESlMPULAN 

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang dampaknya telah 

terasa sejak sekarang, menyebabkan tingkat persaingan yang sernakin 

ketat. Oleh karena itu untuk dapat rnemenangkan persaingan pada era 

globalisasi dan perdagangan bebas, mutlak diperlukan keunggulan 

kompetitif dibandingkan dengan pesaing lain. 

Sumberdaya manusia yang tangguh, kompeten, berkualitas dan 

berdaya saing tinggi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan 

dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Sehingga upaya peningkat- 

an mutu sumberdaya rnanusia perlu dilakukan secara terus-menerus. 

Upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia ini antara lain dapat dila- 

kukan melalui program pelatihan dan pengembangan sumberdaya manu- 

sia. 

Mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas yang berim- 

plikasi terhadap meningkatkan tuntutan kualitas sumberdaya rnanusia, 

rnaka sistem pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia pada 

Bank BNI perlu disesuaikan dengan tuntutan tersebut. Sehingga perlu 

disusun sistern pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia Bank 

BNI yang baru dalam rangka rnenghadapi era globalisasi dan perdagangan 

bebas. 

Dari hasil analisis terhadap sistem pelatihan dan pengembangan 

sumberdaya manusia Bank BNI saat ini, dapat dinyatakan bahwa sistem 
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pelatihan dan pengernbangan surnberdaya rnanusia telah cukup baik, 

dirnana landasan, filosofi, tujuan, serta prinsip-prinsip pelatihan dan 

pengembangan telah dinyatakan secara formal dengan baik. Namun 

dernikian rnasih terdapat beberapa ha1 yang perlu ditingkatkan, yaitu 

antara lain pada analisis kebutuhan pelatihan dan pengernbangan, dirnana 

analisis kebutuhan pelatihan tidak dilakukan secara khusus rnelainkan 

hanya berdasarkan inforrnasi dari beberapa pihak terkait. Sebaiknya, 

analisis kebutuhan pelatihan dilakukan rnelalui analisis organisasi, analisis 

tugas dan analisis individu. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah pada 

pernilihan peserta pelatihan dan pengernbangan, dirnana peserta dipilih 

rnelalui teslseleksi atau penunjukkan langsung oleh direksi, sehingga bisa 

saja pegawai yang 1010s seleksi atau terpilih untuk mengikuti pelatihan 

bukan orang yang benar-benar rnernbutuhkan pelatihan. Sebaiknya 

pernilihan peserta pelatihan ditentukan berdasarkan analisis individu. 

Selain itu, agar program pelatihan dan pengembangan lebih bersifat 

kornprehensif, maka rnetode pelatihan yang digunakan sebaiknya lebih 

banyak rnenggunakan rnetode yang rnernbahas kasus pada kondisi dunia 

nyata dengan menggunakan rnetode belajar orang dewasa (andragogy), 

seperti studi kasus, role playing dan business games. Juga disarankan 

untuk rnenarnbah fasilitas dummy bank atau bank mini agar peserta pela- 

tihan dapat rnernpraktekan langsung teori ke dalam praktek nyata. 

Mengantisipasi tuntutan era globalisasi dan perdagangan bebas, 

maka kurikulurn dan rnateri program pelatihan dan pengembangan perlu 

disesuikan. Dari hasil pengurnpulan kuisioner, mayoritas responden se- 

tuju bahwa pada era globalisasi dan perdagangan bebas nanti, perlu dirnil- 

iki 7 kornpetensi oleh surnberdaya manusia perbankan, yaitu : (1) SDM di 
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masa mendatang dituntut untuk dapat rnengatur diri sendiri (self mana- 

gement), (2) SDM rnasa mendatang harus memiliki motivasi tinggi, ( 3 )  

harus memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal, (4) 

rnempunyai kemampuan untuk mengembangkan ,budaya bangsa, (5) ha- 

rus memiliki keterampilan teknikal dan profesional, (6 )  untuk mengem- 

bangkan bisnis, SDM rnasa mendatang harus merniliki pandangan 

konsumen sebagai raja dan mempunyai kesiapan untuk melayani, dan (7) 

SDM perbankan Indonesia dituntut untuk memiliki keterarnpilan rnanajeri- 

al yang mantap. Untuk mernenuhi tuntutan 7 kompetensi tersebut, maka 

materi dan kurikulum pelatihan pada Bank BNI perlu dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pelatihan yang dibu- 

tuhkan dengan jenjang rnanajemen. Oleh karena itu, dalarn melakukan 

penentuan kebutuhan pelatihan' harus dipertimbangkan untuk level mana 

pelatihan tersebut akan diberikan. 

Dari hasil analisis kebutuhan pelatihan, diperoleh hasil sebagai 

berikut : (1) untuk tenaga pelaksana, kemampuan yang paling mendesak 

untuk dilatih adalah menguasai bidang tugas dan profesionalisrne tinggi, 

(2) untuk rnanajemen supervisi, kemampuan yang paling mendesak untuk 

dilatih adalah kemampuan berkornunikasi dalam bahasa lnggris, sedang- 

kan ( 3 )  untuk manajernen rnadya, kernampuan yang paling mendesak 

untuk dilatih adalah juga kemampuan berkomunikasi dalarn bahasa Ing- 

gris. 

Program pelatihan yang diusulkan untuk meningkatkan kompetensi 

tenaga pelaksana meliputi program pelatihan time management, kepriba- 

dian, kesarnaptaan, pelatihan peningkatan ketaatan pegawai, pelatihan 
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motivasi, communication and interperonal skills, P4, credit and finance 

analysis, international & treasury skills, office automation, project apprai- 

sal, bank accountancy, profesional development program, pelatihan 

peningkatan keterampilan kerja, gugus kendali mutu, service excellence, 

service delivery, selling skills, customer relation course, marketing re- 

search, business planning, manajemen umum, bank strategik manaje- 

men, bank marketing manajemen, asset liability management, dan total 

quality manajemen. 

Program pelatihan yang diusulkan untuk meningkatkan kompetensi 

manajemen supervisi meliputi program pelatihan time management, 

kepribadian, kesamaptaan, pelatihan peningkatan ketaatan pegawai, 

pelatihan motivasi, communication and interperonal skills, pembinaan 

nasabah, sensitivity training, credit and finance analysis, international & 

treasury skills, office automation, project appraisal, bank accountancy, 

profesional development program, pelatihan peningkatan keterampilan 

kerja, gugus kendali mutu, service excellence, service delivery, selling 

skills, customer relation course, marketing research, business planning, 

leadership skills, rnanajemen umum, bank strategik manajemen, bank 

marketing manajemen, prinsip-prinsip human resource management, 

asset liability management, dan total quality manajemen. 

Program pelatihan yang diusulkan untuk meningkatkan kompetensi 

manajemen madya meliputi program pelatihan peningkatan ketaatan 

pegawai, pelatihan motivasi, communication and interperonal skills, 

pembinaan nasabah, sensitivity training, credit and finance analysis, 

international & treasury skills, office automation, bank accountancy, 

profesional development program, service excellence, service delivery, 
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selling skills, customer relation course, business planning, leadership 

skills, bank strategik rnanajernen, asset liability management, dan total 

quality rnanajernen. 

Sedangkan untuk rneningkatkan kornpetensi rnanajernen pucak, 

program pelatihan yang harus dilatihkan rneliputi pelatihan peningkatan 

ketaatan pegawai, credit and finance analysis, office automation, service 

excellence, service delivery, leadership skills, pelatihanlserninar untuk 

rneningkatkan visi rnanajernen, dan bank strategik management. 

B. SARAN 

Beberapa ha1 yang perlu ditingkatkan pada sistern pelatihan dan 

pengernbangan surnberdaya rnanusia Bank BNI adalah antara lain : 

1. Analisis kebutuhan pelatihan dan pengernbangan surnberdaya rnanu- 

sia pada Bank BNI seyogyanya dilakukan secara khusus yaitu dengan 

cara rnelakukan analisis organisasi (organizational analysis), analisis 

tugaslprestasi (task analysis) dan analisis individu (person analysis). 

Analisis organisasi bertujuan untuk rnenganalisis apakah program pe- 

latihan dan pengernbangan benar-benar diperlukan dan akan sukses. 

Analisis tugas dilakukan untuk rnenjawab pertanyaan mengenai hal- 

ha1 apa yang harus dilakukan dalarn rangka rnenghasilkan pekerjaan 

yang efektif. Analisis individu dilakukan untuk rnenganalisis siapa 

saja yang rnernerlukan pelatihan dan apa bentuknya. 
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2. Agar program pelatihan dan pengembangan ini lebih berhasil rnenca- 

pai sasaran yang diharapkan, maka penentuan peserta pelatihan dan 

pengembangan sebaiknya didasarkan pada hasil analisis individu 

(person analysis). 

3. Agar program pelatihan dan pengembangan tersebut lebih bersifat 

komprehensif maka sebaiknya metode studi kasus, role playing, 

business games dan latihan laboratorium lebih banyak dilakukan. 

Metode studi kasus bertujuan agar peserta pelatihan dan pengem- 

bangan mampu mengidentifikasi, rnenganalisis dan merumuskan 

permasalahan-permasalahan pada dunia nyata serta mencarikan 

alternatif pemecahannya. Metode role playing dilakukan untuk 

mengubah sikap peserta, rnisalnya lebih toleransi terhadap perbedaan 

individu serta lebih rnampu mengernbangkan keterarnpilan antar 

pribadi (interpersonal skills). Metode business games diguna kan 

untuk rnelatih para peserta pelatihan dalarn pengambilan keputusan 

atau cara rnengelola operasional perusahaan dengan cara simulasi 

yang disesuaikan dengan situasi bisnis nyata. Sedangkan latihan 

laboratorium digunakan terutama dalam latihan-latihan untuk rnen- 

.gembangkan keterampilan antar pribadi, misalnya pelatihan sensitivi- 

tas. 

4. Kurikulurn pelatihan dan pengembangan sebaiknya disusun menurut 

format baku. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan 

dengan tuntutan persaingan yang semakin ketat. 
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5. Kinerja sumberdaya manusia tidak hanya ditentukan oleh sistem pela- 

tihan dan pengembangan yang dilakukan, karena terdapat faktor- 

faktor lain yang turut mempengaruhi yaitu kualitas individu dan 

manajemen organisasi di mana ia bekerja. Oleh karena itu, untuk 

rnenghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kinerja tinggi, maka 

sistem pelatihan dan pengembangan perlu didukung oleh sistem 

rekrutrnen serta sistem manajemen yang baik. 

6. Untuk rnenghindari komentar yang subjektif, maka sebaiknya evaluasi 

sistem pelatihan dan pengembangan tidak hanya dilakukan berda- 

sarkan pendapat peserta, pelatih atau pengelola, tetapi menggunakan 

beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas 

pelatihan, yaitu peningkatan produktifitas pegawai, peningkatan 

keterampilan pegawai, dan perubahan sikap atau perilaku dari 

pegawai ke arah yang lebih baik. Evaluasi pelatihan juga dapat dila- 

kukan dengan cara melakukan penelitian sejauh mana perubahan 

perilaku akibat pelatihan memiliki kontribusi terhadap pencapaian 

sasaran perusahaan. 

7. Era globalisasi dan perdagangan bebas akan berdampak terhadap 

makin banyaknya bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. 

Sehingga kerjasama dengan bank-bank asing menjadi suatu ha1 yang 

tidak dapat terhindari. Dalam rangka rnengambil peluang dari adanya 

era globalisasi ini, maka Bank BNI seyogyanya rnemiliki program- 

program pelatihan yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa 

Inggris. Sehingga program-program ini nantinya dapat ditawarkan 

kepada pegawai-pegawai dari bank asing. 
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8. Perlu dikembangkan carrer-path management yang baik pada Bank 

BNI sehingga penyusunan program pelatihan dapat lebih terarah 

9. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Divisi SDM 2 dengan divisi-divisi 

lainnya agar program pelatihan dapat lebih terprogram dan terencana 

dengan baik. 

10. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap pengem- 

bangan pelatihan pada Bank BNI dengan menggunakan metode pene- 

litian yang lebih akurat. 
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Lampiran 3. Budaya Kerja Bank BNI 

5 PlLAR BUDAYA KERJA BANK BNI 

1. Bank BNI adalah bank urnurn rnilik negara berstatus perusahaan persero- 
an (persero) 

2. Bank BNI berorientasi kepada pasar dan pernbangunan nasional 
3. Bank BNI secara terus-menerus rnembina hubungan yang saling rnengun- 

tungkan dengan nasabah dan rnitra usaha lainnya 
4. Bank BNI rnengakui peranan dan rnenghargai kepentingan setiap pegawai 
5. Bank BNI rnengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar 

pegawai rnelaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional 

1. Pegawai selalu rnelaksanakan tugas dan kewajiban secara tulus ikhlas 
dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan YME 

2. Pegawai selalu rnenjunjung tinggi dan rnentaati Kode Etik Bankir Indone- 
sia dalan rnelaksanakan tugas dan kewajibannya 

3. Pegawai selalu tanggap terhadap terhadap perrnintaan pasar dan berori- 
entasi terhadap pembangunan nasional 

4. Pegawai selalu -berupaya mernberikan pelayanan unggul dengan pendeka- 
tan yang bersahabat kepada rnitra usaha 

5. Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar 
rnutu kerja yang tinggi dan realistis 

6. Pegawai selalu peduli terhadap sernua permasalahan di unit kerjanya 
7. Pegawai selalu rnelaksanakan pengawasan rnelekat dan menindaklanjuti 

hasilnya 
8. Pegawai selalu rnelaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif 

serta bertanggung jawab atas mutu hasil kerjanya 
9. Pegawai selalu rnelaksanakan komunikasi terbuka dengan saling rnengin- 

gatkan (asah), dan saling mernbirnbing (asuh) 
10. Pegawai dalarn rnelaksanakan tugas dan kewajibannya selalu dilandasi 

sernangat kebersarnaan 
1 1. Pegawai selalu meningkatkan profesionalisrne dalarn rnelaksanakan tugas 

dan kewajibannya 
12. Pegawai selalu berusaha menjadi acuan bagi lingkungan kerjanya. 
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KUISIONER PENELlTlAN 

Kuisioner ini digunakan dalam rangka penyusunan bahan penelitian yang berjudul "Pengem- 
bangan Sistem Pelatihan Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dalam Rangka 
Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas" oleh Lusi Liesdiani, NRP 9505006.10. 
Mahasiswa Magister Management Agribisnis, lnstitut Pertanian Bogor. 

Mohon BapakllbulSdr berkenan mengisi kuisioner ini dengan rnemberi tanda silang (XI pada 
jawaban yang tersedia atau menuliskan jawaban singkat jika jawaban tidak tersedia. Kui- 
sioner ini ditujukan sebagai bahan penelitian, kerahasiaan jawaban IbulBapaklSaudara akan 
terjaga sepenuhnya 

I. DATA RESPONDEN 

1. No. Responden 
2. Pendidikan terakhir 
3. PeringkatIJabatan 

II. PERTANYAAN UMUM 

1. Jenis Pelatihan yang pernah anda ikuti ? 

Jenis Pelatihan Tern pat Tahun 

2. Seberapa besar kontribusi pelatihan yang anda ikuti terhadap pelaksanaan bidang 
kerja saudara I 

1. Sangat kecil 
2. Kecil 
3. Cukup 
4. Besar 
5. Sangat Besar 

3. Apabila anda diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pelatihan apa yang 
anda inginkan 
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4. Sebutkan program pelatihan yang sangat mendesak untuk meningkatkan kemam- 
puan anda (urutkan berdasarkan prioritas) 

1 .............................................................................................................. 
2 ............................................................................................................. 
3 .............................................................................................................. 

Ill. PENDAPAT RESPONDEN MENGENAI SISTEM PELATIHAN PADA BANK BNI 

1 .  Agar program pelatihan dapat mencapai tujuanlsasaran secara efektif, maka perlu 
dilakukan analisis penentuan kebutuhan pelatihan (Training Need Assesment). 
Menurut pendapat anda, bagaimanakah penentuan kebutuhan pada Bank BNI ? 

1. Sangat tidak baik 
2. Tidak baik 
3. Cukup Baik 
4, baik 
5. Sangat baik 

2. Program pelatihan yang baik, seharusnya diusahakan sesuai dengan kebutuhan 
pesertanya. Menurut pendapat anda, secara umum sejauh mana kesesuaian pro- 
gram pelatihan pada Bank BNI dengan kebutuhan peserta ? 

1. Sering Tidak Sesuai 
2. Kadang-Kadang Tidak Sesuai 
3. Cukup Sesuai 
4. Sesuai 
5. Sangat Sesuai 

3. Menurut pendapat anda, secara umum apakah kurikulum (materi) pelatihan pada 
Bank BNI telah terprogram dengan baik ? 

1. Sangat Tidak Baik 
2. Tidak Baik 
3. Cukup Baik 
4. Baik 
5. Sangat Baik 

4. Adanya era globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan tingkat persaingan 
yang semakin ketat. Tujuan pelatihan, selain untuk meningkatkan 
pengetahuanlketerampilan/ sikap untuk pelaksanaan tugas masa kini, juga untuk 
mempersiapkan pegawai dalam pelaksaan tugas di masa datang. Menurut penda- 
pat anda, apakah materi pelatihan yang dilatih cukup mampu menjawab tantangan 
di masa datang (era globalisasi dan perdagangan bebas) ? 

1. Sangat tidak mampu 
2. Tidak mampu 
3. Cukup mampu 
4. Mampu 
5. Sangat mampu 

Jika tidak mampu, materi apa yang perlu ditambahkan / dintensifkan : 
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5. Bagaimanakah metode pelatihan yang digunakan ? 
1. Sangat tidak baik 
2. Tidak baik 
3. Cukup baik 
4. Baik 
5. Sangat baik 

Jika tidak, metode apa yang sebaiknya digunakan ? 

6. Menurut pendapat anda, secara umurn apakah instrukturlpengajarlpelatih merupa- 
kan orang yang kompeten dan memiliki keahlian pada materi yang dilatih 

1. Sangat Tidak Kompeten 
2. Tidak Kompeten 
3. Cukup Kompeten 
4. Kompeten 
5. Sangat Kompeten 

7. Fasilitas pelatihan yang dimiliki Bank BNI ? 
1. Sangat Tidak Baik 
2. Tidak Baik 
3. Cukup Baik 
4. Baik 
5. Sangat Baik 

Apabila tidak baik, fasilitas apa yang perlu ditambahkan : 

8. Menurut pendapat anda, apakah Divisi SDM sebagai pengelolalpenyelenggara 
program pelatihan pada Bank BNI mampu mengelola program pelatihan dengan baik 
? 

1. Sangat tidak mampu 
2. Tidak mampu 
3. Cukup mampu 
4. Mampu 
5. Sangat mampu 

9. Output dari sistem pelatihan adalah lulusan (peserta terlatih) yang diharapkan 
memiliki pengetahuan/keterampilan/sikap yang lebih baik setelah selesai pelatihan. 
Menurut pendapat anda, secara umum, apakah pengetahuanlketerarnpilanlsikap 
peserta pelatihan meningkat setelah pelatihan selesai dilakukan ? 

1. Sangat tidak meningkat 
2. Tidak meningkat 
3. Cukup meningkat 
4. Meningkat 
5. Sangat meningkat 
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Kuisioner ini digunakan dalam rangka penyusunan bahan penelitian yang berjudul "Pengem- 
bangan Sistem Pelatihan Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dalam Rangka 
Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas" oleh Lusi Liesdiani, NRP 9505006.10. 
Mahasiswa Magister Management Agribisnis, lnstitut Pertanian Bogor. 

Mohon BapakIlbulSdr berkenan mengisi kuisioner ini dengan memberi tanda silang (X) pada 
jawaban yang tersedia atau menuliskan jawaban singkat jika jawaban tidak tersedia. Kui- 
sioner ini ditujukan sebagai bahan penelitian, kerahasiaan jawaban IbuIBapaklSaudara akan 
terjaga sepenuhnya 

DATA RESPONDEN 

1. No. Responden ............................................ 
2. Pendidikan terakhir ............................................ 
3. PeringkatNabatan ............................................ 

Menurut Sumampouw (1996). sumberdaya manusia pada era globalisasi dan perdagangan 
bebas dituntut untuk memiliki 7 kelompok kompetensi sebagai berikut : 

A. Kemampuan mengatur diri sendiri (self management) 
B. Memiliki motivasi tinggi 
C. Memiliki keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal 
D. Memiliki kemampuan mengembangkan budaya bangsa 
E. Memiliki keterarnpilan teknikal dan profesional 
F. Mempunyai pandangan konsumen sebagai raja dan mernpunyai kesiapan melayani 
G. Memiliki kemampuan manajerial yang mantap 

1 .  Apakah Bapak I Ibu 1 Sdr setuju dengan pendapat tersebut ? 

( ) Ya 
( ) Ya, Tetapi : 

Terlalu banyak, kompetensi yang tidak diperlukan : 

Terlalu sedikit, kompetensi yang perlu ditambah : 

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



2. Mohon Ibu I Bapak I Saudara memberikan nilai bagi setiap kompetensi 
berikut ( skala penilaian 0 - 9) : 

Petunjuk Penilaian : 

INDIKATOR DAN SKALA KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN 
(SKD) 

- Kompetensi jarang 
digunakan dalam 
melaksanakan pekerjaan 

- Kompetensi tidak 
menjadi bagian 
rutinlregulerl 
menyeluruh atau 
integrallbagian penting 
dari pekerjaan 

- Kompetensi jarang 
tampak sebagai bagian 
dari pekerjaan 

- Kompetensi kadang- 
kadang digunakan 

Kompetensi 
meningkatkan kinerja 
tetapi tidak mutlak atau 
diharuskan 

- Kompetensi kadang- 
kadang tampak nyata 

Kompetensi sering 
digunakan 

- Kompetensi mempunyai 
nilai kecil bagi 
organisasitunit kerja 

- Kompetensi menjadi 
bagian rutinlregulerl 
menyeluruh atau 
integrallpenting dari 
pekerjaan 

- Kompetensi mempunyai 
arti tertentu bagi 
organisasi 1 unit kerja 

- Kompetensi jelas sekali 
tampak sebagai bagian 
dari pekerjaan 

- Kompetensi sangat 
penting bagi 
organisailunit kerja 

INDIKATOR DAN SKALA KOMPETENSI SAAT IN1 
(SKS) 

- Canggung dalam 
menerapkan kompetensi 

- Memerlukan bimbingan 
untuk menerapkan 
kompetensi 

- Penerapan kompetensi 
tidak memuaskan 

- Cukup terampil dalam 
menerapkan kompetensi 

- Memerlukan bimbingan 
berangsur dalam 
menerapkan kompetensi 

- Penerapan kompetensi 
cukup memuaskan 

Terampil dalam 
menerapkan kompetensi 

- Tidak diperlukan 
bimbingan dalam 
menerapkan kompetensi 

- Penerapan kompetensi 
memuaskan 
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3. Menuut pendapat Bapak / Ibu / sdr, program pelatihan yang diperiukan unhk masing-masing 
jenjang jabatan daiam rangka meningkatkan kompetensi-kompetersi tersebut adalah sebagai berikut : 
(beri tanda silang apabila anda setuju dan isi program pelatihan lain yang menurut anda perlu) 

- 
KOMPETENSI : MWGEMBANGKAN BUDAYA BANGSA 

~JENJANG JABATMI 
rnIMMI/%I 
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bangkan bawahan 
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REKAPITULASI NlLAl 
SKD DAN SKS 
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Tabel. Kompetensi Self Management Yang Diharapkan pada Tingkat Tenaga Pelaksana 

Tabel. Kornpetensi Self Management Saat ini pada Tingkat Tenaga Pelaksana 
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Tabel. Kompetensi Motivasi Yang Diharapkan pada Tingkat Tenaga Pelaksana 

Tabel. Kompetensi Motivasi Saat ini pada Tingkat Tenaga Pelaksana 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SKAIA KOMPETENSI YANG D l H A W W W  (SKD) 
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Tabel. Kornpetensi Kornunikasi & Hubungan Interpersonal Yang Diharapkan pada 
Tingkat Tenaga Pelaksana 

Tabel. Kompetensi Komunikasi & Hubungan lnterpersonal Saat ini pada 
Tingkat Tenaga Pelaksana 

0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 
SKALA KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Mengernbangkan Budaya Bangsa Yang Diharapkan pada 
Tingkat Tenaga Pelaksana 

Tabel. Kompetensi Mengembangkan Budaya Bangsa Saat ini pada 
Tingkat Tenaga Pelaksana 

. . ~ ~ ~  . 

. . . . .. . . . . 

.. . . . . . 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SKALA KOMPETENSI YANG D l W K A N  (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Teknikal dan Profesional Yang Diharapkan pada Tingkat Tenaga 
Pelaksana 

Tabel. Kompetensi Teknikal dan Profesional Saat ini pada Tingkat Tenaga Pelaksana 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SKAIA KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kornpetensi Orientasi Terhadap Konsurnen dan Kesiapan Untuk Melayani 
Yang Diharapkan pada Tingkat Tenaga Pelaksana 

Tabel. Kornpetensi Orientasi Terhadap Konsurnen dan Kesiapan Untuk Melayani 
Saat ini pada Tingkat Tenaga Pelaksana 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SKAIA KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Manajerial Yang Diharapkan pada Tingkat Tenaga Pelaksana 

Tabel. Kompetensi Manajerial Saat ini pada Tingkat Tenaga Pelaksana 

o 1 2 3 4 5 6 7 a 8 
SWIA KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Self Management Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen Supe~isi 

Tabel. Kornpetensi Self Management Saat ini pada Tingkat Manajemen Supe~isi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SKAIA KOMPETENSI YANG DIHARAPW\N (SKD) 

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



Tabel. Kompetensi Motivasi Yang Diharapkan pada Manajemen Supe~is i  

Tabel. Kompetensi Motivasi Saat ini pada Tingkat Manajemen Supewisi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SKALA KOMPETENSI YANG DlHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Komunikasi & Hubungan lnterpersonal Yang Diharapkan pada 
Tingkat Manajemen Supe~is i  

Tabel. Kompetensi Komunikasi & Hubungan Interpersonal Saat ini pada 
Tingkat Manajemen Supe~ is i  

" 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S W  KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Mengembangkan Budaya Bangsa Yang Diharapkan pada 
Tingkat Manajemen Supewisi 

Tabel. Kompetensi Mengembangkan Budaya Bangsa Saat ini pada 
Tingkat Manajemen Supewisi 

0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 
SKALA KOMPETENSI YANG DlWIRAPWW (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Teknikal dan Profesional Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen 
Supewisi 

IMenguasai bidang tugas 
l~rofesionalisme tinnni 
I~roduktifhas k e r j m g i  

IIInnnnII11111Eiln 

Tabel. Kompetensi Teknikal dan Pmfesional Saat ini pada Tingkat Tenaga Manjemen 
Supe~isi 

. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SKALA KOMPETENSI.YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Orientasi Terhadap Konsumen dan Kesiapan Untuk Melayani 
Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen Supewisi 

Tabel. Kompetensi Orientasi Terhadap Konsumen dan Kesiapan Untuk Melayani 
Saat ini pada Tingkat Manajemen Supewisi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SWKOMPETENSI YANG DlHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Manajerial Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen Supewisi 

Tabel. Kompetensi Manajerial Saat ini pada Tingkat Manajemen Supewisi 

" 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 

SKALA KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Self Management Yang Diharapkan pada Manajemen Madya 

Tabel. Kompetensi Self Management Saat ini pada Tingkat Manajemen Madya 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S W  KOMPETENSI YANG DIMRAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Motivasi Yang Diharapkan pada Manajemen Madya 

Tabel. Kompetensi Motivasi Saat ini pada Tingkat Manajemen Madya 

s 

8 

$ 7  
8 - g 
; 5 

5 
L 
2 
Q 
a a 

1 

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 S 

SKALA KOMPETENSI YANG DlHAWKAJ4 (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Komunikasi & Hubungan Interpersonal Yang Diharapkan pada 
Tingkat Manajemen Madya 

Tabel. Kompetensi Komunikasi & Hubungan Interpersonal Saat ini pada 
Tingkat Manajemen Madya 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S K U  KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Mengembangkan Budaya Bangsa Yang Diharapkan pada 
Tingkat Manajemen Madya 

Tabel. Kompetensi Mengembangkan Budaya Bangsa Saat ini pada 
Tingkat Manajemen Madya 
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Tabel. Kompetensi Teknikal dan Profesional Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen 
Madya 

Tabel. Kompetensi Teknikal dan Profesional Saat ini pada Tingkat Tenaga Manjemen 
Madya 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SKALA KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Orientasi Terhadap Konsumen dan Kesiapan Untuk Melayani 
Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen Madya 

Tabel. Kompetensi Orientasi Terhadap Konsumen dan Kesiapan Untuk Melayani 
Saat ini pada Tingkat Manajemen Madya 

" 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S W  KOMPETENSI YANG DWdUPKAN (Sm) 
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Tabel. Kompetensi Manajerial Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen Madya 

Tabel. Kompetensi Manajerial Saat ini pada Tingkat Manajemen Madya 

- . . .. . . . . . 

~. . ... ..- 

-. .. .. 

0 1 2 3 4 '  5 6 7 9 
SKALA KOMPETENSI YANG DIHARAPWN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Self Management Yang Diharapkan pada Manajemen Puncak 

Tabel. Kompetensi Self Management Saat ini pada Tingkat Manajemen Puncak 

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



Tabel. Kompetensi Motivasi Yang Diharapkan pada Manajemen Puncak 

I 

I 

Tabel. Kompetensi Motivasi Saat ini pada Tingkat Manajemen Puncak 

ml~winginan mencapai taraet 11 Iul I - I u L - , - J U U 1 1 l  18 I- 
-inginan meraih prostasi ~ i i r ~ n m u n m n ~ ~ ~ m ~ J  

" 
0 1 2 3 4 5 6 7 9 

S K U  KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kompetensi Komunikasi & Hubungan Interpersonal Yang Diharapkan pada 
Tingkat Manajemen Puncak 

ngembanakan komunikasi I I k I I  1-11 I U U U U  
- 

)hing O I I ~ ~ O I U O I = ~ ~ I F I ~ + ) I ~  
1 3 [Negoslasi IIIOEIII1111211PEl 
m l ~ r e s e n t a s i  
Ifill~ubungan antar personal ~ ~ ~ n ~ ~ u n ~ ~ m  

Tabel. Kompetensi Komunikasi & Hubungan Interpersonal Saat ini pada 
Tingkat Manajemen Puncak 
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Tabel. Kompetensi Mengembangkan Budaya Bangsa Yang Diharapkan pada 
Tingkat Manajemen Puncak 

Tabel. Kompetensi Mengembangkan Budaya Bangsa Saat ini pada 
Tingkat Manajemen Puncak 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SKALA KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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Tabel. Kornpetensi Teknikal dan Profesional Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen 
Puncak 

Tabel. Kompetensi Teknikal dan Profesional Saat ini pada Tingkat Tenaga Manjemen 
Puncak 
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Tabel. Kompetensi Orientasi Terhadap Konsumen dan Kesiapan Untuk Melayani 
Yang Diharapkan pada Tingkat Manajemen Puncak 

Tabel. Kompetensi Orientasi Terhadap Konsumen dan Kesiapan Untuk Melayani 
Saat ini pada Tingkat Manajemen Puncak 

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SKALA KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN (SKD) 
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