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A. Latar Belakang 

Deregulasi di bidang perbankan yang dilaksanakan pemerintah beberapa 

waktu lalu memberikan kemudahan untuk pendirian bank dan kantor-kantor 

cabangnya. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya bank yang ada di Indonesia, 

terutama di kota-kota besar. 

Rangkaian deregulasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pakjun, 1 Juni 1983, dengan maksud meningkatkan kemandirian perbankan. 

2. Pakto, 27 Oktober 1988, dengan maksud meningkatkan pengerahan dana 

masyarakat, ekspor non migas, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan dan 

menciptakan iklim pengembangan pasar modal. Deregulasi ini mengisyaratkan 

bahwa Pemerintah melepaskan sistim kendali langsung sehingga perbankan 

mendapatkan kebebasan untuk menentukan sendiri kegiatan operasionalnya, 

mendorong perbankan untuk dapat menghimpun dan mengerahkan dana 

masyarakat secara maksimal. 

3. Pakjan, 29 Januari 1990, dengan maksud mengurangi secara bertahap peranan 

kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengembangkan usaha golongan ekonomi 

lemah. 

4. Pakfeb, 28 Februari 1991, dengan maksud penyempumaan pengawasan dan 

pembinaan bank-bank. 
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5. Pakmei, 29 Mei 1993, dengan maksud meningkatkan kredit perbankan dengan 

tetap memelihara kestabilan ekonomi. 

Deregulasi tersebut disusul dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalarn bidang 

ekonomi dengan maksud mendorong dunia usaha beke rja lebih efektif dan efisien 

sehingga mampu turnbuh dan berkembang dalam kondisi persaingan yang semakin 

meningkat ketat. 

Kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan, pencapaian tujuan 

perusahaan, turnbuh dan berkembang, akan sangat tergantung pada kemampuan 

perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya manusia yang dalam tulisan ini disebut 

juga karyawan, yang pada prinsipnya merupakan produk dari 3 macam tindakan 

sebagai berikut (Atmosoeprapto, 1996) : 

1. Mengalokasikan karyawan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan 

organisasi. 

2. Mengelola karyawan sebagai asset perusahaan secara efektif agar dapat 

meningkatkan efektivitas organisasi / perusahaan. 

3. Mengembangkan karyawan agar menjadi karyawan yang berkualitas dalam ha1 

keterampilan teknis (berkaitan dengan ilmu), keterampilan managerial (berkaitan 

dengan sistim) dan kepemimpinan (berkaitan dengan pribadi). 

Bank BNI Cabang Bogor merupakan salah satu dari sekian banyak cabang 

yang dimiliki PT. Bank Negara Indonesia (Persero) baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri. 
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1 Produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh Bank BNI Cabang Bogor tidak jauh 

I berbeda dari produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh bank lainnya yang ada di 

Bogor yaitu giro, deposito, tabungan, kredit, kiriman uang, ekspor impor dan 

sebagainya. Disamping itu, tarip yang ditawarkan untuk produk dan atau jasa pada 

masing-masing bank tersebut juga relatif tidak jauh berbeda bahkan bersaing sangat 

ketat. Oleh karena itu, tenvujudnya tujuan perusahaan akan sangat ditentukan oleh 

I kemampuannya memanfaatkan karyawan yang ada secara optimal karena, karyawan 

memegang peranan utarna dalam pencapaian tujuan perusahaan, sedangkan alat-alat 

1 dan teknologi serta sarana lainnya hanya merupakan perlengkapan yang membantu 

I mempermudah dan mempercepat pekerjaan. 

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan membagi unitnya menjadi: 

1. Cabang Pembantu, Bidang Pelayanan Nasabah dan Pemasaran Bisnis 

Unit-unit ini sering disebut sebagai 'Ifront office" dan secara langsung 

berhadapan dan memberikan pelayanan terhadap nasabah. Kinerja unit-unit ini perlu 

lebih mendapatkan perhatian karena akan secara langsung membentuk citra 

masyarakatlnasabah terhadap bank tersebut. 

1 2. Bidang Operasional 

I Unit ini sering disebut sebagai "back office", dan secara tidak langsung 

I memberikan pelayanan terhadap nasabah dan merupakan penunjang terhadap unit- 

I unit yang ada di front office (Cabang Pembantu, Bidang Pelayanan Nasabah dan 

Pemasaran Bisnis). Kinerja unit ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja unit 

lainnya yang ada di front office. 
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3. Kontrol Intern 

Unit ini mengawasi dan mengendalikan keseluruhan proses kegiatan masing- 

masing unit agar tetap sejalan dengan sistim dan atau prosedur yang ditetapkan. 

Perubahan iklim dan lingkungan Perbankan yang terus menerus dan sulit 

untuk dihindarkan mengakibatkan perubahan terhadap faktor pekerjaan dan 

menjadikan masalah pernanfaatan karyawan semakin penting, sulit dan kompleks 

karena pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia dan 

jenis kelamin yang heterogen. Memanfaatkan karyawan baru pada unit-unit 

tersebut relatif lebih mudah, karena sebelum ditempatkan yang bersangkutan 

mengikuti suatu proses seleksi yang menilai kesesuaian / kecocokan kualifikasi yang 

dimiliki dengan faktor pekerjaan (karakteristik). Tetapi tidak demikian halnya 

dengan karyawan senior yang karena perjalanan usianya yang semakin lanjut disertai 

perubahan iklim dan lingkungan perusahaan yang semakin cepat mengakibatkan yang 

bersangkutan semakin sulit memenuhi faktor pekerjaan. Disamping itu, tidak semua 

pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jam kerja sehingga menuntut adanya 

kerja lembur baik pada hari-hari kerja biasa maupun hari libur. Hal ini merupakan 

pennasalahan tersendiri terutama bagi karyawan wanita yang sedang hamil, telah 

berkeluarga dan lebih-lebih bagi mereka yang masih mempunyai anak balita. 

Keberhasilan pembangunan meningkatkan pendapatan masyrakat, 

memperbaiki tingkat pendidikan dan teknologi serta informasi. Hal ini berdarnpak 

pada peningkatan permintaan terhadap produk dan atau jasa perbankan. 

Peningkatan ini disertai dengan semakin berkembangnya keinginan, nasabah tidak 
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hanya menginginkan kebutuhan dasar, tetapi juga menginginkan ha1 lain di luar 

fungsi utama produk dan atau jasa tersebut. Nasabah tidak hanya menuntut 

pelayanan yang baik, tetapi juga menuntut adanya karyawan yang berpenampilan 

menarik sebagaimana yang terdapat pada bank-bank swasta umumnya. Untuk 

menyesuaikan dengan tuntutan ini, karyawan yang berpenampilan menarik 

memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk ditempatkan pada unit-unit yang 

langsung berhadapan dan memberikan pelayanan terhadap nasabah dibandingkan 

dengan karyawan yang berpenampilan kurang menarik. 

Kondisi ini terlihat oleh penulis pada saat bertugas sebagai Team Leader BOSS 

(Branch Operation Support System) di beberapa Cabang Bank BNI. Kondisi tersebut 

dimungkinkan terjadi pula pada Bank BNI Cabang Bogor maupun Bank BNI Cabang 

lainnya. 

Mengalokasikan karyawan pada tempat yang sesuai dengan faktor 

kecakapan, yang sesuai dengan pengetahuan, tanggung jawab yang diberikan, 

kemampuan mental, kemampuan sosial, kemampuan fisik dan kesanggupan bekerja 

serta minatnya mengacu pada prinsip "PENEMPATAN ORANG-ORANG YANG 

TEPAT PADA TEMPAT DAN JABATAN SERTA WAKTU YANG TEPAT" 

akan memberikan kepuasan dan meningkatkan motivasi kerja sehingga pen~sahaan 

dapat memanfaatkan karyawan tersebut secara optimal untuk pencapaian tujuan 

perusahaan. 
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B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor kecakapan yang dimiliki karyawan sesuai dengan tuntutan 

perusahaan saat ini dan akan datang ? 

2. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi ha1 tersebut ? 

3. Apakah sistim dan proses pemanfaatan karyawan yang dilaksanakan perusahaan 

selarna ini dapat menunjang tenvujudnya pemanfaatan karyawan secara optimal ? 

C. Tujuan Geladikarya 

Tujuan geladikarya ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis faktor kecakapan karyawan pada masing-masing unit kerja yang 

ada pada perusahaan. 

2. Menganalisis proses pemanfaatan karyawan yang saat ini dilaksanakan oleh 

perusahaan. 

3. Menganalisis kesenjangan faktor kecakapan karyawan. 

4. Merumuskan altematif pemanfaatan karyawan yang lebih efektif. 

D. Kegunaan Geladikarya 

Kegunaan geladikarya ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menanggulangi permasalahan pemanfaatan karyawan yang sudah ada sesuai 
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dengan asas PENEMPATAN ORANG-ORANG YANG TEPAT PADA 

TEMPAT DAN JABATAN SERTA WAKTU YANG TEPAT. 

2. Dapat digunakan perusahaan sebagai bahan penyusunan perencanaan karyawan 

dalam jangka panjang. 

3. Merupakan peluang dan kesempatan untuk mengenali, mengidentifikasi dan 

menganalisis permasalahan dalam bidang Manajemen Suinberdaya Manusia 

khususnya pemanfaatan karyawan yang terjadi pada perusahaan serta 

memberikan sumbang saran solusi altematif berdasarkan konsep-konsep atau 

teori dan pendapat para ahli yang diperoleh selama pendidikan. 

E. Ruang Lingkup Geladikarya 

Ruang lingkup geladikarya ini dibatasi pada hal-ha1 yang berkaitan dengan 

pemanfaatan karyawan secara optimal dalam bentuk penempatan karyawan yang 

ada sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan perusahaan. 

Adapun obyek geladikarya ini adalah karyawan operasional Cabang 

Pembantu, Bidang Pelayanan Nasabah, Pemasaran Bisnis, Bidang Operasional pada 

Bank BNI Cabang Bogor. 

Pembatasan ini berdasarkan pertimbangan bahwa karyawan operasional pada 

pen~sahaan tersebut jumlahnya lebih banyak dari karyawan menagerial dan atau 

karyawan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

pelayanan terhadap nasabah, kinerjanya akan membentuk citra masyarakat atau 

nasabah terhadap bank tersebut. 
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Karyawan manajerial adalah karyawan yang berhak merintah bawahannya 

untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan mencapai tujuannya melalui 

kegiatan-kegiatan orang lain, sedangkan karyawan operasional adalah karyawan 

yang secara langsung hams mengerjakan sendiri pekerjaannya seperti Asisten 

Pemasaran, Analis Kredit, Analis Keuangan, Asisten Administrasi, Teller, Asisten 

Pelayanan dan jabatan lainnya yang setingkat yang ada pada perusahaan ini kecuali 

karyawan non operasional seperti satpam, sopir, pelayan dan karyawan lainnya yang 

setingkat. 
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