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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

   Pada tahun 2015 mendatang, kesepakatan Masyarakat Ekonmi ASEAN (MEA) 

atau pasar bebas ASEAN mulai berlaku. Menanggapi hal ini, Indonesia harus 

berbenah terhadap keadaan perekonomian yang ada. Sebab, daya saing beberapa 

sektor industri utama kita masih kalah dibandingkan negara-negara ASEAN 

lainnya.

  Ada beberapa sektor industri yang menjadi unggulan di negara Indonesia, salah 

satu industri yang menjadi unggulan adalah sektor perbankan. Sektor perbankan 

masih memiliki peluang dengan pertumbuhan lebih besar dibandingkan negara 

ASEAN lain. Penetrasi perbankan di Indonesia masih relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Rasio kredit per PDB Indonesia 

baru mencapai sekitar 34% sedangkan Thailand, Malaysia, dan Singapura sudah 

berada di atas 95% (sumber : www.bisnis.com). 

  Dengan demikian peluang pertumbuhan perbankan di Indonesia jauh lebih besar 

dibandingkan negara lainnya. Peluang yang kedua adalah kuatnya ekonomi 

domestik yang ditopang oleh peningkatan kelas menengah Indonesia serta 

penduduk usia produktif. Kedua hal ini yang saat ini tidak atau belum dimiliki 

oleh negara-negara lainnya.

  Kemudian, seiring dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

pada 2015 nanti, tentu saja sektor perbankan Indonesia memiliki potensi atau 

peluang yang cukup besar untuk dapat menguasai dalam MEA. Dan potensi itu 

akan sulit tercapai jika Indonesia tidak mampu meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) dan menjaga pertumbuhan kredit agar lebih stabil dan aman. 
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Sebab, SDM yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk memen

kompetisi yang akan sangat ketat di era pasar bebas ASEAN

  Perbankan tentunya memiliki peran penting pada perekonomian bangsa. Dengan 

demikian memburuknya kinerja perbankan dapat berdampak negatif bagi 

perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, industri ini ditandai dengan banyak 

aturan ketat. Jumlah bank yang ada di 

yang memiliki pertumbuhan asset adalah Bank BII Maybank

nama Bank BII). Dengan memiliki asset 

asset pertumbuhannya (
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Sebab, SDM yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk memen

petisi yang akan sangat ketat di era pasar bebas ASEAN.

Perbankan tentunya memiliki peran penting pada perekonomian bangsa. Dengan 

demikian memburuknya kinerja perbankan dapat berdampak negatif bagi 

perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, industri ini ditandai dengan banyak 

Jumlah bank yang ada di Indonesia adalah 109 bank. Salah satu bank 

yang memiliki pertumbuhan asset adalah Bank BII Maybank (dulunya memiliki 

. Dengan memiliki asset sebesar Rp 75,2 Triliun atau sebesar 23%  

asset pertumbuhannya (tabel 1.1)

Tabel 1.1

Sebab, SDM yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk memenangkan 

Perbankan tentunya memiliki peran penting pada perekonomian bangsa. Dengan 

demikian memburuknya kinerja perbankan dapat berdampak negatif bagi 

perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, industri ini ditandai dengan banyak 

Indonesia adalah 109 bank. Salah satu bank 

(dulunya memiliki 

sebesar Rp 75,2 Triliun atau sebesar 23%  
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Untuk meningkatkan pertumbuhan asset-nya, tentu tidak lepas dari mengelola

sumber daya manusia. Di Bank BII Maybank, setiap karyawan diberikan 

kesempatan untuk mengikuti training atau mengikuti Officer Development 

Program terlebih dahulu sebelum menjadi karyawan di perusahaan itu. Adapun 

pelaksanaan training dilakukan selama kurang lebih 1 tahun hingga 2 tahun. 

Karyawan juga diberikan program – program kerja yang sesuai dengan jenis 

pekerjaan yang mereka miliki. Tujuan dalam pelaksanaan ODP adalah, untuk 

mengukur seberapa layaknya calon karyawan tersebut untuk bisa bekerja pada 

perusahaan, dalam hal ini BII Maybank. Setiap program ODP memiliki jenis 

training yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya jenis training yang 

diberikan berupa on the job training,. Training dilakukan secara informal, 

observasi sederhana dan mudah serta praktis. Calon karyawan mempelajari 

pekerjaannya dengan mengamati pekerja lain yang sedang bekerja, dan kemudian 

mengobservasi perilakunya. Karyawan senior memberikan contoh cara 

mengerjakan pekerjaan dan calon karyawan memperhatikannya.

  Adapun dalam menyusun laporan kerja magang, penulis memberikan judul 

Pelaksanaan Mentor Contest pada Officer Development Program Funding & 

Lending PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII Maybank). Alasan 

penulis menetapkan judul demikian, karena program mentor contest baru pertama 

kali dilaksanakan pada tahun 2014, atau dengan kata lain program ini adalah 

program terbaru dari pelaksanaan ODP BII Maybank. 

  Dengan melakukan praktik kerja magang ini, penulis diharapkan dapat 

mempelajari bagaimana cara perusahaan memberikan program training yang 

dapat mengembangkan kinerja karyawannya, sehingga karyawan dapat merasa 

bahwa perusahaan memperhatikan keadaan karyawan yang masih butuh pelatihan 

untuk mengenal lebih dalam lagi perusahaannya.  

    Selain itu, alasan lain mengapa penulis memilih perusahaan BII Maybank 

sebagai tempat untuk melaksanakan kerja praktik magang kerja adalah karena 
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penulis ingin mempraktikan ilmu yang selama ini penulis sudah pelajari di 

Universitas Multimedia Nusantara.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam mengelola SDM yang ada, perusahaan tentunya perlu memberikan 

program-program yang bertujuan untuk dapat mempertahankan asset 

terpentingnya yaitu sumber daya manusia. Adapun penulis menemukan beberapa 

pokok permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM yang ada pada BII 

Maybak, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan ODP terhadap kinerja karyawan BII Maybank ?

2. Apakah pelaksanaan mentor contest pada program ODP dapat membantu 

karyawan dalam melakukan on the job training?

1.3 Maksud dan Tujuan Magang

Berdasarkan program magang yang penulis lakukan, tujuan penulis mengikuti 

program kerja magang di PT. Bank Internasional Indonesia tbk (BII Maybank) 

adalah :

1. Membantu mengontrol program yang ada di divisi Human Capital dalam 

pelaksanaan Officer Development Program bagi kelas training bagian 

Funding dan Lending.

2. Menyusun jadwal training pada pelaksanaan Officer Development 

Prorgam (ODP) 

3. Memastikan apakah jadwal training untuk ODP sudah sesuai dengan 

program yang ada pada BII Maybank.

4. Menyusun program Mentor Contest pada pelaksanaan ODP untuk kelas 

training Funding dan Lending
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Kemudian tujuan penulis untuk mengikuti program magang adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan dasar untuk memasuki dunia kerja

2. Memperoleh pengetahuan mengenai Human Resources, sehingga nantinya 

dapat digunakan dan dapat di aplikasikan di dunia pekerjaan.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S1) 

di Universitas Multimedia Nusantara.

1.4 Waktu dan Prosedur Kerja Magang

1.4.1Waktu Kerja Magang 

Penulis mempraktekan kerja magang di divisi Human Capital khususnya di bagian 

Talent Management & Organization Learning pada :

Tempat :  PT. Bank Internasional Indonesia tbk (BII Maybank)

Alamat : PT. Bank Internasional Indonesia tbk (BII Maybank)

Gedung Sentral Senayan 3, lt.24 Jln. Asia Afrika 

Senayan – Jakarta 10270

Waktu : 29 Januari 2014 s/d 2 Mei 2014

Jam Kerja : .08.00 WIB s/d 17.00 WIB (Senin s/d Jumat)

1.4.2  Prosedur Kerja Magang

Adapun beberapa proses kerja magang yang diikuti oleh penulis adalah :

a. Mencari informasi tempat kerja magang di beberapa perusahaan

b. Mengisi formulir pengajuan kerja magang

c. Mendapatkan informasi tempat kerja magang di CDC UMN

d. Memasukan CV untuk PT. Bank Internasional Indonesia (BII Maybank) 

melalui CDC UMN via email.
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e. Membuat surat pengantar kerja magang untuk BII Maybank yang 

menandakan penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek magang di 

perusahaan tersebut.

f. Mendapatkan panggilan untuk wawancara di PT. Bank Internasional 

Indonesia oleh Ibu Lidwina Suryaningtyas D.

g. Pemberian surat penerimaan kerja magang dari perusahaan BII Maybank

h. Pelaksanaan kerja magang

i. Pengisian dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, 

misalnya mengisi surat komitmen kerja magang oleh BII Maybank, 

membuat proposal kerja magang untuk BII Maybank, mengisi kartu kerja 

magang, formulir kehadiran kerja, formulir realisasi kerja magang, dan 

formulir laporan kerja magang.

j. Penyusunan laporan kerja magang

k. Sidang Magang.

1.5 Sistematika Penulisan 

      Sistematika penulisan laporan kerja magang yang berjudul Pelaksanaan 

Mentor Contest pada Officer Development Program Funding & Lending 

PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII Maybank) adalah sebagai 

berikut :

BAB 1  PENDAHULUAN

    Dalam bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang penulis 

melaksanakan program kerja magang di PT. Bank Internasional Indonesia (BII 

Maybank). Kemudian membahas mengenai maksud dan tujuan penulis dalam 

melaksanakan program kerja magang, waktu dan prosedur proses kerja 

magang dan sistematika penulisan laporan magang.
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BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

   Bab ini membahas memgenai gambaran umun perusahaan seperti, sejarah 

singkat perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan 

landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan 

magang.

BAB III  PELAKSANAAN KERJA MAGANG

   Bab ini membahas mengenai pelaksanaan kerja magang yang penulis 

lakukan pada PT. Bank Internasional Indonesia tbk (BII Maybank). 

Menjelaskan posisi dan tugas – tugas penulis dalam melaksanakan program 

magang. Sistem kerja yang dipelajari oleh penulis, kendala – kendala yang 

dihadapi oleh penulis pada saat melaksanakan program magang. Dan 

membahas mengenai Mentor Contest untuk ODP, sebagai salah satu realisasi 

kerja oleh penulis di BII Maybank.

BAB IV  SIMPULAN DAN SARAN 

    Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan saran bagi perusahaan tempat 

penulis melaksanakan program magang yaitu BII Maybank. Baik saran yang 

dapat membangun organisasi BII Maybank supaya lebih baik dalam 

mengelolah SDM yang ada.
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