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Bisnis perbankan dapat dikategorikan sebagai bisnis yan.g selalu 
akrab dengan risiko. Dari sekian banyak jenis risiko yang ada dalam 
industri perbankan, risiko operasional merupakan salah satu jenis risiko 
yang sering kali membuat kejatuhan suatu bank, baik bank di luar atau 
dalam negeri, baik bank ukuran kecil atau skala besar. Kasus beberapa 
bank beku operasiltake over di Indonesia merupakan contoh nyata 
kegagalan pengendalian risiko operasional dalam industri perbankan. 

Munculnya risiko operasional dalam industri perbankan dipengaruhi 
oleh banyak sebab. Salah satu sebab utamanya adaiah faktor sumber 
daya manusia (SDM), disamping faktor penyebab lainnya seperti 
kelemahan sistem teknologi, kelemahan sistem dan prosedur atau karena 
faktor external events. Penyebab timbulnya risiko ini dapat berdiri sendiri 
tetapi dapat pula terkait satu sama lain. 

Bank X yang mempunyai 226 kantor cabang dan 405 kantor 
cabang pembantu di seluruh Indonesia dengan dukungan pegawai di 
cabang-cabang sebanyak 14.253 orang akan selalu menghadapi risiko 
operasional (operational risk), disamping risiko kredit (credit risk) dan 
risiko pasar (market risk). Risiko operasional yang dihadapi cabang- 
cabang ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu, baik dilihat dari 
jumlah kerugian yang ditimbulkan atau dari frekuensi kejadiannya. 

Kenyataan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor 
tertinggi dari penyebab munculnya risiko operasional maka diperlukan 
penelitian dan kajian yang terkait dengan strategi pengembangan sumber 
daya manusia ini, sehingga diharapkan untuk masa mendatang risiko 
operasional yang timbul karena faktor sumber daya manusia dapat 
dieliminir. 

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang 
menggambarkan strategi pengembangan SDM dalam rangka 
pengurangan risiko operasional pada suatu ueriode waktu vancl didasari . - 
olehfakta~yang sebenarnya. ~nal is is dilakukan dengan menggunakan dua 
pendekatan yakni analisis uenvebab timbulnva risiko dan analisis SWOT. . - 

Dari hasil analisis yang dilakukan, responden berpendapat bahwa 
aspek SDM merupakan faktor paling utama dalam pengendalian risiko 
operasional di cabang-cabang Bank X. Faktor-faktor yang berperan 
menjadikan SDM sebagai penyebab tertinggi timbulnya risiko operasional 
tersebut adalah : (1) kecukupan SDM dalam menunjang aktivitas cabang, 
(2) kualifikasi SDM dan proses rekrutmen serta seleksi, (3) pelatihan dan 
pengembangan bagi SDM yang berada di cabang, (4) penempatan dan 
jalur karir SDM di cabang, (5) penilaian kinerja, (6) pemberian imbalan dan 
penerapan sangsi yang berimbang. 



Sebanyak 77,5% responden menyatakan bahwa jumlah pegawai 
yang ada di cabang-cabang Bank X saat ini kurang atau tidak sebanding 
dengan beban kerja yang tersedia, 85% responden menjawab bahwa 
akibat beban kerja yang tidak sebanding ini dapat menurunkan akurasi 
hasil pekerjaan dan kualitas pelayanan. Terakhir kalinya Bank X 
melakukan perhitungan workload analysis terhadap pegawainya di tingkat 
cabang adalah tahun 1998. 

Kualifikasi SDM yang akan diterima di cabang-cabang telah 
mempunyai standar yang jelas serta telah disesuaikan dengan ruang 
lingkup pekerjaan yang akan dijabatnya, namun dalam proses rekrutmen 
dan seleksi belum dilakukan secara transparan dan selektif. Sebanyak 
57,5% responden meragukan perihal selektifitas dan transparansi 
penerimaan pegawai ini. 

Tingkat kesalahan dan komplain nasabah diyakini responden akan 
menurun apabila pengetahuan dan keterampilan pegawai cabang Bank X 
baik (70% responden), namun sistem pendidikan dan pelatihan pegawai 
belum berjalan terarah dan baik. Sebanyak 47,5% menyatakan tidak 
setuju bahwa sistem pelatihan telah berjalan baik, 22,5% menyatakan 
ragu-ragu. 

Program pelatihan dan pendidikan karyawan cabang-cabang Bank 
X seyogyanya didahului dengan analisis kebutuhan terhadap pendidikan 
dan pelatihan itu sendiri yaitu dengan cara melakukan analisis organisasi, 
analisis tugaslprestasi dan analisis individulpribadi. Dengan melakukan 
analisis ini diharapkan agar program pelatihan yang dilakukan benar- 
benar dirasakan manfaatnya dan dapat mencapai sasaran dengan baik. 

Dari hasil analisis terhadap penempatan dan jalur karir SDM di 
cabang, mayoritas responden ragu-ragu dan bahkan cenderung tidak 
setuju bahwa pemberian tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan 
pengetahuan, keahlian, pengalaman dan bakat pegawai. Hal yang juga 
membawa pengaruh tidak baik adalah masalah penempatan tidak 
dilakukan secara fair dan transparan. Sedangkan masalah jalur karir 
sebagian besar responden (80%) sependapat bahwa pola pengembangan 
jalur karir pegawai telah dirancang secara baik. 

Penilaian kinerja umumnya telah berjalan dengan cukup adil dan 
transparan, tetapi hasil penilaian ini belum sepenuhnya dijadikan bahan 
pertimbangan dalam penempatan atau mutasi pegawai. Hal ini 
mengindikasikan bahwa konsistensi penerapan antara satu sistem 
(penilaian kinerja) dengan sistem lain (penempatan pegawai) belum 
berjalan selaras. Begitu pula dalam ha1 pemberian imbalan dan sangsi, 
mayoritas responden ragu bahwa telah dilaksanakan secara adil dan 
seimbang. 

Dari hasil analisis SWOT terhadap aspek SDM ini, yang menjadi 
kekuatan Bank X adalah : (a) sebagian besar pegawai mempunyai latar 
belakang pendidikan yang baik dengan umur relatif muda, (b) mempunyai 
budaya kerja, (c) mempunyai sarana yang cukup di bidang pendidikan, (d) 
tingkat kompensasi relatif baik, (e) mempunyai prosedur dan tata kerja 
yang lengkap. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah : (a) 
terdapat kekurangan jumlah pegawai. (b) beban kerja terlalu tinggi dan 



tidak merata, (c) rotasi terlalu lama, (d) proses rekrutmen kurang selektif 
dan transparan, (e) pendidikan dan pelatihan pegawai kurang terencana, 
(f) pemberian sangsi dan hukuman kurang adil dan tidak tegas, (g) 
pemberian tugas dan tanggung jawab tidak sesuai kompetensi, (h) 
penempatan pegawai kurang fair dan transparan. 

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Bank X dalam 
pengembangan SDM yang ada di cabang adalah terdapatnya banyak 
lulusan perguruan tinggi yang berkualitas baik, minat masyarakat untuk 
menjadi pegawai bank masih cukup tinggi, Bank X mempunyai jaringan 
dan hubungan yang luas dengan sesama bank dan lembaga pendidikan 
perbankan, serta terdapatnya banyak perusahaan konsultan manajemen 
di bidang SDM. Yang menjadi ancaman bagi Bank X adalah adanya 
ketentuan dalam program rekapitalisasi yang membatasi Bank X 
menerima pegawai baru, pegawai berstatus outsourcing mempunyai turn 
over yang tinggi, keterbatasan sistem teknologi yang mendukung 
operasional cabang, serta gaya hidup yang cenderung konsumtif. 

Kekuatan dan kelemahan internal Bank X apabila dipadankan atau 
disesuaikan dengan peluang dan ancaman eksternal, akan dapat 
menghasilkan empat alternatif strategi di bidang pengembangan SDM 
dalam rangka pengendalian risiko operasional di tingkat cabang Bank X. 
Dari keempat strategi dimaksud dan dikaitkan dengan tujuan penelitian, 
maka strategi WO(Weaknesses-Opportunities) diusulkan untuk dipiiih 
sebagai alternatif pertama. Kelemahan di bidang pendidikan dan pelatihan 
dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang yang ada yakni melakukan 
kerjasama dengan bank-bank koresponden atau lembaga pendidikan 
perbankan yang mempunyai hubungan baik dengan Bank X, terutama 
dalam bentuk on the job training atau dalam ha1 menyusun program 
pelatihan. Kelemahan perhitungan beban keria, rekrutmen atau 
penempatan pegawai, dapat memanfaatkan peluang berupa 
tersedianya jasa konsultan di bidang manajemen SDM. Pegawai yang - - 
tidak sesuai-dengan kualifikasi dan-kompeiensi yang disya&kan serta 
dinilai sulit untuk dikembangkan, secara bertahap harus diganti dengan 
pegawai baru terutama lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. 

Dari hasil jawaban responden dan diperkuat dari hasil wawancara 
dengan pejabat dan pegawai Bank X, maka perhatian utama harus 
diarahkan untuk mengatasi kelemahan yang selama ini ada serta 
memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Disarankan agar Bank X 
menerapkan strategi WO(Weaknesses-Opportunities) dengan membuat 
langkah-langkah pelaksanaan yang terencana. 
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