BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam era globalisasi saat ini negara maju maupun berkembang berusaha
selalu mengikuti inovasi dalam dunia bisnis mereka untuk mempertahankan
ekonomi dan kestabilan keuangan di dalam negara mereka masing-masing, Selain
sektor riil (Perdagangan dan Jasa) yang selalu dikembangkan, dalam sistem
ekonomi kapitalistik berkembang pula sektor non-riil atau sektor keuangan.
Dalam sektor ini uang tidak lagi dianggap sebagai alat tukar semata, akan tetapi
sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan atau diambil manfaatnya.
Salah satu bentuk bisnis tersebut adalah jasa asuransi. Di Indonesia
perusahaan asuransi semakin banyak dan dikembangkan, karena jasa asuransi
dinilai sebagai usaha yang mengambil keuntungan dari komuditas uang yang
berputar dalam jasa jaminan. Bentuk asuransi yang ditawarkan juga beragam dari
mulai

asuransi

jiwa,

kecelakaan,

kesehatan,

pendidikan,

hingga

asuransi

kerusakan dan asuransi organ tubuh.
Setiap

perusahan

asuransi membutuhkan jasa agen atau marketing

penjualan untuk mempromosikan produk asuransi yang ditawarkan, sehingga
setiap perusahaan asuransi menganggap agen ataupun marketing asuransi adalah
asset yang penting yang harus dipertahankan dan dikembangkan agar perusahaan
dapat bertahan dan tidak terkalahkan oleh perusahaan asuransi lain di Indonesia.
Agen maupun marketing asuransi memiliki banyak tantangan yang besar, mereka
harus mampu menjual produk asuransi yang ditawarkan sekaligus menjaga

kepercayan nasabah agar tidak mengalami kekecewaan dan beralih pada
perusahaan asuransi lain. Seorang marketing asuransi harus menempatkan dirinya
berada pada pihak calon nasabah sehingga nasabah dapat memahami dengan jelas,
produk asuransi mana yang dibutuhkan oleh para nasabah. Maka dari itu seorang
agen atau marketing asuransi membutuhkan bakat yang menempatkan mereka
sebagai mitra yang baik bagi para nasabah maupun perusahaan.
Produk asuransi bersifat jangka panjang, maka dari itu calon nasabah
membutuhkan agen atau marketing asuransi yang mampu membantunya dalam
membuat keputusan jangka panjang. Karena kerja sama yang akan dibina nasabah
dengan perusahaan dalam jangka waktu yang tidak sebentar, perusahaan asuransi
harus menjaga kestabilan turnover karyawan demi pengelolaan yang baik
terhadap para nasabah yang menggunakan jasa asuransi mereka.
BNI Life merupakan salah satu anak perusahaan dari pada BNI. BNI Life
memiliki konsen utama dalam bidang usaha perasuransian di Indonesia dan
merupakan

salah

satu

perusahaan

asuransi

yang

cukup

diperhitungkan

keberadaannya di tanah air. Ujung tombak utama perusahaan BNI Life adalah
kinerja yang optimal dari para karyawannya. Semakin baik kinerja karyawannya
maka akan mendorong terciptanya kinerja perusahaan yang semakin baik.
Berdasarkan hal tersebut maka pihak manajemen perusahaan harus mampu
mengoptimalkan segala hal yang diperkirakan mendorong terciptanya kinerja
pegawai yang maksimal. Diantara berbagai hal yang dapat mendorong kinerja
pegawai salah satu diantaranya adalah proses standar perekrutan dan perancangan

dalam kebijakan dan metode rekrutmen karyawan sehingga tercipta iklim
organisasi yang kondusif.
Dalam hal ini penulis ingin menekankan penelitian pada proses rekrutmen
karyawan pada level marketing pada BNI Life Bandung. Dimana level karyawan
ini adalah sebagai akar kesuksesan perusahaan asuransi dalam melakukan
penjualan jasa dan produk asuransi pada BNI Life yang dikenal dengan istilah
Bancassurance specialist (BAS). Adapun tujuan rekrutmen bagi marketing, yaitu
untuk mendapatkan marketing yang professional, dapat dipercaya oleh nasabah
dan memiliki kinerja yang superior.
Permasalahan yang kini muncul pada marketing BNI Life Bandung adalah
adanya ketidakmeratan kinerja para marketing yang disebabkan oleh karena
pekerjaan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan minat dan bakat yang
dimiliki oleh para marketing, adapun beberapa faktor lain seperti anggapan bahwa
pekerjaan seperti marketing dijadikan sebagai batu loncatan atau sarana dalam
mencari pengalaman untuk pemenuhaan pengalaman kerja yang dicantumkan di
dalam Curriculum Vitae.
Berikut uraian singkat yang penulis deskripsikan sebagai data yang aktual
mengenai ketidakmerataan kinerja marketing BNI Life secara nasional. Data
tersebut mendeskripsikan berdasarkan NMV, Validation, MPS dan Target.

Tabel Ukuran Kinerja Penjualan Marketing (BAS) BNI Life se-Nasional
Wilayah

NMV

Validation

MPS

Target

Medan

67

2

6

0

Padang

48

3

0

0

Palembang

62

9

15

10

Bandung

71

3

2

1

Semarang

41

5

11

4

Surabaya

60

7

12

5

Makasar

40

2

2

2

Denpasar

46

3

4

1

Banjarmasin

55

2

1

3

Jakarta Senayan

35

1

1

1

Manado

20

1

3

0

Jakarta Kota

31

1

2

3

Jakarta BSD

45

1

13

7

Kemayoran

43

0

2

1

Papua

10

2

2

0

Total

674

42

76

38

WEST

386

19

40

25

EAST

288

23

36

13

Jakarta

Table 1. Ukuran kinerja penjualan marketing BNI Life

Keterangan Tabel :
1. NMV
Not Meet Validation adalah ukuran kinerja penjualan yang
menyatakan bahwa nilai kinerja karyawan tidak produktif sama
sekali atau jauh dibawah standar yang telah ditetapkan oleh
perusahaan untuk seorang marketing asuransi.
(sedikit produk asuransi yang dijual atau tidak ada penjualan sama
sekali).
2. Validation
Validation adalah ukuran kinerja penjualan yang menunjukan
penjualan produk yang dihasilkan oleh marketing sangat minimum
sekali.
3. MPS
Minimum Performance Service, adalah ukuran kinerja penjualan
yang menyatakan bahwa marketing menghasilkan penjualan yang
minimum untuk mendapatkan insentif (bonus).
4. Target
Target adalah ukuran kinerja yang menyatakan bahwa marketing
sudah ada di dalam standar kinerja seorang marketing asuransi.

Dari data yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan beberapa faktor
penyebab terjadinya ketidakmerataan kinerja pada marketing asuransi (BAS)
adalah sebagai berikut:
1. Rekrutmen yang dilakukan secara masal dan terburu – buru
2. Terlalu fokus pada upaya pemenuhan “man power”
3. Manajemen kurang memperhatikan kesesuaian kandidat dengan
lokasi penempatan
4. Tidak adanya metode atau instrument perekrutan untuk melihat
minat dan bakat di bidang marketing asuransi.
Akibat yang timbul dari permaslahan yang disebabkan oleh beberapa
factor diatas diantaranya:
1. Turnover Karyawan Tinggi
Terjadinya turnover karyawan yang tinggi atau sering terjadinya
karyawan yang bekerja hanya dalam kurun waktu kurang dari 3
bulan. Hal ini jelas sangat berdampak pada pembengkakan biaya
rekrutmen yang ditimbulkan oleh perusahaan.
2. Mentalitas Karyawan Di Lapangan
Banyak karyawan yang tidak siap pada saat terjun ke lapangan,
karena mereka beranggapan bahwa Sales atau Marketing adalah
pekerjaan yang hina karena harus menawarkan produk kepada
nasabah.

3. Performance yang tidak maksimal
Marketing

tidak

mampu

mengeksplorasi bakat yang dimiliki

sebagai seorang marketing sehingga kinerja yang dihasilkan jauh
dibawah batas minimal yang ditetapkan oleh perusahaan.
Jika hal tersebut tetap dibiarkan dan tidak diberikan antisipasi oleh
manajemen perusahaan, turnover karyawan tidak akan terkontrol dengan baik dan
biaya rekrutmen yang dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin membengkak
yang menyebabkan penurunan profit bagi perusahaan. Kesuksesan perusahaan
sangat dipengaruhi oleh kualitas karyawan yang dipercaya mampu memiliki
komitmen untuk melakukan pekerjaan secara maksimal.
Komitmen terhadap kesuksesan pekerjaan sering disebut dengan Employee
engagement. Hal ini telah didefinisikan oleh salah satu organisasi riset terkemuka
sebagai hubungan emosional yang tinggi yang seorang karyawan rasakan terhadap
organisasi yang mempengaruhinya untuk mengerahkan usaha yang bebas dan
lebih besar untuk pekerjaannya. (Risher, 2010:74). Menurut Gallup organization,
Employee Engagement indeks (EEI) memiliki implikasi yang signifikan terhadap
kepuasan pelanggan, pertumbuhan yang berkelanjutan, kenaikan nilai profit,
kenaikan saham, produktifitas dan retensi karyawan.
Dalam membentuk pegawai yang hebat dan sukses mencapai kinerja yang
tinggi harus dipilih jalan yang benar dan dilakukan dengan cara yang benar.
Namun sebelumnya harus ditemukan terlebih dahulu tujuan dan jati diri (kekuatan
dan kelemahan).

Menurut Coffman dan Molina (2007:58)
“Setiap orang memiliki bakat bawaan alam yang menjadikan masingmasing orang bisa mengaktualkan diri. Penerapan bakat pada peran yang
tepat inilah maka kinerja unggulnya akan dihasilkan.”
Talenta merupakan anugerah yang dibawa secara alamiah sejak lahir,
sedangkan

pengetahuan

dan

keterampilan

dapat

diperoleh

melalui proses

pembelajaran. “Your Talent is innate, where as skills and knowledge can be
acquired through learning and practice. These three_talent, knowledge, and
skills_combine to create your strength” (Buckingham dan Cliffton, 2005:25)
Dengan adanya metode rekrutmen yang tepat pada karyawan dengan
didukung oleh teori yang sesuai untuk kesesuaian minat dan bakat yang dimiliki
oleh seorang marketing asuransi, manajemen diharapkan dapat menciptakan
marketing – marketing yang berkompeten, memiliki dedikasi yang tinggi dalam
melakukan

pekerjaannya

dan

memberikan

kinerja

yang

diharapkan

oleh

perusahaan.
Bakat dalam arti luas merupakan potensi diri. Potensi yang dimiliki oleh
setiap manusia merupakan pemberian Tuhan yang paling berharga, setiap manusia
memiliki keterbatasan maupun kelebihan. Bakat merupakan personaliti yang
produktif yang dimiliki oleh seseorang. Perusahaan harus menciptakan sumber
daya manusia yang kreatif dan inovatif, tujuannya adalah untuk menciptakan dan
menemukan tenaga kerja yang berbakat. Suatu perusahaan harus memiliki sumber
daya manusia yang mampu bekerjasama menghasilkan produk yang lebih baik,
lebih cepat atau melaksanakan proses yang lebih baik di tempat mereka bekerja.

Sumber daya manusia atau yang bisaa disingkat menjadi SDM merupakan
potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai
makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang
terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan
hidup yang berkelanjutan. SDM sering diartikan sebagai bagian yang integral
yang membentuk menjadi suatu organisasi.
Sumber daya manusia mempunyai posisi amat penting dalam suatu
organisasi, karena SDM merupakan faktor kunci dalam produktivitas dan aktivitas
dalam suatu perusahaan. Tujuan setiap perusahaan adalah dapat mengelola
sumber daya manusia yang dimilki agar tujuan dan sasaran organisasi yang
direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Manajemen merupakan kegiatan
mengelola sumber daya manusia agar sumber daya tersebut digunakan secara baik
dan benar hingga menghasilkan hasil yang terbaik yang diinginkan oleh setiap
perusahaan.
Salah satu aktivitas dalam pengelolaan SDM adalah rekrutmen. Menurut
Mathis (2006:227)
“Perekrutan adalah sebagai proses penarikan sejumlah calon yang
berpotensi untuk diseleksi menjadi karyawan atau dapat juga diartikan,
penarikan adalah masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja.
Rekrutmen adalah salah satu proses untuk mencocokan orang dengan
pekerjaannya secara benar. Jika individu atau karena beberapa sebab tidak sesuai
dengan pekerjaan maupun organisiasi kemungkinan besar karyawan tersebut akan
mengundurkan diri dari perusahaan. Adanya proses rekrutmen karyawan yang

baik setidaknya dapat menekan turnover karyawan dalam perusahan yang
berpengaruh pada kestabilan perusahaan.
Dengan melihat banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kestabilan
turnover karyawan perusahaan harus mengantisipasi persoalan tersebut dengan
dukungan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, yang tentunya dengan
mempekerjakan dan merekrut karyawan terbaik, cerdas dan sangat beragam dalam
rangka melakukan inovasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan karyawan yang
sudah mempunyai bakat dan mampu membentuk sumber daya manusia lainnya
menjadi karyawan yang berbakat. Suatu perusahaan harus memiliki karyawan
yang akan mampu bekerja sama melaksanakan proses yang lebih baik di tempat
kerja. Perusahaan perlu menyediakan bagi bakat tersebut sehingga menghasilkan
sumber daya manusia yang sesuai untuk perusahaan.
Kinerja karyawan sangat bergantung pada kinerja bawahannya, oleh
karena itu perusahaan harus mampu menetapkan standar rekrutmen yang baik dan
standar kinerja yang harus dicapai oleh perusahan. Dalam pencapaian kinerja
seorang karyawan harus memiliki rasa kesediaan dan kemampuan dan bakat yang
kuat untuk melakukan segala jenis kegiatan dalam pekerjaan mereka. Tanpa
adanya perhatian khusus pada kualitas SDM, akan sulit bagi perusahaan untuk
maju, atau minimal bertahan dalam menghadapi persaingan saat ini.
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis
dan merancang proses rekrutmen karyawan dengan menggunakan profil talenta
untuk meningkatkan kinerja para marketing asuransi pada BNI Life Insurance.
Dari latar belakang dan berbagai penjelasan diatas, maka tema sentral dalam

penelitian ini dituangkan dalam judul sebagai berikut: “Perancangan Metode
rekrutmen Berbasis Pada Talent Bagi Marketing di PT BNI Life Insurance.”
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada uraian di atas, maka identifikasi masalah yang
dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses Rekrutmen yang dilakukan di BNI Life saat ini?
2. Identifikasi talenta apa saja yang berhubungan dengan marketing yang
memiliki kriteria kinerja unggul ?
3. Bagaimana kebutuhan pada proses rekrutmen karyawan berdasarkan talent
(Striving, Thinking, Relating, Impacting) pada marketing BNI Life ?
4. Bagaimana usulan proses rekrutmen dengan identifikasi talent di BNI Life
?
1.3 Tujuan Peneltian
Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah menganalisa dan memperbaiki
standard dan kualitas proses seleksi marketing pada BNI Life berbasis talent
dengan metode perancangan proses seleksi baru bagi marketing (BAS), sehingga
dapat menyeleksi talent para calon Bancassurance specialist berdasarkan kriteria
sukses untuk meningkatkan kualitas kinerja bancasurance specialist di BNI LIFE.
Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen di BNI Life
2. Untuk mengidentifikasikan jenis talent bagi marketing asuransi BNI Life
yang memiliki kinerja unggul
3. Untuk menganalisa kebutuhan pada proses rekrutmen berdasarkan talent
(Striving, Thingking, Relating, Impacting) pada BNI Life
4. Untuk memberikan usulan proses rekrutmen dengan talent di BNI Life
kedepannya.
1.4 Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain
:
1. Kegunaan secara teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkaji konsep
mengenai seleksi yang berbasis pada talent

untuk meningkatkan kualitas

kinerja Bancassurance specialist pada BNI Life Insurance.
2. Kegunaan secara praktis
Kegunaan utama dalam penelitian ini adalah mencoba merancang metode
Seleksi yang berbasis pada talent yang dapat diterapkan oleh perusahaan sehingga
dapat

menyeleksi

calon

karyawan

yang

memiliki talent

superior

meningkatkan kinerja Bancassurance specialist Pada BNI Life Insurance.

untuk

