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1.1

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu semakin
maju tiap tahunnya. Hal tersebut dapat meningkatkan peluang
baik terhadap perusahaan-perusahaan dan para pelaku bisnis.
Pasar semakin bertambah luas akan memacu masuknya pesaing
baru dan akan semakin beragam pula inovasi bisnisnya sehingga
perusahaan-perusahaan dan para pelaku bisnis harus siap
menghadapi persaingan tersebut. Pada jaman modern sekarang ini
semua dituntut serba cepat mengantisipasi perubahan. Tuntutan
ini ada dikarenakan semakin bertambahnya jumlah populasi
penduduk di dunia, perkembangan teknologi, dan pembangunan
di segala bidang juga berlangsung dengan cepat.
Sektor jasa memiliki peran yang strategis dalam suatu
perekonomian, baik perekonomian daerah maupun perdagangan
secara global. Salah satu jenis perusahaan yang bergerak di sektor
jasa adalah Bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan
yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan usaha pemerintah
atau swasta maupun perorangan dalam melakukan aktifitas
keuangan. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun
2004 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha
yang menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat
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dalam bentuk simpanan atau deposito dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa ada dua kegiatan
pokok dari bank, yaitu pertama, kegiatan pengumpulan dana atas
dasar kepercayaan dari masyarakat. Kegiatan kedua adalah
penyaluran dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat.
Untuk melakukan kegiatan sesuai visi misi perusahaan serta
menjadi bank yang mampu dipercaya nasabah maka dibutuhkan
karyawan pelaksana atau talent yang memiliki kecakapan yang
superior. Kecakapan ini biasanya disebut kompetensi. Menurut
Spencer & Spencer dalam Palan (2007), Kompetensi adalah
sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu
yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang
diperlukan

dalam

menduduki

suatu

jabatan.

Pengertian

kompetensi ini pada prinsipnya sama dengan pengertian menurut
Stephen

Robbin

“kemampuan

(2007:38)

(ability)

bahwa

atau

kapasitas

kompetensi
seseorang

adalah
untuk

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana
kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan
intelektual dan kemampuan fisik.”
Kompetensi berasal dari kata “competency” merupakan kata
benda yang menurut Powell (1997:142) diartikan sebagai 1)
kecakapan, kemampuan, kompetensi 2) wewenang. Kata sifat dari
competence adalah competent yang berarti cakap, mampu, dan
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tangkas. Pengertian dari kompetensi sebagai kecakapan atau
kemampuan juga dikemukakan oleh Robert A. Roe (2001:73)
sebagai berikut;
“Competence is defined as the ability to adequately perform a
task, duty or role. Competence integrates knowledge, skills,
personal values and attitudes. Competence builds on knowledge
and skills and is acquired through work experience and learning
by doing“
Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan secara adequat
untuk melaksanakan suatu tugas, peran atau tugas, kemampuan
mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai
pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan
keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran
yang dilakukan.
Karyawan yang bertugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat harus dapat berperilaku professional yang dapat
ditunjukkan dengan memiliki dan menerapkan ilmu pengetahuan
ilmiah

dan

teknologi,

staf

memiliki

dan

menerapkan

keterampilan profesional dan kehidupan profesional (Mathis
and Jackson, 2002:88). Notoadmojo (2003) dalam paparan tesis
Hyacintha (2009:14) mengutarakan

bahwa

semakin

tinggi

keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja maka akan semakin
efisien badan, tenaga, dan pemikirannya dalam melaksanakan
pekerjaan. Pendidikan dan latihan juga akan memberikan
keterampilan yang dibutuhkan dan dengan adanya keterampilan
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dapat meningkatkan rasa percaya diri staf dalam melaksanakan
pekerjaannya.
Bank BJB Hasyim Ashari sebagai salah satu cabang yang
membutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan agar lebih
mampu melakukan tugasnya sekaligus ekspansi bisnis dari nuansa
bank daerah yang bertransformasi menuju bank umum. Tantangan
cabang yang berada di non daerah seperti Jakarta adalah
karyawan yang terbiasa bertugas di daerah tidak perlu bersusah
payah mencari nasabah baru karena tugas utamanya mengelola
keuangan daerah. Sementara di Hasyim Ashari tidak memiliki
tugas tersebut, karyawan justru dituntut untuk melebarkan sayap
bisnis perusahaan. Pada kenyataannya tidaklah mudah untuk
mengoptimalkan potensi yang sebenarnya sudah dimiliki.
Berdasarkan observasi dan interview, banyak karyawan yang
merasa kurang yakin dengan kemampuan diri bertugas di daerah
tersebut. Karyawan merasa membutuhkan sesuatu yang mampu
mendorong motivasi agar mereka berkinerja lebih seperti saat
mereka masih bertugas di daerah. Alur karir yang tidak jelas,
kurangnya transparansi sistem SDM telah dirasakan merugikan
karyawan. Karyawan menganggap secara kualitas mereka kurang
berkembang, promosi didapat oleh rekan kerja yang mampu
mendekati atasan, mutasi yang tidak jelas dasarnya, pelatihan
yang tidak dirasa penting seolah-olah menghamburkan dana
kantor. Indeks kepuasan mengenai pelatihan dalam laporan
triwulan pertama adalah 49,3% yang artinya karyawan merasa
tidak puas. Sedangkan Indeks peningkatan kompetensi dan
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ketrampilan dalam laporan triwulan kedua adalah 97,3%
mengalami sedikit penurunan nilai 3.9 dari target 4.0. Sementara
KPI individu didasarkan penilaian subjektif atasan kurang
mencerminkan potensi aktual karyawan karena target dari pusat
ditetapkan sebagai tugas dan tanggungjawab bersama, sehingga
dianggap kurang Fair.
Trend pengelolaan sumber daya manusia saat ini berada pada
era Talent management berdasarkan kompetensi. Bersin (2006)
mendefinisikan “Talent management is the process by which an
organisation identifies, attracts, manages, develops, engaged and
in some cases exits people to meet organizational objectives.”
Talent management sebagai suatu sistem diartikan sebagai
pengelolaan

kelompok

karyawan

yang

memiliki

prestasi

menonjol (superior) khususnya dalam hal potensi, kompetensi,
kepemimpinan, serta kinerja yang tinggi untuk dikembangkan
melalui program-program pengembangan yang sistematis agar
memiliki kemampuan dan profesionalisme sesuai dengan
kebutuhan perusahaan saat ini dan masa yang akan datang.
Sehingga tidak aneh lagi jika baru-baru ini beberapa bank di
Indonesia; termasuk bank bjb; ikut melakukan strategi bedol desa
atau pembajakan karyawan, yakni istilah yang digunakan tenaga
kerja ahli dari bank lain untuk special hired. Keuntungannya
adalah potensi mereka sudah dikembangkan dari perusahaan
sebelumnya sehingga harapannya perusahaan baru ini tinggal
memanfaatkan hasil pembelajaran mereka sebelumnya untuk
diaplikasikan untuk mendorong kinerja yang optimal. Namun hal
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ini dapat menjadi ancaman eksistensi karyawan pribumi terutama
apabila program pelatihan dan pengembangan di perusahaan
kurang efektif, belum terarah dan tidak bermanfaat untuk
menyamakan daya saing dengan karyawan special hired tersebut
secara kompetensi maupun alur jabatan di posisi kunci tertentu.
Talent management digunakan divisi SDM untuk memperjelas
alur pengembangan karyawan di perusahaan. Tujuannya untuk
memastikan ketersediaan talent sehingga memenuhi kaidah the
right people with the right job on the right time dengan didasari
tujuan strategis bisnis yang dijalankan perusahaan. Optimalisasi
potensi yang dimiliki karyawan menjadi penekanan dari proses ini
ketimbang memaksakan pembentukan karakteristik karyawan
untuk dapat selaras dengan profil yang dibutuhkan karyawan.
Bagaimana caranya karyawan mampu memiliki daya saing dalam
bekerja sehingga tercipta persaingan yang sehat antara karyawan
lama dengan karyawan special hired. Tugas organisasi-lah yang
utama untuk memanage kebutuhan dan optimalisasi kompetensi
tersebut dengan cara menentukan pelatihan apa yang sesuai dan
benar-benar dibutuhkan.
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
bermaksud untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul
“ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN BERDASARKAN KOMPETENSI PADA
TALENTS DI BANK BJB CABANG HASYIM ASHARI”.
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1.2

Identifikasi Masalah

Pengelolaan sumber daya manusia yang mengarah pada
pencapaian prestasi dapat dilakukan dengan menumbuhkan situasi
kompetisi antar karyawan. Kompetisi berarti saling mengatasi dan
berjuang antara dua individu, atau antara beberapa kelompok
untuk memperebutkan obyek yang sama (Chaplin, 1999) jika
dilakukan dengan aturan main yang jelas dan adil akan
menghasilkan keuntungan tersendiri. Sesuai dengan pendapat
Porter bahwa hadirnya pesaing memungkinkan individu dapat
meningkatkan keunggulan bersaingnya. Perusahaan akan dituntut
untuk selalu melakukan pelatihan dan pengembangan optimalisasi
talent superior agar dapat bersaing.
Pentingnya memanage talent adalah agar perusahaan tidak
berpotensi kehilangan talent SDM yang berkualitas. Banyak bank
pesaing yang mengincar dan membajak talent atau karyawan yang
berpotensi unggul. Spencer mengatakan kunci untuk memiliki
talent superkeeper terletak pada investasi pengembangan program
SDM yang baik. Investasi yang tepat dalam bidang SDM akan
mendorong karyawan dapat menghasilkan return yang lebih
tinggi. Menurut Helen Krewson (2004) dalam Berger&Berger,
tanpa perencanaan program yang baik, para profesional yang
talentanya sangat tinggi mungkin akan menghadapi rintangan dan
kondisi lingkungan dalam pembelajaran, yang kurang tepat-tidak
mendapatkan

pembimbing dan

mentor

memperhatikan target pribadi mereka.
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yang

baik, yang

Contoh Proses Talent management yang diterapkan di
perusahaan PT Pos Indonesia (Persero):
1. Analisa Kompetensi
2. Pemilihan karyawan yang memenuhi kriteria
3. Seleksi dan penetapan anggota talent pool
4. Diagnosis kebutuhan pengembangan
5. Pelaksanaan program pengembangan
6. Perencanaan pengembangan karir dan penempatan pada
posisi kunci
7. Pemantauan dan evaluasi perkembangan kinerja dan
kompetensi anggota talent pool
8. Penggantian

anggota

talent

pool

yang

dalam

perkembangannya tidak memenuhi kriteria.
(disampaikan oleh Tegar Maulana, S.Psi dalam event “Talent
Management” Short course di The Salis Hotel, 16-17 September
2014)
Dalam rancangan penelitian ini, peneliti akan membatasi
hingga proses keempat yaitu diagnose kebutuhan pengembangan
atau pelatihan yang dibutuhkan karyawan BJB Hasyim Ashari.
Berdasarkan latar belakang dan sentral penelitian yang telah
dipaparkan berikut ini akan diidentifikasi beberapa masalah yaitu:
1.

Bagaimana kompetensi para talents grade 6-11 di bank
bjb Hasyim Ashari yang diprediksi memiliki performa
superior dan karyawan average?

8

2.

Standar kompetensi seperti apa yang dibutuhkan oleh
seorang karyawan superior untuk menghasilkan
kinerja optimal

3.

Bagaimana

program

pengembangan

berbasis

kompetensi dan pelatihan apa yang dibutuhkan untuk
menunjang kinerja karyawan bank bjb Hasyim Ashari?
1.3.

Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini melihat standar kompetensi, kompetensi
talent yang superior dan menganalisa kebutuhan pelatihan dan
pengembangan yang menunjang kinerja.
1.4

Tujuan Penelitian

Tujuan

dari

pelaksanaan

penelitian

ini

adalah

untuk

mengetahui bagaimana penerapan analisis kebutuhan pelatihan
dan pengembangan dalam sistem talent management untuk
mempertajam analisa SDM di dunia industri perbankan,
sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
1.

Untuk menganalisa perbedaan kondisi kompetensi para
talent bank bjb Hasyim Ashari yang berkinerja superior

2.

Untuk menganalisa kebutuhan standar kompetensi yang
baiknya dimiliki para talents yang mampu menunjang
kinerja di bank bjb

3.

Untuk

mendiagnosa

adanya

kebutuhan

program

pengembangan kompetensi dan pelatihan berdasarkan
proses talent management
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1.5

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihakpihak sebagai berikut :
1. Bagi penulis sendiri yaitu untuk memberikan gambaran
mengenai analisis penerapan manajemen pengembangan
talent yang ditinjau dengan konsep dan teori kompetensi.
Serta memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu
SDM.
2. Bagi perusahaan sebagai objek penelitian dapat menjadi
bahan pertimbangan atau evaluasi dalam usaha praktik
strategis unit SDM dalam menerapkan sistem talent
management

terintegrasi

dan

inovasi

untuk

pengembangan bisnis berkelanjutan.
3. Bagi pihak-pihak lain sebagai bahan implementasi dan
referensi untuk mengadakan penelitian yang lebih luas
atau mendalam dengan pengambilan objek atau konsep
yang sama.
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