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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia Banking School merupakan Perguruan Tinggi yang memegang ijin 

resmi dari Dirjen Dikti dan didirikan pada tahun 2004. IBS didirikan oleh 

Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), suatu yayasan yang 

didirikan dan dibina oleh BANK INDONESIA, yang bertanggungjawab untuk 

mengembangkan Sumber Daya Manusia bidang Keuangan dan Perbankan di 

Indonesia. YPPI memiliki beberapa lembaga, antara lain Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Salah satu tujuan dari Indonesia 

Banking School adalah Melalui tridarma perguruan tinggi (pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan 

penunjang lainnya) STIE IBS dapat menghasilkan lulusan yang berintegritas, 

memiliki keunggulan keilmuan keuangan dan perbankan, memiliki 

keterampilan dalam bidangnya, professional dan mandiri. Dengan menerapkan 

nilai-nilai seperti; (1) integritas (integrity) diwujudkan dengan pengajaran 

tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, memelihara keutuhan NKRI, 

mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta memahami dan mengamalkan ke-

Bhinneka Tunggal Ika serta memiliki sikap dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kejujuran, disiplin, serta memiliki kesehatan jasmani, rohani, memiliki 

kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan emosional serta taat dalam 

beribadah. (2) Pengetahuan, dimana kemampuan dalam pemahaman dan 

penguasaan ilmu pengetahuan (knowledge), teknologi dan seni (ipteks), dengan 

memahami secara ontologis, epistomologis dan aksiologis dari ipteks yang 

dipelajari dan dikembangkan, sebagai ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan 

bagi kesejahteraan umat manusia (berilmu amaliah, beramal ilmiah). (3) 

keterampilan (skill) yaitu kemampuan dalam rangka pengembangan aspek 

psikomotoris, atau kinerja aksiologis dari ipteks yang sudah diperoleh untuk 

pengembangan pribadi dan masyarakat yang lebih baik, dalam penerapannya di 

tataran praktik terutama di praktik keuangan dan perbankan. Dalam 
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mewujudkan keterampilan, IBS memfasilitasi dan membekali para mahasiswa 

dengan program magang atau praktik kerja lapangan. Di semester tujuh para 

mahasiswa mengikuti program magang di  Lembaga keuangan yang sudah 

bekerja sama dengan IBS , selama empat bulan dengan tujuan memperkenalkan, 

menambah wawasan dan produktivitas tehadap siswa sebagai persiapan dalam 

menghadapi atau memasuki dunia perbankan. 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan untuk Mahasiswa STIE Indonesia Banking School 

1. Menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kerja. 

2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang Bank 

Negara Indonesia (BNI). 

3. Mengembagkan skill mahasiswa terhadap praktik kerja yang dilakukan. 

4. Mengimplementasikan pengetahuan dan skill yang di dapat kepada 

rekan mahasiswa dan lingkungan sekitar kampus. 

5. Mencari pengalaman dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki 

dunia pekerjaan yang riil. 

1.2.2 Tujuan untuk STIE Indonesia Banking School 

1. Menambah ilmu dan pengetahuan bagi instansi atau lembaga 

pendidikan mengenai Bank Negara Indonesia Tbk. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membantu pengembangan 

kurikulum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja diberbagai 

perusahaan atau instansi seperti di Bank Negara Indonesia Tbk. 

3. Menjalin kerja sama dan mempererat hubungan yang baik antara pihak 

Bank Negara Indonesia dengan STIE Indonesia Banking School. 

4. Melatih dan mengembangkan nilai-nilai Indonesia Banking School 

yaitu; integrity, knowledge dan skill.  

5. Melatih mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang akan datang. 
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        1.2.3 Tujuan Bank Negara Indonesia (BNI). 

1. Sebagai sarana bagi Mahasiswa dalam memperoleh pengalaman awal 

dalam dunia kerja. 

2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang 

diperoleh diperkuliahan pada instansi terkait. 

3. Bagi instansi atau perusahaan, dalam hal ini Bank Negara Indonesia, 

dapat memberikan gambaran tentang potensi tenaga kerja yang 

dibutuhkan. 

4. Membuka kesempatan bagi generasi muda dalam menyampaikan 

aspirasinya. 

 

1.3 Sistematika Penulisan Laporan 

1. BAB I 

Bab I akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan 

pelaksanaan PKL bagi mahasiswa, instansi dan BNI dan yang terakhir 

menjelaskan sistematika penulisan. 

2. BAB II 

Uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek tinjauan khusus 

selama PKL berdasarkan teori (dari buku teks) atau dari hasil penelitian 

baik jurnal, maupun hasil laporan penelitian yang lain. 

3. BAB III 

Bagian ini akan memberikan gambaran umum mengenai sejarah Bank 

Negara Indonesia, produk-produk, struktur organisasi,serta fungsi dan 

tugas BNI tersebut. 

4. BAB IV 

Pada bab ini merupakan pembahasan hasil PKL di BNI sesuai pada 

penempatan di divisi Human Capital. Pembahasannya menjelaskan 

mengenai pekerjaan yang dilakukan di masing-masing divisi. 

 

5. BAB V 

Bab lima terdiri dari kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan 
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diuraikan beberapa hasil utama yang diperoleh selama PKL, terutama 

mengenai tugas khusus. Sedangkan pada saran, berisi mengenai 

pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Bank 

 Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan “Bank  adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian Bank 

Umum sendiri yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.1.1 Fungsi Bank 

fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat 

yang bertujuan sebagai financial intermediary. Secara khusus bank berfungsi 

sebagai: 

1. Fungsi Pembangunan 

 Fungsi bank adalah sebagai penghimpun sekaligus penyalur dana 

yang sangat menunjang perekonomian negara. Pembangunan negara akan 

berjalan dengan baik apabila perbankan turut andil dalam bentuk pemberian 

pembiayaan yang diperlukan. Kegiatan perekonomian masyarakat di sector 

moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan, Kelancaran kegiatan bank 

yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi 

ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu 

masyarakat. 

2. Fungsi Pelayanan Perbankan 

 Pelayanan perbankan merupakan salah satu kunci ketertarikan calon 

nasabah dalam suatu bank. Pelayanan yang prima atau (excellent) adalah 

jenis pelayanan yang mampu memberikan harapan yang tertinggi dari 

nasabah terhadap pelayanan bank tersebut. Nasabah tentu mengharapkan 

layanan yang luas dan lengkap sehingga nasabah memperoleh kemudahan 

dalam melakukan kegiatan transaksi keuangannya. 
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3. Fungsi Kepercayaan 

 

 Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan (agent of trust) 

dalam melakukan setiap fungsinya. Dengan begitu menarik minat nasabah 

untuk menghimpun maupun menyalurkan dananya atau mempercayakan 

asetnya pada lembaga tersebut. 

2.2 Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia adalah sumber daya yang memiliki akal perasaan, 

keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya, semua potensi 

tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Atau dapat 

diartikan bahwa sumber daya manusia merupakan manusia yang memiliki kekuatan 

(power). Agar menjadi kuat sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan 

kompetensinya. 

 Dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal 

terhadap perusahaan, perlu dilakukan melalui penarikan pegawai yang sesuai 

dengan ilmu manajemen sumber daya manusia. Penarikan pegawai suatu 

perusahaan dikenal dengan istilah rekruitmen. Dalam melakukan rekruitmen SDM 

tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus 

mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berikut kualifikasi yang 

dipersyaratkan. Langkah selanjutnya adalah pihak bank harus melakukan seleksi 

untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi tertentu. Seleksi 

dapat dimulai dari seleksi surat lamaran. Apabila calon pelamar lolos dalam seleksi 

ini maka langkah selanjutnya adalah mengikuti seleksi melalui tes wawancara, tes 

tertulis sampai dengan tes kesehatan. 

2.3 Komponen Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Komponen manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian 

(Hasibuan, 2013). 

A. Perencanaan  
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Merencanakan program karyawan dalam rangka membantu mencapai 

tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan program 

kepegawaian. Sistem perencanaan yang baik akan membantu tercapainya 

tujuan perusahaan. 

B. Pengorganisasian  

Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan secara efektif dengan 

menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, hubungan 

kerja, dan koordinasi dalam organisasi. 

C. Pengarahan  

Kegiatan pengarahan dilakukan kepada seluruh karyawan oleh manajer 

perusahaan sehingga program kerja yang direncanakan dapat berjalan 

dengan benar dan efektif. Pada pelaksanaannya, manajer sering dibantu oleh 

orang lain yang sudah terlatih (berpengalaman). 

D. Pengendalian  

Suatu kegiatan untuk mengendalikan seluruh pegawai agar mematuhi 

peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku dan bekerja sesuai rencana 

perusahaan. Pengendalian juga memiliki fungsi untuk mencari jalan keluar 

bagi pemecahan masalah. 

E. Pengadaan  

Proses seleksi, penempatan, dan perkenalan untuk mendapatkan tenaga 

kerja yang sesuai dengan tujuan perusahaan untuk di tempatkan pada unit 

kerja yang bersangkutan.  

F. Pengembangan  

Suatu kegiatan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan 

dan pelatihan pada tingkat tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi 

bersangkutan.  
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G. Kompensasi  

Suatu kegiatan memberikan balas jasa yang layak atau memadai kepada 

karyawan. Hal ini dilakukan kepada karyawan karena telah memberikan 

tenaga dan fikirannya dalam rangka membantu mencapai tujuan 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil dapat di artikan 

sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak artinya dapat memenuhi 

kebutuhan primer serta sesuai dengan batas upah minimum yang di tetapkan 

oleh pemerintah. 

H. Pengintegrasian 

Kegiatan untuk merekonsiliasi kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan, agar terjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan 

satu sama lain. Pengintegrasian merupakan hal yang sangat sulit untuk 

dilakukan, karena mempersatukan dua kepentingan yang berbeda atau 

bertolak belakang.  

I. Pemeliharaan 

 Suatu kegiatan untuk memelihara kondisi mental dan loyalitas pegawai, 

agar mereka dapat tetap bekerja sama hingga masa pensiun. Pemeliharaan 

yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun pegawai 

seperti pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kinerja karyawan.  

J. Kedisiplinan  

Suatu fungsi manajemen sumber daya manusia yang menjadi kunci 

terwujudnya tujuan perusahaan. Karena jika para karyawan tidak memiliki 

sikap disiplin maka akan menyulitkan perusahaan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan.  

K. Pemberhentian  
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Putusnya hubungan kerja karyawan yang dilakukan pada suatu perusahaan. 

Pemberhentian ini disebabkan karena keinginan pegawai, keinginan suatu 

perusahaan, ikatan kerja yang telah berakhir, masa pensiun dan lainnya. 

2.4  Rekrutmen 

 Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari dan mendapatkan sejumlah 

calon tenaga kerja untuk di seleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Proses ini dimulai dengan mencari calon pelamar yang 

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan hingga terpilihnya pelamar 

kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan perusahaan. 

2.4.1 Tujuan Rekrutmen 

 Tujuan rekrutmen adalah untuk mencari sebanyak mungkin calon pekerja 

yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi atau 

perusahaan. Dan juga untuk mendapatkan karyawan yang tepat untuk suatu posisi 

atau jabatan, sehingga karyawan yang bersangkutan dapat bekerja secara baik dan 

dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan tujuan yang lebih 

spesifik, antara lain:  

a. Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkompeten 

b. Mendapatkan karyawan untuk membantu perusahaan bersaing di masa yang 

akan datang  

c. Untuk mengganti karyawan yang sudah lama berhenti bekerja di perusahaan  

d. Untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dimasa yang akan 

datang 

2.4.2 Proses Rekrutmen 

 Untuk menemukan sumber daya manusia yang terbaik yaitu dengan 

membuat sistem rekrutmen yang terorganisir dengan baik. Dalam proses 

rekrutmen baik terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu sebagai 

berikut :  

a. Menganalisa Kebutuhan Posisi Perusahaan  
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b. b. Merencanakan proses perekrutan  

c. Mencantumkan iklan lowongan pekerjaan 

d. Melakukan penyaringan calon pegawai  

e. Memeriksa surat lamaran 

f. Melaksanakan testing  

g. Melaksanakan wawancara kepada calon pegawai terpilih  

h. Melaksanakan tes kesehatan  

i. Menerima karyawan baru 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

3.1 Sejarah dan Perkembangan Bank Negara Indonesia 

 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada awalnya di dirikan di 

Indonesia sebagai bank sentral dengan sebutan “Bank Negara Indonesia” 

berdasarkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 tahun 1946 tanggal 5 juli 

1946. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi 

“Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik 

Negara. Selanjutnya, BNI memiliki peran sebagai Bank yang diamanahi untuk 

memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional 

dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1992, tanggal 29 April 1992, 

telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan 

Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hokum menjadi Persero, dinyatakan 

dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dilakukan di hadapan Muhani Salim, 

S.H. yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 

tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A. BNI adalah Bank BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan public setelah 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996. Untuk 

memperkuat struktur keuangan dan daya 16 saingnya di tengah industri perbankan 

nasional, BNI mengambil langkah dengan melakukan beberapa aksi korporasi, 

antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham 

pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. 

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 

Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan 

penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 

2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan 

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHUAH.01.02-50609 tanggal 12 



  
 

12 
 

Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 

103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015. Saat ini, 60% saham-saham 

BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya 

dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI 

kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total 

aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan 

finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni 

Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan 

BNI Remittance. 17 BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun 

fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. 

Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan 

nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. 

3.2 Produk dan Jasa Layanan Bank Negara Indonesia 

 Bank Negara Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. 

Bank yang sudah berdiri sejak tahun 1946 ini memiliki banyak nasabah yang 

tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya sekedar untuk menabung 

saja, Bank BNI memiliki banyak inovasi baru dan layanan lainnya untuk para 

nasabahnya seperti menabung, pinjaman, jaminan keamanan bertransaksi, 

teknologi informasi, layanan investasi dan lainnya. 

3.2.1 BNI Taplus 

 Merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para nasabahnya 

layanan PLUS yang memiliki fitur dan manfaat yang beragam. Fitur dan manfaat 

tersebut antara lain : suku bunga progresif yang terus bertambah, bisa menyetor 

ataupun menarik tunai secara online di semua kantor cabang bank BNI, tersedia 

program undian berhadiah, mendapatkan fasilitas kartu ATM, SMS banking, 

internet banking, mobile banking dan sebagainya. 

3.2.2 BNI Taplus Muda 

 Tabungan ini merupakan salah satu produk simpanan dalam bentuk 

tabungan dan merupakan produk turunan dari BNI Taplus. 18 Produk ini 
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memang bertujuan untuk nasabah para anak muda yang berusia 15 tahun hingga 

25 tahun yang akan menabung. Berbagai fasilitas dari produk satu ini bisa Anda 

nikmati, seperti fasilitas ebanking, BNI Cashless, BNI CDM, dan layanan 

notifikasi via SMS. 

3.2.3 BNI Taplus Bisnis 

 Produk tabungan ini tidak hanya bisa digunakan oleh para pelaku usaha saja, 

yang bukan pelaku usaha bisnis, perseorangan atau pun non perseorangan juga 

masih dapat menggunakan produk dan layanan ini. Layanan ini dilengkapi 

dengan fitur dan fasilitas yang tentunya akan memberikan kemudahan. Selain itu 

memberikan fleksibilitas para nasabahnya dalam mendukung transaksi saat 

berbisnis. 

3.2.4 BNI Taplus Anak 

 Produk tabungan BNI yang diperuntukkan untuk anak-anak dengan usia 

<17 tahun. Beberapa manfaat memiliki tabungan ini adalah buku tabungan dan 

kartu akan tercetak nama anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk 

belajar melakukan transaksi sendiri di ATM dan transaksi perbankan lain, serta 

orang tua masih bisa mengawasi transaksi rekening anak karena ada notifikasi 

SMS. 

3.2.5 BNI TAPPA 

 Tabungan BNI Taplus untuk Pegawai atau Taplus Anggota yang memang 

dikhususkan bagi para Anggota atau Pegawai suatu perusahaan yang telah 

menjalin kerja sama dengan bank BNI. Atau lembaga, Asosiasai dan Organisasi 

profesi yang memilih bank BNI sebagai salah satu sarana tabungan atau kartu 

identitas anggotanya. 

3.2.6 BNI TAPENAS 

 Tabungan ini merupakan Tabungan Perencanaan Masa Depan termasuk 

salah satu produk tabungan dari Bank Bni yang diperuntukkan bagi keluarga. 

Produk ini merupakan produk simpanan berjangka yang 19 bertujuan untuk 
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membantu perencanaan keuangan setiap nasabah demi mewujudkan impian di 

masa depan. 

3.2.7 BNI TAPMA 

 Produk ini merupakan Tabungan yang diperuntukkan bagi para mahasiswa 

perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan bank BNI. TAPMA sendiri 

meruapkan kependekan dari Tabungan Taplus Mahasiwa. Biasanya digunakan 

untuk menampung keperluan pembayaran uang kuliah seperti SPP dan lain 

sebagainya. 

3.2.8 BNI Simpanan Pelajar 

 Tabungan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang 

diterbitkan secara nasional di seluruh Indonesia. Beberapa manfaatnya adalah 

mendorong anak untuk gemar menabung, memberikan edukasi tentang 

keuangan kepada anak sejak dini, dan melatih pengelolaan keuangan anak. 

3.2.9 BNI Griya 

 Merupakan produk pinjaman untuk pembelian rumah, rusun, ruko, rukan, 

apartemen, villa dan bahkan kavling tanah. Dengan minimal pinjaman Rp.15 

juta dengan maksimal mencapai 5 milyar Rupiah tentunya produk BNI yang satu 

ini bisa diandalkan untuk mewujudkan impian nasabah dalam urusan properti. 
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3.3 Struktur Organisasi 

3.3.1 Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi BNI 
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3.3.2 Struktur Organisasi Divisi Manajemen Modal Manusia 

 Gambar 2 Struktur Organisasi Divisi Manajemen Modal Manusia 
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3.4 Fungsi dan Tugas Manajemen Modal Manusia 

 

 Divisi Manejemen Modal Manusia merupakan bagian dari manajemen 

intern perusahaan. Sebagai bagian yang memberikan pengaruh besar kepada 

perusahaan, tentunya divisi ini harus mempersiapkan generasi yang tangguh dan 

siap membatu perusahaan untuk bersaing dengan segala kemampuan yang dimiliki. 

Kemampuan yang dimiliki setiap SDM harus terus dikembangkan hingga 

kemampuan tersebut mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

perusahaan.  

 Pengembangan SDM di Bank BNI merupakan salah satu langkah yang 

ditempuh untuk mewujudkan karyawan yang mempunyai integritas dan 

kemampuan yang tinggi. Dengan sumber daya manusia yang bagus maka akan 

memberikan dampak positif untuk perusahaan. Oleh karena itu, fungsi dan tugas 

yang dilakukan oleh divisi ini sebagai berikut : 

a. Merumuskan Human Capital Roadmap & Business Plan. 

b. Menyusun kebijakan penggajian dan compensation & benefit.  

c. Menyusun rencana dan pengembangan kompetensi dan kapabilitas 

pegawai. 

d. Menyusun kebijakan pengelolaan kinerja pegawai.  

e. Menyusun kebijakan dan melaksanakan proses evaluasi jabatan (job 

grading).  

f. Menyusun kebijakan pengelolaan data kepegawaian. 

g. Menyusun ketentuan kebijakan tenaga ahli daya (Outsourcing)  

 

 Kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai yang dilakukan Bank BNI 

telah berhasil meningkatkan kinerja pegawai Bank BNI, sekaligus kinerja 

perusahaan. Hal ini dapat dilihat dengan prestasi yang dicapai Bank BNI pada tahun 

1993, yaitu Bank BNI dinyatakan sebagai bank peraih keuntungan 23 terbesar dan 

tersehat di Indonesia. Prestasi ini tidak akan mungkin tercapai apabila tidak ada 

dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Pelaksanaan Kegiatan 

 Pada kesempatan kali ini, saya menempati divisi manajemen modal manusia 

dengan fungsi rekrutmen yang berlangsung selama 4 bulan. Selama berada disana, 

saya mendapatkan banyak sekali jenis tugas seperti perekrutan magang BINA BNI, 

ikut membantu membuat surat reimbursement,  membuat laporan TAD . Adapun 

jenis tugas yang saya dapat selama magang di divisi manajemen modal manusia 

(Human Capital Division) selama 4 bulan  adalah sebagai berikut: 

a. Membantu melakukan filtering terhadap calon kandidat untuk perekrutan 

magang BINA BNI, kegiatan ini dilakukan dengan cara mensesuaikan 

para pelamar dengan kriteria yang ada. 

b. Melakukan pemberitahuan kepada kandidat yang terpilih sebagai calon 

BINA BNI untuk melakukan interview melalui beberapa  platform 

seperti:e-mail, personal chat. 

c. Merekapitulasi kesehatan magang FHCI dan BINA BNI setiap hari 

melalui google form, kegiatan ini dilakukan demi mendeteksi dini 

kesehatan para BINA BNI seluruh kantor pada masa pandemic Covid-19 

yang dilaporkan melalui data infografis setiap jam 12:00 WIB. 

d. Membantu pengumpulan, mengeprint, fotocopy, dan scan berkas-berkas  

dan di rekapitulasi dalam satu file sehingga dapat mempermudah dalam 

pencarian pada masa mendatang. 

e. Membantu pembuatan Nota Intern untuk beberapa perihal seperti 

Reimbursement Medical Check Up, Reimbursement Tabungan Prestasi, 

serta Usulan untuk perubahan dari PKWTT menjadi PKWT. Kegiatan 

berupa pembuatan nota intern, pengajuan  penandatangan pimpinan 

divisi serta menyerahkan kepada bagian umum agar dapat dilakukan 

reimburse hingga merekapitulasi total dari reimbursement yang ada. 

f. Melakukan pemberitahuan kepada PIC Wilayah agar segera mengisi 

update laporan TAD di google sheet yang telah disediakan. 
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g. Membantu meringkas dan merekapitulasi laporan teknis yang dikirimkan 

oleh vendor sebagai bahan acuan dalam melakukan penilaian evaluasi 

vendor di akhir tahun. 

h. Merekapitulasi laporan TAD Wilayah, divisi dan unit remot yang diambil 

dari google sheet lalu dicek sesuai dengan format yang benar dan 

dimasukkan ke dalam gabungan pivot dan rekap. 

i. Merekapitulasi evauasi vendor dan evaluasi TAD yaitu merekap hasil 

penilaian kinerja vendor dan TAD yang sudah menjadi kegiatan rutin akhir 

tahun. 

 

4.2 BINA BNI 

 

 Bina BNI merupakan program yang dibuat oleh BNI untuk memberikan 

pembekalan kepada para fresh graduate yang ini merasakan bekerja didunia 

perbankan terutama di BNI. Para Bina BNI ini nantinya akan diberikan kesempatan 

untuk bekerja para bankers terkenal lainnya. Selain itu para Bina BNI juga 

mendapatkan uang saku dalam masa kontrak 1-3 tahun. Dalam Bina BNI para 

pelamar diwajibkan mengikuti beberapa seleski seperti: 

 

1. Seleksi Administrasi  

• Lulusan SMA/Sederajat – S1 ( SMA/Sederajat nilai rata – rata 

Semester 5 & 6 min. 7. D1 s/d S1 IPK min 2.5 ) 

• Usia min 18 – 25 Tahun 

• Belum memiliki pengalaman kerja 

• Sehat dan tidak buta warna 

• Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama 

masa pemagangan 

 

 

 

 

2. Seleksi Interview 
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Pada pelamar yang sudah lulus seleksi administrasi 

kemudian akan mendapat panggilan kembali untuk mengikuti 

interview yang pada masa pandemi ini kebanyakan interview 

dilakukan melalui online (zoom meeting/ google meeting). 

3. Psikoassemen tes 

Setelah pelamar lulus seleksi interview, selanjutnya akan 

ada tes psikotest bagi para pelamar yang diselenggarakan secara 

online. Setelah berhasil tes ini, para pelamar akan berhak ketahap 

selanjutnya atau yang terakhir yaitu tes kesehatan. 

4. Medical Check Up 

Setelah lulus semua seleksi, para pelamar kemudian akan 

diminta untuk melakuka medical check up untuk melakukan 

screening terhadap kesehatan para pelamar calon Bina BNI 

tersebut. Diharapkan para pelamar sehat dari beberpa penyakit 

yang cukup berbahaya agar dapat melewati tes tersebut. Namun, 

pada masa pandemi ini selain tes medical check up ada juga rapid 

test apa bila hasilnya menunjukkan reaktif akan langsung 

dirujukkan untuk swab test yang dilakukan untuk mengetahui 

para pelamar Bina BNI terpapar virus Covid-19 atau tidak. Semua 

medical check up yang di lakukan para calon Bina BNI akan 

ditanggung oleh BNI dan segera di reimburse secepat mungkin. 

4.3 PKWT/PKWTT 

Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan yang harus dipenuhi oleh 

pekerja/buruh dan perusahaan tempatnya bekerja. Aturan-aturan mengenai 

perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah berfungsi untuk memberikan 

perlindungan pada kedua belah pihak. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 

dapat terjaga, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 

Berbeda dengan kontrak PKWT yang dibatasi maksimal 3 (tiga) tahun, 

PKWTT tidak memiliki batasan waktu. Pada PKWTT, perusahaan wajib 
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memberikan pemabayaran jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 

sementara tidak demikian dengan PKWT dikarenakan pekerja PKWT akan 

berhenti bekerja saat perjanjian berakhir. 

Di samping itu, PKWT juga tidak diperbolehkan menetapkan masa 

percobaan; sedangkan PKWTT boleh mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 

(tiga) bulan. Terakhir, PKWT harus dibuat kontrak secara tertulis; sedangkan 

PKWTT dapat dibuat secara lisan, namun harus membuat surat pengangkatan bagi 

pekerja/buruh yang bersangkutan.  

4.4 Outsourching 

 Outsourcing dalam bahasa Indonesia berarti alih daya. Dalam dunia bisnis, 

outsourcing atau alih daya dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu 

perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyediaan jasa pekerja/buruh. 

 Sistem  perekrutan  tenaga  kerja  outsourcing  sebenarnya  tidak  jauh  

berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya, 

karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, bukan oleh perusahaan 

yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nanti, oleh perusahaan penyedia 

tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang 

membutuhkannya. Dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsource 

melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya mereka 

menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka.   Karyawan   outsourcing   biasanya   

bekerja   berdasarkan   kontrak,   dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, 

bukan dengan perusahaan pengguna jasa. 
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4.5 Wilayah 

   Tabel 1 Nama Wilayah 

Nama Wilayah Keterangan 

WBJ Wilayah Banjarmasin 

WBN Wilayah Bandung 

WDR Wilayah Denpasar 

WJB Wilayah Jakarta BSD 

WJK Wilayah Jakarta Kota 

WJS Wilayah Jakarta Senayan 

WJY Wilayah Jakarta Kemayoran 

WMA Wilayah Malang 

WMD Wilayah Medan 

WMK Wilayah Makassar 

WMO Wilayah Manado 

WPD Wilayah Padang 

WPL Wilayah Palembang 

WPU Wilayah Papua 

WSM Wilayah Semarang 

WSY Wilayah Surabaya 

WYK Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 
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BAB V 

PENUTUPAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarakan hasil Praktik Kerja Lapangan saya pada PT. Bank Negara 

Indonesia Tbk. yang terletak di Grha BNI, Jakarta Pusat dan dilakukan dari 01 

September 2020 – 30 Desember 2020 . Ada beberapa kesimpulan yang dapat 

ditarik, yaitu: 

1. Unit Rekrutmen dan Tenaga Alih Daya berada di bawah Divisi 

Manajemen Modal Manusia. 

2. Di dalam Divisi Manajemen Modal Manusia terdapat beberapa unit-unit 

operasional yaitu kelompok Operasional Modal Manusia, Pemrosesan 

Kasus Pegawai, Hubungan Industrial dan Bagian Umum. 

3. BINA BNI merupakan program untuk orang yang mau mencoba berkarir 

di dunia perbankan yang bertempatan pada front office ataupun back office. 

4. Untuk dapat menjadi BINA BNI, ada beberapa tahapan seperti interview, 

interview user, psikotest, dan yang terakhir medical check up. 

5. Selain mengurus BINA BNI, Unit Rekrutmen dan Tenaga Alih Daya juga 

memiliki tugas mengurus Officer Development Program (ODP), 

Outsourching, dan juga Reimbursement keperluan pegawai seperti 

Medical Check Up. 

6. Outsorching memiliki hubungan (perantara) dengan perusahaan 

penyedia jasa (Vendor) dalam perekrutan tenaga kerja. 
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5.2 Saran 

 Setelah melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan) selama 80 hari di PT. 

Bank Negara Indonesia Tbk. Berikut saran yang saya sampaikan semoga 

bermanfaat dan kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. 

Saran untuk PT. Bank Negara Indonesia Tbk : 

1. Saran saya untuk kedepannya, mungkin kalau bisa mahasiswa yang sedang 

magang di BNI ditempatkan di divisi yang sesuai dengan 

keahlian/bidangnya agar bisa mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatkan 

sebelumnya pada saat kuliah. 

2. Meningkatkan fasilitas, khususnya teknologi karena sekarang sudah era 

digitalisasi alangkah baiknya bila pemberkasan menggunakan aplikasi 

penyedia data (database warehouse) sehingga lebih memudahkan untuk 

mencari berkas/dokumen yang diperlukan dan mengurangi adanya kontak 

langsung dengan barang yang belum steril dari virus. 

3. Menjaga dan meningkatkan fasilitas yang sudah ada di PT. Bank Negara 

Indonesia. 

Saran untuk STIE Indonesia Banking School: 

1. Mungkin kedepannya pihak kampus bisa lebih menyediakan lapangan 

magang lebih banyak lagi untuk para mahasiswa. 

2. Pihak kampus bisa lebih melebarkan sayapnya dengan melakukan kerja 

sama dengan perusahaan start up yang sedang booming. 

5.3 Kesan 

 

 Alhamdulillah saya sangat senang dan bersyukur dikasih kesempatan untuk 

bisa magang di PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Saya jadi memiliki pengalaman 

dan ilmu baru khususnya di bidang sumber modal manusia dan disana orangnya 

sangat ramah-ramah, dan sangat sabar membimbing para mahasiswa magang. 

Namun, mungkin alangkah baiknya bila mahasiswa magang ditempatkan di 

divisi sesuai dengan bidangnya agar mereka bisa mengembangkan ilmu yang 

mereka dapat di perkuliahan selama ini. 
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Lampiran 1 Surat Keterangan Magang 
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Lampiran 2 Daftar Hadir Praktik Kerja 
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 Lampiran 3 Catatan Harian Praktik Kerja 
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Lampiran 4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja 
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Lampiran 5 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja 
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Lampiran 6 Evaluasi Sikap Mahasiswa 
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Lampiran 7 Evaluasi Keterampilan Mahasiswa 
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Lampiran 8 Evaluasi Pengetahuan Mahasiswa 
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Lampiran 9 Rekapitulasi Nilai Akhir 
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Lampiran 10 Bimbingan Laporan Praktik Kerja 
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Lampiran 11 Laporan Kunjungan Dosen Pembimbing 
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