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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Internasional Indonesia tbk (BII

Maybank)

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan 15 Mei 1959. Setelah 

mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988, BII mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau 

BEI) pada tahun 1989. Sejak menjadi perusahaan publik, BII telah tumbuh 

menjadi salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. Per 30 September 2013, 

sebesar 88,29% saham BII dimiliki oleh Malayan Banking Berhad (Maybank), 

grup keuangan terbesar di Malaysia.

Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai perusahaan yang memiliki jaringan luas di Indonesia, tentu BII 

Maybank memiliki visi dan misi yang jelas dan tepat. Berikut visi dan misi yang 

dimiliki oleh BII Maybank :

Visi

Menjadi relationship bank terkemuka di Indonesia yang hadir di tengah-tengah 

komunitas, memberikan layanan melalui produk dan solusi sesuai dengan 

kebutuhan serta layanan yang berkualitas tinggi.

Misi

Humanizing Financial Services
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2.2 Struktur Organisasi Human Capital BII Maybank

      Dalam upaya menyediakan sumber daya manusia yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi, maka 

dan bertanggung jawab untuk kontribusi yang efektif terhadap pencapaian target 

organisasi. Untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, maka 

Human Capital berkomitmen 

satunya dengan meninjau kembali tugas dan tanggung jawab di 

Human Capital.

    Human Capital memiliki misi untuk menjadi 

memahami bisnis dengan baik sehingga bisa menhantarkan uni

memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian tujuan organisasi

    

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Human Capital PT. BII Maybank 

Organizational Development

Di dalam divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 Mengelolah strategi sistem remunerasi dalam rangka “

motivate” karyawan. Dengan menetapkan strategi remunerasi yang efektif 

dan kompetitif di industri perbankan dengan mempertahankan kemampuan 
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2.2 Struktur Organisasi Human Capital BII Maybank

Dalam upaya menyediakan sumber daya manusia yang tepat dan sesuai 

ngan kebutuhan organisasi, maka Departemen Human Capital memiliki peran 

dan bertanggung jawab untuk kontribusi yang efektif terhadap pencapaian target 

organisasi. Untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, maka 

Human Capital berkomitmen untuk senantiasa melakukan perbaikan, salah 

satunya dengan meninjau kembali tugas dan tanggung jawab di 

Human Capital memiliki misi untuk menjadi partner unit kerja yang 

memahami bisnis dengan baik sehingga bisa menhantarkan uni

memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian tujuan organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Human Capital PT. BII Maybank 

Organizational Development

Di dalam divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Mengelolah strategi sistem remunerasi dalam rangka “Attract, retain and 

” karyawan. Dengan menetapkan strategi remunerasi yang efektif 

dan kompetitif di industri perbankan dengan mempertahankan kemampuan 

Dalam upaya menyediakan sumber daya manusia yang tepat dan sesuai 

Human Capital memiliki peran 

dan bertanggung jawab untuk kontribusi yang efektif terhadap pencapaian target 

organisasi. Untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, maka Departemen

k senantiasa melakukan perbaikan, salah 

satunya dengan meninjau kembali tugas dan tanggung jawab di Departemen 

unit kerja yang 

memahami bisnis dengan baik sehingga bisa menhantarkan unit kerja dan 

memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian tujuan organisasi.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Human Capital PT. BII Maybank 

Di dalam divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Attract, retain and 

” karyawan. Dengan menetapkan strategi remunerasi yang efektif 

dan kompetitif di industri perbankan dengan mempertahankan kemampuan 
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perusahan sehingga mampu menarik dan mempertahankan talent dalam 

organisasi.

 Mengelolah strategi dalam mengukur kinerja karyawan sesuai dengan 

prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely). 

Memiliki aktivitas utama dalam melaksanakan pengelolaan kinerja dan 

manajemen untuk peningkatan budaya, memiliki prestasi yang tinggi 

untuk mendorong produktivitas dari karyawan. 

 Memberikan edukasi dan komunikasi kepada karyawan terkait dengan 

sistem remunerasi dan untuk mengukur kinerja yang ada pada organisasi.

Memiliki aktivitas utama untuk memformulasikan serta menerapkan 

prinsip pay for perfomance terhadap remunerasi karyawan dan 

merumuskan anggaran biaya pegawai tahunan. Hasil yang diperoleh 

adalah terbentuknya perfomance based culture yang terimplementasi di 

seluruh organisasi. 

 Melakukan analisa studi dalam pergerakan sistem remunerasi di Industri 

Perbankan dan kompetitor terkait pengukuran kinerja dan remunerasi, 

Dengan mengembangkan skema remunerasi yang menarik dan kompetitif 

terhadap market untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan 

sehingga dapat memberikan kinerja terbaik dan mendorong budaya kinerja 

yang efektif dan efisien.

 Mengelola organisasi untuk memastikan organisasi yang efektif, efisien 

dan produktif. Review dan melakukan pembaharuan struktur organisasi, 

menyusun job description, job evaluation, dan menyusun man power plan. 

Menyusun kajian produktivitas, dan mengontrol penambahan/pengurangan 

karyawan.

 Mengelola kebijakan dan prosedur Human Capital.
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Talent Management & Organization Learning 

     Adapun penulis dalam melaksanakan program magang di PT. Bank 

Internasional Indonesia tbk atau yang dikenal dengan BII Maybank, penulis 

ditempatkan pada divisi talent management & organization learning. Divisi ini 

memiliki memiliki tugas dan tanggung jawab untuk : 

 Akuisisi dan pengembangan fresh graduete untuk menjadi karyawan yang 

berpotensi dengan pengembangan melalui program pipline. Dengan 

menyusun strategi dan implementasi untuk akuisisi Talent dalam program 

pipline. Hasil yang diperoleh yaitu terciptanya talent bench strenght  yang 

kuat dan berkesinambungan guna untuk memenuhi kebutuhan sumber 

daya manusia di BII. 

 Mengelolah talent, dari identifikasi, pengembangan, retensi untuk 

mendukung tercapainya tujuan dan aspirasi organisasi. Aktivitas utama, 

adalah merencanakan dan membuat atau mendesain program 

pengembangan bagi entry level yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan bisnis dan memastikan perkembangan program

pengembangan sesuai dengan perencanaan, identifikasi, pemetaan dan 

mengklasifikasi kategori talent bagi karyawan, memfasilitasi penyusunan 

dan eksekusi Program Development Plant bagi talent, penyusunan 

perencanaan yang sukses, menyiapkan inisiatif retensi. Menciptakan 

program pengembangan bagi fresh graduates yang menjadi entry level

talent sesuai dengan framework dan timeline pelaksanaan program.

 Menyusun rencana pengembangan dan implementasinya dengan 

menetapkan prinsip pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

bisnis dan organisasi. Aktivitas utama adalah implementasi proses 

pengembangan karyawan sesuai dengan Personal Development Plan 

(PDP) dan menyediakan sarana untuk pengembangan baik secara internal 

maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan bisnis. Menyediakan talent 
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pool yang memadai terutama untuk posisi – posisi kritikan demi menjaga 

pertumbuhan dan kesinambungan organisasi. Tersedianya program 

pengembangan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi serta program 

pengembangan unruk para calon pemimpin organisasi.

 Mengelolah sumber daya untuk investasi dalam pembelajaran bagi 

kebutuhan organisasi yang meliputi pemanfaatan biaya pelatihan, aset 

fasilitas serta alat pembelajaran, dan sumber daya manusia. Aktivitas 

utama adalah memantau dan memastikan ketersediaan sarana dan pra –

sarana serta mengelola pemanfaatan biaya pelatihan. Menghasilkan 

ketersediaan fasilitas, alat, sarana dan prasarana serta penggunaan biaya 

yang efektif dan efisien untuk mendukung situasi pembelajaran yang 

kondusif dan bermanfaat.

Business Human Capital

Didalam divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 Melaksanakan strategi Human Capital kepada selutuh Direktorat yang 

menjadi key stakeholder agar selaras dengan strategi dan tujuan 

organisasi Direktorat. Aktivitas utama adalah memfasilitasi program 

dan inisiatif Human Capital sesuai dengan kondisi dan kebutuhan unit 

kerja. Kemudian memfasilitasi pelaksanaan identifikasi Talent dan 

suksesor. Hasil yang diperoleh, semakin membaiknya produktivitas 

dan kinerja karyawan dan organisasi yang tercemin dari pencapaian 

KPI dan Scorecard Direktorat tersebut.

 Meyakinkan seluruh kebijakan dan strategi Human Capital dapat 

diketahui, dipahami dan dijalankan oleh line managers dan karyawan 

di Direktorat terkait. Aktivitas utama Memfasilitasi pelaksanaan 

identifikasi kebutuhan training (Training Need Analysis). 

 Mengarahkan penempatan Talent pada unit kerja yang sesuai, 

mendukung upaya – upaya retensi dan pengembangan Talent. 
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Aktivitas utama, Memberikan masukan kepada pimpinan unit kerja 

terkait, organisasi, remunerasi, rewards, disipliner, retensi, 

pengembangan karyawan dan hal – hal lain terkait sumber daya 

manusia.

 Bekerjasama dengan Direktorat yang menjadi key stakeholder dalam 

proses desain organisai. Hasil yang diperoleh, meningkatnya employee 

engagement di Direktorat tersebut yang tercermin dalam hasil 

employee engagement survey setiap tahun.

 Bekerjasama dengan Resourcing Center dalam memastikan 

pemenuhan tenaga kerja di Direktorat terkait sesuai dengan man power

plan (MPP). Hasil yang diperoleh, terpenuhinya kebutuhan 

pengembangan Talent, dan tercapainya budaya kerja sesuai nilai –

nilai perusahaan.

Employee Engagement

Di dalam divisi ini memiliki tugas sebagai berikut :

 Meningkatkan kualitas penanganan hubungan ketenaga kerja, kemudian 

membuat dan melaksanakan program – program engagement bagi seluruh 

karyawan. Hasil yang diperoleh, lingkungan kerja yang kondusif dan 

dinamis.

 Mengembangkan program engagement karyawan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. Aktivitas utama, melaksanakan survei terkait 

tingkat engagement karyawan terhadap organisasi dan melakukan follow 

up action sesuai hasil survei. Sehingga tercapainya tingkat engagement 

karyawan untuk mendukung tercapainya target bisnis.

 Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di BII sebagai tempat 

bekerja terbaik bagi karyawan. Melaksanakan inisiatif terkait dengan 

internalisasi nilai dan budaya perusahaan bagi seluruh karyawan. Adanya 
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program kegiatan karyawan antara lain olahraga, seni, fotografi, dan lain 

sebagainya.

 Internalisasi nilai dan budaya perusahaan bagi seluruh karyawan. 

Melaksanakan inisiatif terkait dengan internalisasi nilai dan budaya 

perusahaan bagi seluruh karyawan.

 Peningkatan pengetahuan/informasi karyawan melalui sesi sharing atau

melalui sarana Human Capital. Mengadakan knowledge cafe / sharing 

kemudian melaksanakan program keamanan kerja dan kesehatan kerja dan 

kesehatan kerja. Karyawan memiliki pengetahuan & informasi yang 

memadai mengenai perusahaan. 

 Siap sedia dan responsif dalam hal penanganan karyawan yang mengalami 

musibah dan tanggap darurat. Aktivitas utama, pelaksanaan program –

program keamanan kerja dan kesehatan kerja karyawan. Kemudian 

berkoordinasi dengan tim business continuity managament (BCM) untuk 

penanganan karyawan dalam hal terjadinya kecelakaan serius atau bencana 

ditempat kerja. Sehingga tingkat penggunaan dan kepuasan atas HR2U 

sesuai SLA/SLI. Ataupun karyawan yang mengalami musibah dapat 

ditangani secara profesional.

Shared Services

Didalam divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 Menyusun strategi dalam upaya mendapatkan proses pengelolaan data 

karyawan dan pelayanan SDM yang akuntabel dan berorientasi pada 

kepuasan karyawan. Aktivitas utama, mengembangkan strategi sebagai 

database karyawan yang baik dan relieble sesuai kebutuhan organisasi. 

Kemudian untuk pemenuhan dokumentasi ketenagakerjaan karyawan 

baru. Hasil yang diperoleh, ketersediaan sumber data terkait karyawan 

yang lengkap dan terkini, finalisasi proses rekrutmen dalam bentuk 

kelengkapan dokumen yang akurat dan rapi.
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 Memastikan pengelolaan dokumen ketenagakerjaan karyawan yang 

lengkap dan rapi. Aktivitas utama, melaksanakan proses pembayaran 

remunerasi karyawan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di 

perusahaan. 

 Memastikan tata kelola proses remunerasi karyawan yang baik dan benar. 

Pengelolaan dan pembayaran gaji maupun pembiayaan tenga kerja lainnya 

secara tepat waktu.

 Pengelolaan strategi outsourcing dalam upaya penggunaan outsourcing 

yang optimal. Aktivitas utama, melaksanakan dan mengembangkan dan 

melakukan maintain sistem database outsourcing yang baik dan relieble 

susai kebutuhan organisasi. Proses monitoring penggunaan outsourcing 

yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Resourcing Center

Di dalam divisi ini memilki tugas dan tanggung jawab :

 Pengelolaan strategi Resourcing dalam rangka mendapatkan SDM yang 

potensial guna pemenuhan pool Talent. Aktivitas utama, penetapan dan 

pengelolaan dari pelaksnaan strategi Resourcing bagi Kantor Pusat dan 

Region/Branch. Hasil yang diperoleh, strategi dalam proses sourcing dan 

seleksi tenaga kerja di level managerial (first line managers).

 Membangun dan mengkomunikasikan Employee Value Proposition (EVP) 

BII bagi seluruh stakeholder. Aktivitas utama, bekerja sama dengan 

seluruh pihak terkait untuk membentuk dan mengkomunikasikan 

Employee Value Proposition (EVP) . Hasil yang diperoleh, pemenuhan 

kebutuhan tenaga kerja di seluruh unit kerja sesuai dengan kualifikasi yang 

disyaratkan. EVP BII yang dikenal dengan dipahami oleh seluruh 

stakeholders.
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Fungsi ini berdasarkan Struktur Organisasi terlampir berada di bawah 

Business Human Capital -  Business Banking.

Human Resources Information System (HRIS)

Didalam divisi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut,

 Membangun HRIS yang mendukung pengelolaan data karyawan serta 

mempermudah proses layanan Human Capital kepada karyawan. 

Membangun sistem employee self service yang user friendly. Memastikan 

sistem aplikasi dapat digunakan dengan baik dan tersedianya back up data 

base. Hasil yang diperoleh, ketersediaan sumber data terkait karyawan 

yang lengkap dan terkini. Sistem HRIS dan employee self service yang 

relieble dan user friendly.

 Mendukung sistem otomatisasi di seluruh Human Capital ataupun Unit 

Kerja lain yang berkaitan dengan data karyawan. Aplikasi yang dapat 

digunakan oleh Unit Kerja secara efektif sesuai kebutuhan masing –

masing.

Fungsi ini berdasarkan Struktur Organisasi terlampir berada di bawah 

Business Human Capital -  Retail Banking.

2.3 Tinjauan Pustaka 

  Memiliki sumber daya manusia yang bisa meningkatkan produktivitas 

perusahaan adalah suatu tingkat pencapaian kesuksesan dari perusahaan. Oleh 

karena itu pentingnya suatu pengembangan organisasi yang baik dan sangat 

penting jika perusahaan dapat mengelolah sumber daya manusia yang ada dengan 

manajemen yang baik. 

  Manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan dan praktik menentukan 

aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk 
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merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian (Dessler, 

2003:5).

   Human Capital Management adalah sistem untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dalam perannya yang kritis dengan dampak terbesar pada kompetensi 

inti perusahaan (Bradley W. Hall, 2008: 4).

   Human Capital Management merupakan himpunan bagian dari sumber daya 

manusia. Ini sistem untuk memungkinkan bisnis untuk memenuhi tujuan bisnis 

jangka pendek dan jangka panjang melalui peningkatan kinerja dari peran-peran 

penting (Bradley W. Hall, 2008:24).

Semua manajer pada dasarnya adalah para manajer SDM karena semua terlibat 

dalam merekrut, mewawancarai, memilih, dan melatih karyawan 

(Dessler,2003:6). Dengan demikian setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak lepas dari mengelolah sumber daya manusia.

2.3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

  Manajemen sumber daya manusia dapat menentukan fungsi utama (primary 

function) dan fungsi kedua (secondary function).  Primary function adalah 

mengelola secara langsung dengan mempertahankan, mengelola, dan 

pengembangan karyawan. Secondary function adalah fungsi lain yang 

mendukung untuk setiap aktivitas manajemen atau membantu dalam menjelaskan 

atau dalam perubahan sturktur organisasi. Berikut beberapa penjelasan mengenai

primary function (Jon M. Werner, DeSimone, 2009 : 8) :

 Aktivitas perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas 

yang memprediksikan bagaimana jika suatu manajemen melakukan 

perubahan strategi, apakah akan mempengaruhi kebutuhan sumber daya 

manusia di masa depan. Pada aktivitas ini, pentingnya suatu pengerjaan 

yang kritikal dengan menghadapi perubahan kebutuhan external market. 

HR harus merencanakan suatu yang berkelanjutan yang berhubungan 
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dengan organisasi kemudian perencanaan itu berhubungan dengan 

program dan tindakan yang akan dilakukan

 Persamaan kesempatan pada karyawan, merupakan suatu aktivitas yang 

berhubungan dengan legalitas dan tanggung jawab moral dari suatu 

perusahaan  mengenai pencegahan dari tindakan diskriminasi, prosedur 

dan praktek yang ada.  Termasuk keputusan untuk menerima karyawan 

baru, training (pelatihan), penghargaan, dan kompensasi bagi karyawan.

 Staffing (recruitmen dan seleksi) merupakan aktivitas yang mendasar 

untuk mengidentifikasi secara berkelanjutan pada aplikasi yang memiliki 

potensial untuk saat ini dan pada masa depan dan untuk menentukan status 

dan mengevaluasi aplikasi yang ada untuk membuat memilih dan 

keputusan pada penempatan.

 Kompensasi dan benefit merupakan suatu tanggung jawab untuk 

mempertahankan dan mengelolah suatu sturktur yang ada, pada kegiatan 

yang kompetitif.

 Hubungan karyawan, aktivitas yang mencakup sistem komunikasi yang 

ada, bagaimana karyawan dapat memposisikan letak permasalahan yang 

dihadapi dan menyampaikan keluhan mereka. 

 Health, safety, dan security suatu aktivitas yang memberikan penjelasan 

mengenai keamanan dan lingkungan pekerjaan yang aman. Ini termasuk 

dengan keamanan pelatihan, program untuk memutuskan, dan program 

kesehatan bagi karyawan.

 Human resources development atau pengembangan sumber daya manusia, 

merupakan suatu aktivitas untuk menjelaskan bagaimana anggota 

organisasi dapat memberikan keahlian atau kompetensi untuk pekerjaan 

yang dimiliki sekarang atau di kebutuhan masa yang akan datang. 

  Secondary function adalah fungsi lain yang ada pada human resources 

management, yang menjelaskan sebagai berikut (Jon M. Werner, DeSimone, 

2009 : 9)  :
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 Organisasi/perencanaan pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang 

terpenting dengan relasi yang adadan organisasi pada definisi suatu 

pekerjaan.

 Perfomance managament dan perfomance appraisal sysem, digunakan 

untuk membangun dan mempertahankan akuntabilitas pada suatu 

organisasi.

 Resources dan information system (termasuk pada sistem informasi 

sumber daya manusia merupakan kebutuhan untuk membuat 

keputusan sumber daya manusia.

  Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pentingnya manajemen 

sumber daya manusia di terapkan pada suatu perusahaan.

2.3.2  Training and Development

  Training (pelatihan) tidak bermanfaat jika peserta tidak mendapatkan 

kemampuan atau motivasi untuk mendapatkan keuntungan darinya (Dessler, 

2003:281). Untuk itu pentingnya suatu perusahaan dapat memberikan pelatihan 

yang dapat menjelaskan apa maksud dan tujuan dari pelatihan itu sendiri. 

  Training mengacu pada metode yang digunakan untuk memberikan kepada 

karyawan baru atau yang ada saat ini dengan ketrampilan yang mereka butuhkan 

untuk melakukan pekerjaan. Training adalah pertanda dari manajemen yang bagus 

(Dessler,2003:280).

  Training merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi yang kinerja diukur 

kriteria yang dikaitkan dengan tujuan strategis (P.Nick Blachard, Thacker, 

2009:4).
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    Menurut Dessler (2008:249) terdapat lima tahapan pada pelatihan dan proses 

pengembangan yaitu :

1. Need analysis step, tahap ini mengidentifikasi secara spesifik mengenai 

kebutuhan dari kinerja pekerjaan, menilai kriteria dari keahlian calon 

peserta pelatihan dan mengembangkannya secara spesifik, mengukur 

kemampuan dan kinerja yang objektif yang didasari dari kekurangan 

masing-masing.

2. Instructutional design, fungsinya untuk memutuskan, menyusun, dan 

menghasilkan isi program pelatihan, termasuk buku kerja dan kegiatan. 

Dengan menggunakan teknik pelatihan on-the-job dan dibantu komputer 

pembelajaran.

3. Validation step, pada tahap ini melakukan pekerjaan dengan cara 

menyajikan beberapa program kepada para audience.

4. Implement the program, pada setiap pelaksanaan program training yang 

ada harus sesuai dengan target kelompok karyawan.

5. Evaluation step, dimana manajemen akan mengkaji apakah program yang 

dijalankan sukses atau gagal.

  Pengembangan manajemen adalah setiap usaha untuk meningkatkan kinerja 

manajerial dengan menanamkan pengetahuan, perubahan sikap, atau 

meningkatkan keterampilan (Dessler,2008 : 264)

  Untuk mengembangkan perusahaan tentu harus mempunyai program yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Adapun salah satu program yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Program tersebut adalah on- the-job training.

  Menurut Dessler (2008:266), on-the-job training meliputi :

1. Job rotation, teknik pelatihan manajemen yang mencakup memindahkan

trainee dari departemen ke departemen untuk memperluas pengalaman 

nya dan mengidentifikasi titik-titik kuat dan lemah.
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2. Coaching/understudy approach, di sini trainee bekerja secara langsung 

dengan manajer senior dengan memiliki tanggung jawab untuk pembinaan 

terhadap peserta pelatihan.

3. Action learning, teknik pelatihan dimana trainee diperbolehkan bekerja 

untuk menganalisis dan memecahkan masalah di departemen lain.

  Dalam pelaksanaannya, training memiliki beberapa metode. Menurut Raymond 

(2010:260,262) training mempunyai metode sesuai dengan pengelompokan jenis 

kategori apa yang akan dilaksanakan. Adapun jenis training sesuai dengan 

pengelompokan metode yang digunakan adalah :

       Traditional Training Method

1. Presentation Method

Metode di mana pelatih adalah penerima informasi secara pasif. Informasi 

ini mungkin termasuk fakta, proses, dan metode pemecahan masalah. Di 

dalam pelaksanaanya metode ini mempunyai dua jenis pengelompokan 

yaitu :

 Lecture 

Pada pelaksanaanya, seorang instruktur mengkomunikasikan apa 

yang akan diajarkan kepada para trainee, dengan memberikan 

suatu materi. Dan untuk mendukung pengajarannya, metode ini 

mengggunakan metode classroom presentation. 

 Audiovisual tehcniques 

Metode ini menggunakan audiovisual technique, dimana dalam 

pelaksanaanya terdiri dari overheads, slide, dan video. Yang 

menjadi instruksional popular adalah dengan menggunakan video

sebagai teknik pengajarannya. Para trainee akan dengan mudah 

memahami dengan apa yang disampaikan.
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2. Hands-On Methods

Metode ini membutuhkan suatu pelatihan yang terlibat aktif dalam 

pengajarannya. Metode ini dianggap sangat baik, karena dalam 

pelaksanaannya lebih memerlukan kemampuan yang spesifik, mengerti 

bagaimana kemampuan yang dimiliki dan perilaku yang dapat di terapkan 

pada jenis pekerjaan yang dikerjakan. 

Adapun jenis kategori yang ada di dalam metode ini adalah :

 On the Job Training

Mengacu pada karyawan baru atau berpengalaman belajar dalam 

lingkungan kerja dan selama bekerja dengan mengamati rekan-

rekan atau manajer melakukan pekerjaan dan pelatihan untuk 

meniru perilaku mereka. 

 Simulation 

Metode pelatihan yang mewakili situasi kehidupan nyata, dengan 

keputusan trainee menghasilkan hasil apa yang akan terjadi jika 

mereka berada di pekerjaan tersebut. 

 Case Studies

Merupakan metode yang  di dalamnya mendeskripsikan mengenai 

bagaimana karyawan menghadapi situasi yang sulit di dalam suatu 

organisasi. Trainee menganalisa dengan mengambil tindakan yang 

akan dilakukan.

 Business Games

Metode ini melibatkan trainee di dalam pelaksnaanya, dimana 

trainee diberikan beberapa informasi, untuk menganalisa. 

Kemudian dalam pelaksnaanya trainee diberikan suatu games 

yang di dalamnya menceritakan keadaan yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang akan di laksanakan. Games dapat berupa 

pembelajaran mengenai kerjasama antar tim dan lain sebagainya.
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 Role Play 

Metode ini melibatkan trainee dengan cara, diberikan kesempatan 

untuk bermain peran atau bertukar peran antara satu dengan yang 

lainnya. 

 Behavior Modeling

Pada metode ini, trainee memberikan suatu kunci dari perilaku 

yang dimilikinya dengan memperlihatkan kesempatan yang 

dimiliki.

Kemudian, menurut Dessler (2013:286) Pergerakan hari ini adalah ke arah 

mengintegrasikan sistem e-learning dengan sistem perusahaan terhadap informasi 

yang luas. Maka dalam hal ini kategori yang termasuk dalam Human Resources 

Information System adalah :

 Mobile Learning 

Artinya menampilkan content pembelajaran sesuai permintaan melalui 

perangkat mobile seperti ponsel, laptop, dan iPads dimanapun dan 

kapanpun bisa mengaksesnya.

 The Virtual Classroom

Metode pembelajaran menggunakan kolaborasi antara software dengan 

menyediakan suasana aktif antara para trainee. Menampilkan audio dan 

visual untuk mengkomunikasikan apa yang disampaikan oleh pembicara.

2.3.3 Coaching, Mentoring dan Counseling

  Coaching dan mentoring memiliki hubungan yang hampir memiliki 

kesamaan, tetapi pada dasarnya coaching adalah memberikan edukasi, 

menginstruksi dan melatih. Kemudian mentoring memilki peran untuk 

menasehati, counseling dan membimbing. Coaching dalam pengajarannya 

bersifat hubungan jangka pendek pada pekerjaan, sedangkan mentoring lebih 
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memiliki fokus terhadap membantu karyawan dengan memiliki waktu jangka 

panjang. Pada pelaksanaanya yang memberikan coaching adalah supervisor, 

sedang mentoring kepada karyawan bisa terjadi di antara karyawan tersebut 

(Dessler, 2013:359).
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