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ABSTRAK
PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
DIVISI CUSTOMER SERVICE
DI PT. BANK LAMPUNG KCP NATAR
Oleh
FITRIANA
NPM 1602080030
Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap
negara. Didalam sebuah lembaga perbankan yang baik tentunya terdapat SDM
yang kompeten. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten perlu dilaksanakan
pelatihan dan pengembangan SDM sebagai meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan dalam bekerja. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT. Bank
Lampung KCP Natar adalah dengan rutin melaksanakan pelatihan dan
pengembangan SDM kepada seluruh divisi karyawan khususnya divisi cutomer
service. Mengingat bahwa customer service merupakan bagian yang sangat
penting dan setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM customer
service diharapkan mampu melayani masyarakat secara lebih maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan dari
pelatihan dan pengembangan SDM divisi customer servive di PT. Bank Lampung
KCP Natar. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
masukan bagi karyawan divisi customer service dan PT. Bank Lampung KCP
Natar khususnya terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan SDM serta
dapat dapat menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan
terutama tentang pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat
penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer
yaitu Bapak Edwin Maylardo sebagai supervisor dan Eka Puji Lestari sebagai
karyawan divisi customer service di PT. Bank Lampung KCP Natar dan sumber
data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
wawancara, dokumentasi dan observasi.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pelatihan
pengembangan SDM divisi customer service di PT. Bank Lampung KCP Natar
diadakan secara berkala dengan tujuan dapat memuaskan nasabah/ calon nasabah
dengan cara memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada nasabah. Adapun
pelatihan dan pengembangan SDM divisi customer service antara lain metode
simulasi, bermain peran dan job rotation. Dan jenis pelatihan dan pengembangan
SDM divisi customer sevice antara lain pelatihan skill dan pelatihan ulang.
Setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM customer service
diharapkan mampu memuaskan nasabah/ calon nasabah dengan cara memberikan
pelayanan berkualitas tinggi.
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Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang
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Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro,
2005), h. 441
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap
negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang
perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara,
bahkan

lembaga-lembaga

pemerintahan

menyimpan

dana-dana

yang

dimilikinya.2 Semakin pesatnya pertumbuhan semakin tinggi pula persaingan
yang terjadi. Dalam rangka persaingan ini pihak bank harus memiliki sumber
daya yang dapat bersinergi menjadi satu kesatuan yang tangguh untuk
memenangkan persaingan. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang SDM
karena dalam sebuah perusahaan SDM sangat berperan penting untuk seluruh
ketigatan yang akan dilaksanakan dan untuk mencapai tujuan dari perusahaan
tersebut.
Masalah yang terjadi saat ini adalah tidak mudah mencari sumber daya
manusia yang kompeten. Sehingga adanya pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan SDM dirasa sangat penting untuk mewujudkan sumber daya
yang kompeten. Manfaat pelatihan menurut William B. Wertherdan Keith
Davis, manfaat dari pelatihan mampu meningkatkan jenjang karier seseorang
dan membantu pengembangan untuk penyelesaian-penyelesaian tanggung

2

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana , 2011), h. 7

1

2

jawabnya di masa yang akan datang.3 Pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan SDM selalu dilaksanakan secara berkala supaya dapat
meningkatkan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan ataupun kecakapan
dalam melayani nasabah.
Pengembangan di bidang pelatihan karyawan menurut Edwin B.
Flippo merupakan suatu usaha peningkatan Knowledge dan Skills seorang
karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu.4
Sebagai salah satu Bank yang terkemuka di provinsi Lampung, PT.
Bank Lampung KCP Natar tentu sangat ingin memberikan pelayanan yang
terbaik kepada seluruh masyarakat. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh
PT. Bank Lampung KCP Natar adalah dengan rutin melaksanakan pelatihan
dan pengembangan SDM kepada seluruh divisi karyawan khususnya divisi
cutomer service. Peneliti tertarik memfokuskan penelitian terhadap customer
service karena customer service merupakan bagian yang sangat penting yaitu
berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank kepada
masyarakat yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produkproduk bank. Pelatihan dan pengembanagan SDM Divisi customer service
sangat diperlukan mengingat customer service harus dapat memberikan dan
melayani nasabah secara cepat, tegas, tetapi juga tetap ramah sehingga
nasabah merasa nyaman dan dihargai.
Menurut Eka Puji Lestari sebagai customer service di PT. Bank
Lampung KCP Natar dilaksanakannya pelatihan secara berkala bertujuan
3

Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dana
Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 124
4
Ibid,.h. 117

3

untuk

meningkatkan

pengetahuan

dan

kemampuan

dalam

bekerja.

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki customer service
setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu
melayani masyarakat secara maksimal.5 Jika di muka dikatakan bahwa
pelatihan dan pengembangan mutlak perlu dilakukan, kemutlakan itu
tergambar pada berbagai jenis manfaat yang dapat dipetik daripadanya, baik
bagi organisasi/ perusahaan, bagi para karyawan maupun bagi nasabah/ calon
nasabah (PT. Bank Lampung KCP Natar).6
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk
meneliti lebih dalam tentang Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM
divisi customer service di PT. Bank Lampung KCP Natar.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian

yang telah dipaparkan

sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM divisi customer service di PT.
Bank Lampung KCP Natar?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian
Setiap usaha atau aktifitas tentunya memiliki tujuan yang ingin
dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui

5

Wawancara dengan Ibu Eka Puji Lestari sebagai Customer service di PT. Bank
Lampung KCP Natar, 12 Juli 2019
6
Eka Puji Lestari sebagai customer service PT. Bank Lampung KCP Natar, 12 Juli 2019

4

tentang pelaksanaan dari pelatihan dan pengembangan SDM divisi
customer servive di PT.Bank Lampung KCP Natar.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara praktis
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi
karyawan divisi customer service dan PT. Bank Lampung KCP Natar
khususnya terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan SDM.
b. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para
akademisi dan khususnya penulis tentang pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan SDM.

D. Metode Penelitian
1. Jenis dan sifat penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar
belakang

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit

sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.7 Penelitian ini
mempelajari secara mendalam tentang pelakasanaan pelatihan dan
pengembangan SDM divisi customer service yang berlokasi di PT.

7

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),

h. 80

5

Bank Lampung KCP Natar AH25, Merak Batin, Natar, Kabupaten
Lampung Selatan, Lampung 35362.
b. Sifat Penelitian
Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode kualitatif,
menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk
menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi
konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.
Adapun penulisannya adalah deskriptif kualitatif, yaitu berupa katakata, gambar, dan bukan angka-angka. Artinya, dalam penelitian ini
hanya memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan SDM divisi customer service di PT. Bank Lampung
KCP Natar.
2. Sumber Data
Pada proses penelitian, data merupakan sesuatu yang sangat
penting, menurut Sumadi Suryabrata yang dimaksud dengan sumber data
dalam penelitian adalah subyek data yang dipeeroleh dari sebuah
penelitian.8 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan
data langsung dari tangan pertama, yaitu sumber asli baik berbentuk

8

Ibid,. h. 38

6

dokumen maupun sebagai peninggalan lain.9 Data primer dalam
penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Bapak Edwin Maylardo
sebagai supervisor dan Eka PujiLestari sebagaikaryawan divisi
customer service di PT. Bank Lampung KCP Natar mengenai
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari
sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historis yang murni,
ditinjau dari kebutuhan penyelidikan.10 Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain: (Sumadi Suryabrata:

Metodologi

Penelitian, Burhan Bungin: Metode Penelitian Kualitatif, Surakhmad:
Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah)
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
dilakukan pada PT. Bank Lampung KCP Natar mengenai manfaat
pelaksanaan penelitian dan pengebangan SDM divisi customer service.
Dalam penelitian lapangan ini peneliti mengggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, antara lain:
a. Wawancara (Interview)
Dalam hal ini wawancara atau interview, Burke Johnson; Larry
Cristensen

9

menyatakan

bahwa

wawancara

merupakan

teknik

Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah,
(Bandung: Tarsito, 1978), h. 125
10
Ibid,. h. 125
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pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi
tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data.11
Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali,
melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti
"tidak hanya percaya begitu saja" pada apa yang dikatakan informan,
melainkan perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan.
Itulah sebabnya cek dan ricek dilakukan secara silih berganti dari hasil
wawancara ke pengamatan di lapangan, atau dari informan yang satu
ke informan yang lain.12
Wawancara
wawancara

semi

yang

digunakan

terstruktur.

oleh

Jenis

peneliti

wawancara

merupakan
ini

dalam

pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.13
Untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian
ini, disini peneliti akan mewawancarai Bapak Edwin Maylardo sebagai
supervisor dan Eka Puji Lestari sebagai customer service, untuk
mendapatkan

informasi

tentang

pelaksaan

pelatihan

dan

pengembangan SDM divisi cutomer service di PT. Bank Lampung
KCP Natar.
b. Dokumentasi
Dokumentasi

merupakan

cara

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung
11

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.224
Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarrta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2001), h. 101
13
Suvia Andriyani,"Strategi Untuk Menciptakan Keunggulan Kinerja Dalam Jasa
Pelayanan Medik Melalui Kompetensi SDM"Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 1, No.1, September
2017, h. 116
12

8

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang
masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.14 Dalam penelitian
ini data yang diperoleh melalui dokumen, antara lainprofil PT. Bank
Lampung

KCP

Natar

dan

data

pelaksanaan

pelatihan

dan

pengembangan SDM divisi customer servicedi PT. Bank Lampung
KCP Natar.
c. Observasi
Menurut Sutriano Hadi observasi bisa diartikan sebagai
“Pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomenafenomena yang diteliti”.15 Disini peneliti telah mengamati tentang
beberapa reaksi nasabah/calon nasabah terhadap pelayanan yang
diberikan oleh customer service selama melaksanakan kegiatan PPL di
PT. Bank Lampung KCP Natar.
4. Teknik Analisa Data
Tahapan akhir dari prosedur penelitian ini adalah analisis data.
Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
data.16
Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
14

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta:
CV. Pustaka Setia, 2008), h. 190
15
Mufti Hasan Alfani, “Analisis Pengaruh Quality Of Work Life (QWL) Terhadap
Kinerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru”Vol. 1, No.1,
Mei 2018, h. 8
16
Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Maliki Press,
2010), h. 288
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misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
ilmiah.17 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang
menganalisis pengolahan data dengan menjabarkan dan menjelasakan
suatu keadaan sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai keadaan
yang ada.18 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan
induktif, menurut Purwanto pendekatan induktif merupakan pendekatan
pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus
kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau
aturan.19Data yang diperoleh sejak awal penelitian dan selama proses
penelitian dikumpulkan lalu di analisis secara sistematis kemudian ditarik
kesimpulan yang berawal dari informasi mengenai pelaksanaan pelatihan
dan pengembangan SDM divisicustomer service di PT. Bank Lampung
KCP Natar.
5. Sistematika Pembahasan
Peneliti telah menyusun bab tugas akhir dengan sistematis, adapun
sistematika pembahasan dalam Tugas Akhir ini berisi sub bab dalam bab
yaitu:

17

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandug: PT. Remaja Rosdakarya,

2012), h. 6
18

Deden Acep Saefulah dan Gede Sri Darma, "Strategi Marketing Wisata Wedding
Sebagai Destinasi Alternatif"Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.11, No.1, Februari 2014, h. 17
19
Fitriana Rahmawati, "Pengaruh Pembelajaran Geometri dengan Pendekatan Induktif"
Edumatica, Vol. 01 No. 02, Oktober 2011, h. 75
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BAB I PENDAHULUAN
Bab ini

berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode
penelitian dan sitematika pembahasan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam

bab

ini

membahas

mengenai

teori-teori

tentang

pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM divisi customer service,
seperti: pengertian pelatihan, pengertian pengembangan SDM, manfaat
pelatihan dan pengembangan SDM, sasaran pelatihan, penentuan program
dan pelaksanaan program.
BAB III PEMBAHASAN
Dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya PT. Bank
Lampung KCP Natar, visi dan misi PT. Baank Lampung KCP Natar,
tugas dan taggung jawab, produk-produk dan jasa yang difasilitasi oleh
PT. Bank Lampung KCP Natar, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
SDM divisi customer service.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan
bagian penutup pada Tugas Akhir ini..
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BAB II
LANDASAN TEORI

E. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan,
pengorganisasian, pengukuran, dan tindak lanjut untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada.20
Manajemen sumber daya manusia

menurut Hall T. Douglas dan

Goodale G. James bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu
proses melalui mana kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai,
pekerjaan organisasi dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat
kepuasan dan performasi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi
tujuannya.
Selanjutnya menurut Malayu S.P. Hasibuan manajemen sumber daya
manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga
kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,
karyawan, dan masyarakat.21

20

Bryan Alfons Willyam Sepang, dkk, Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado, dalam Jurnal Sipil Statik,
(Manado: Universitas Sam Ratulangi), Vol. 1 No. 4, Maret 2013, h. 284
21
M. Nazar Almasri, "Manajemen Sumber Daya Manusia:Implementasi Dalam
Pendidikan Islam". Vol.19, No.2, Juli-Desember 2016, h. 136
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Flippo mendefinisikan manajemen personalia (personnel management)
sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
atas fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integrasi,
pemeliharaan dan pemutus hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu,
organisasi, dan masyarakat dapat dicapai. Manajemen sumber daya manusia
telah didefinisikan dalam berbagai cara. Tetapi, hal penting yang muncul
dalam hampir semua definisi adalah, bahwa organisasi yang efektif harus
mampu

menemukan,

mendayagunakan,

mempertahankan,

dan

mengembangkan manusia untuk mencapai hasil yang dicita-citakan.22
Dalam hubungan ini penting untuk diperhatiakan bahwa melalui
penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan dua kepentingan harus
sama-sama terpenuhi. Kepentingan pertama ialah kepentingan organisasi yang
tercermin pada peningkatan kemampuan organisasi mencapai tujuannya.
Apabila tidak, berarti ada yang kurang tepat dirumuskan. Jika hal ini terjadi
berarti pemborosan telah terjadi. Kepentingan kedua adalah kepentingan para
pegawai peserta pelatihan dan pengembangan yang, apabila tidak terpenuhi,
akan berakibat pada kurangnya motivasi, bukan hanya mengikuti pelatihan
dan pengembangan, akan tetapi juga melaksanakan tugas yang dipercayakan
kepadanya.23 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber
daya manusia adalah suatu proses yang terintegrasi tentang ketenagakerjaan
untuk mecapai tujuan dari suatu organisasi. Tentunya terdapat korelasi antara
pelatihan dan pengembangan SDM karena dua unsur ini erat hubungannya
22

Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3
Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2013), h. 189
23
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dengan hasil kinerja karyawan yang disebabkan tingkat motivasi dan
komitmen karyawan.

F. Pelatihan dan Pengembangan SDM
8. Pengertian Pelatihan dan Pengembangan SDM
Pelatihan dan pengembangan SDM wajib dialami oleh seluruh
karyawan yang bekerja di PT. Bank Lampung KCP Natar khususnya divisi
customer service. Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevivh, sebagai usaha
untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau
dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Pelatihan terkait dengan
keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang
sekarang dilakukan.24
Pelatihan

adalah

kegiatan-kegiatan

yang

dirancang

untuk

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh
pembelajar/ peserta, untuk menjalankan pekerjaan mereka saat ini.
Pengembangan karyawan adalah pelatihan yang berorientasi masa depan
dan

meletakkan

fokus

pada

perkembangan

pribadi

karyawan.25

Singodimejo mengemukakan pengembangan SDM adalah proses persiapan
individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih
tinggi di dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan
kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.26

24

Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 67
Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia., h.154-155
26
Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia,., h. 61-62
25
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Wexley dan Latham mendefinisikan pelatihan dan pengembangan
sebagai upaya terencana oleh sebuah organisasi untuk memfasilitasi
karyawannya dalam mempelajari perilaku yang terkait dengan pekerjaan.
Istilah perilaku digunakan dalam arti luas, yang meliputi setiap
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh karyawan melalui praktik
atau pengalaman langsung.27 Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
SDM sejatinya tidak dapat dipisahkan mengingat bahwasannya pelatihan
bermanfaat untuk masa sekarang dan pengembangan berguna untuk masa
yang akan datang.
9. Tujuan Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan SDM
Tujuan pelatihan adalah agar individu, dalam situasi kerja, dapat
memperoleh kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan
tertentu secara memuaskan. Sementara itu, Waxley dan Latham
mengatakan bahwa program pelatihan dan pengembangan memiliki satu
atau lebuh tujuan-tujuan berikut ini: 1) meningkatkan kesadaran diri
individu; 2) meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang
keahlian atau lebih; dan/atau 3) meningkatkan motivasi individu untuk
melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan.28
Menurut Kaswana, tujuan pelatihan memberikan keterampilan,
pengetahuan, dan sikap yang memadai agar dapat menjalankan roda

27
28

Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia., h.153
Ibid,. h. 156
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kehidupan itu secara efektif dan kebutuhan dalam pengembangan sumber
daya manusia dalam organisasi.29
10. Manfaat Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan SDM
Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang baik tentu saja
bermanfaat bagi karyawan, yaitu:
a. membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik;
b. meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan
berbagai masalah yang dihadapinya;
c. terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor
motivasional;
d. timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus
meningkatkan kemampuan kerjanya;
e. peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres,
frustasi dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa
percaya pada diri sendiri;
f. tersedianya informasi tentang berbagai program yag dapat
dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan
masing-masing secara teknikal dan intelektual;
g. meningkatnya kepuasan kerja
h. semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang;
i. makin besarnya tekadpekerja untuk lebih mandiri;
j. mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa
depan.30
11. Sasaran Pelaksanaan Pelatihan dan Pengambangan SDM
Berdasarkan analisis akan pelatihan dan pengembangan, berbagai
sasaran ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai itu dapat bersifat teknikal
akan tetapi dapat pula menyangkut keprilakuan. Atau mungkin juga keduaduanya. Berbagai saran tersebut harus dinyatakan sejelas dan sekongkret
mungkin, baik bagi para peneliti maupun bagi para peserta.

29

Widyawati Mashar, "Pengaruh Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada
Inspektorat Kebupaten Rokan Hulu". Vol.3 No. 1, 2016, h.7
30
Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia., h.184-185
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Bagi para penyelenggara pelatihan dan pengembangan gunanya
mengetahui sasaran tersebut ialah:
a. Sebagai tolak ukur kelak untuk menentukan berhasil tidaknya program
pelatihan dan pengembangan,
b. Sebagai bahan dalam usaha menentukan langkah selanjutnya seperti isi
program dan metode pelatihan yang akan digunakan.

Bagi para peserta manfaatnya terutama terlihat pada persiapan dan
usaha apa yang mereka perlu lakukan agar memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya dari pelatihan dan pengembangan yang akan diikutinya.31
Mengetahui sasaran pelatihan dan pengembangan SDM sangat penting
bagi penyelenggara maupun bagi peserta sehingga keduanya dapat
melnyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan secara maksimal juga
dapat mengimplementasikan secara maksimal.
12. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelatihan dan
Pengembangan SDM
Ada

sejumlah

faktor

yang

mempengaruhi

pelatihan

dan

pengembangan sumber daya manusia, yaitu: 1) dukungan manajemen
puncak, 2) komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan
sumber daya manusia, 3) perkembangan teknologi, 4) komplesitas
organisasi, 5) gaya belajar, dan 6) kinerja fungsi-fungsi manajemen SDM
lainnya.32 Faktor-faktor tersebut berguna untuk menghasilkan kinerja yang

31

Ibid., h.188
Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia., h.156-157

32
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efektif dan efisien sehingga pihak penyelenggara dan karyawan harus
secara berkesinambungan melaksanakan mengevaluasi dan selalu update
mengenai perubahan-perubahan yang terjadi.
13. Jenis-jenis Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan SDM
a. Pelatihan keahlian (skill training)
Merupakan yang sering dijumpai di dalam organisasi. Program
pelatihannya relatif sederhana; kebutuhan atau kekurangan di
identifikasi melalui penilaian yang jeli, kriteria penilaian efektivitas
pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang di identifikasikan pada
penilaian.
b. Pelatihan ulang (re-training)
Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada karyawan
keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan
kerja yang berubah-ubah.
c. Pelatihan lintas fungsional (croos functional training)
Pelatihan karyawan untukk melakukan aktivitas kerja dalam
bidang lainnya, selain dari pekerjaan yang ditugaskan.
d. Pelatihan Tim (apprenticeships)
Tim manajemen, tim riset dan satuan tugas temporer
merupakan karakteristik yang lazim di banyak organisasi, tim adalah
sekelompok individu yang bekerja sama demi tujuan bersama.
e. Pelatihan kreativitas (creativity training)

18

Salah

satu

rancangan

yang

lazim

diterapkan

adalah

brainstroming dimana para partisipan diberikan peluang untuk
mengeluarkan gagasan sebebas mungkin.33
14. Metode Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan SDM
Pelatihan dan Pengembangan karyawan dapat diilakukan dengan
berbagai macam metode, antara lain:

a. Latihan di Tempat Kerja (On the Job Training)
Pelatihan

dilakukan

dalam

pengaturan

pekerjaan

yang

sebenarnya.
b. Understudying
Instruksi satu lawan satu, langsung, dibimbing oleh karyawan
yang berpengalaman atau penyelia (supervisor).
c. Rotasi Pekerjaan (Job rotation)
Peserta pelatihan dirotasi secara sistematis antara beberapa
pekerjaan, tugas kerja, komite penugasan, dll.
d. Magang (Apprenticeships)
Menggabungkan instruksi di tempat kerja dengan kelas dan
instruksi toko; campuran pelatihan di tempat dan di luar lokasi.
e. Simulasi (Simulation)
Pelatihan dilakukan dalam lingkungan buatan yang dirancang
untuk mereproduksi atau meniru tugas pekerjaan yang dipilih
33

R.Ati Haryati, "Analisis Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pengemangan
Karyawan: Studi Kasus Pada PT Visi Sukses Bersama Jakarta", Widya Cipta,Vol. 3, No.1, Maret
2019, h. 92
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f. Pelatihan ruang depan (Vestibule training)
Praktik peserta pelatihan dengan peralatan pabrik nyata yang
dipasang di area pelatihan terpisah; digunakan terutama untuk melatih
pekerja produksi.
g. Peralatan Simulator (Equipment Simulators)
Praktik peserta pelatihan dengan peralatan buatan.

h. Bermain peran (Role playing)
Seperti bermain tanpa naskah, peserta pelatihan ditugaskan
peran

dan

memerankannya;

paling

berguna

untuk

pelatihan

keterampilan interpersonal (termasuk mengawasi dan menjual)
i. Pemodelan peran perilaku (Behavior role modeling)
Variasi permainan peran di mana peserta pelatihan mengamati
model keterampilan sebelum memainkan peran itu sendiri.
j. Dalam Keranjang (In-Basket)
Tekankan
masalah;

pengambilan

keputusan

dan

pemecahan

peserta pelatihan mengambil peran manajemen dan

menyerahkan berbagai macam surat, memo, laporan, dll: diikuti dengan
diskusi dan umpan balik dari pelatih.
k. Studi kasus (Cacse study)
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Menekankan

pengambilan

keputusan

dan

penyelesaian

masalah: peserta pelatihan meninjau deskripsi tertulis tentang insiden
atau solusi organisasi, dan membahas alternative.
l. Permainan manajemen (Management games)
Kelompok peserta pelatihan manajerial ditugaskan dengan
organisasi hipotetis; Keadaan ekonomi disimulasikan (sering kali oleh
komputer dan peserta pelatihan membuat keputusan yang relevan
tentang penetapan harga, penempatan staf, dll. Hasil laporan simulasi
(mis., penjualan, laba) mengikuti serangkaian keputusan.
m. Presentasi dan pemrosesan informasi (Information presentation and
processing)
Pelatihan dilakukan dalam suasana seperti ruang kelas.
n. Bacaan;

studi terarah, presentasi audiovisual;

kuliah;

Diskusi

panel; konferensi. :(Reading; directed study; audiovisual presentation;
lecture; panel discussion; conference)
Semua menyampaikan informasi.
o. Instruksi terprogram yang dibantu computer (Programmed instruction;
computer-assisted instruction)
Pelatihan dilakukan secara individual; informasi atau masalah
disajikan secara berurutan;

peserta pelatihan harus menanggapi

masing-masing sebelum diizinkan untuk pindah pada yang berikutnya,
baik menyampaikan informasi dan menyediakan;
membuat aplikasi.

praktik dalam

21

p. Pelatihan Sensitivitas (Kelompok-T) (Sensitivity training (T-Group)
Peserta pelatihan yang dibentuk menjadi kelompok adalah
fokus analisis dan diskusi; tujuannya adalah untuk meningkatkan
keterampilan interpersonal.34
G. Customer Service
4. Pengertian Customer Service
Philip Kotler dan Gary Amstrong dalam bukunya "Marketing An
Introduction", menyatakan pengertian customer service adalah: pelayanan
pelanggan adalah segala aktivitas kegiatan yang ditawarkan oleh suatu
pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak

berwujud dan tidak

menghasilkan produk atau sejenisnya tetapi kegiatan ini secara langsung
atau tidak langsung berhubungan erat dengan produk itu sendiri.
5. Peran Customer Service
a. Penguasaan Informasi

Yang dimaksud antara lain:
1) penguasaan terhadap informasi produk yang ditawarkan terhadap
pelanggan (product knowladge)
2) penguasaan terhadap keluhan yang muungkin timbul
3) penguasaan sistem atau cara memberikan solusi
b. Intonasi Suara Meliputi:

1) gaya bahasa
2) lemah lembutnya suara
34

Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia., h. 79-180
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3) kejelasan artikulasi
c. Komunikasi yang dilakukan kepada pelanggan

1) kesopanan dalam berbicara
2) penggunaan bahasa
3) tata cara menghormati pendapat pelanggan35
Standar pelayanan dari customer service untuk mengatasi nasabah
yang complain yaitu customer service melihat titik keluhan dari
nasabah, ketika nasabah mengeluh tentang rusaknya ATM, atau
tertelan maka dari customer service memberikan penjelasan dan
perhatian juga pengertian yang lebih tentang bagaimana cara
menggunakan dan mengoprasikan ATM di mesin ATM dengan baik
dan benar. Adapun informasi yang diberikan customer service kepada
nasabah merupakan informasi yang jelas dan lengkap, jika informasi
dari customer service diberikan hanya setengah-setengan atau berteletele kurang dipahami oleh para nasabah maka pelayanan dari customer
service akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena nasabah
akan bingung dan banyak bertanya sehingga memakan waktu yang
lama jika kami tidak menyampaikan informasi yang tidak lengkap.36
6. Tanggung Jawab Customer service
Customer
membangun
35

dan

service

juga

harus

mempertahankan

bertanggung

jawab

untuk

hubungan-hubungan

yang

Victor Marulitua Lumbantobing, "Peranan Komunikasi Customer service Terhadap
Kepuasan Pelanggan Lintas Semesta Surabaya", Vol.IX, No.1, Maret 2015, h.16
36
Vinny Ribka Bolang,James D.D Massie,Agus Supandi Soegoto, "Peran Pelayanan
Teller dan Customer service Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bank BRI Unit Karombasan
CabangManado", Jurnal EMBA,Vol.3, No.3, September 2015, h. 1133
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menguntungkan

dengan

para

pelangganatas

nama

bank

dengan

memberikan tanggung jawab secara pribadi dan sepenuhnya untuk tiaptiap pelanggan dan dengan memastikan bahwa semua persyaratan
pelanggan sepenuhnya terpenuhi.
Beberapa tanggung jawab customer service dalam menjalankan
tugasnya, sebagai berikut:
a.
b.
c.

d.
e.

f.

Bertanggung jawab kepada pemimpin.
Secara efektif memberikan perbaikan kualitas operasi dan
layanan bank yang telah ada dan yang akan diterapkan.
Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan bagian
lainnya dalam memproses dan meningkatkan kualitas layanan
bank.
Sebagai penghubung antara nasabah dengan bagian-bagian
yang terkait dan batasan diatas wewenangnya.
Menjamin tetap terjadinya hubungan yang baik dan
memuaskan bagi para nasabah, dimana hal ini menghimpun
para nasabah.
Memberikan informasi mengenai semua jenis prooduk dan
jasa bank termasuk manfaat dan keuntungannya bagi nasabah.

Customer service harus menjaga tanggung jawabnya karena
apabila seorang customer service tidak bisa menjaga maka tentu saja akan
berdampak buruk bagi perusahaan dan tentu saja apabila mereka tidak
bisa memperbaiki kesalahannya merekapun akan dikeluarkan dari
perusahaan.37

H. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang dimiliki dan atau
dalam wewenang (kendali) pemerintah daerah. Sejalan dengan perkembangan
37

Sulistiono Sulistiono,Thesis: "Tinjauan Kinerja Unit Cusstomer ServiceDalam Upaya
Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Mandiri TBK Kantor Cabang
Pembantu Cisarua-Bogor"(Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2018, h. 17.
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perekonomian Indonesia dan perubahan BPD menjadi bank umum devisa,
BPD tidak lagi hanya menjadi milik pemerintah, dalam hal kepemilikan
saham, akan tetapi institusi non pemerintah dan masyarakat pun bisa turut
memiliki.38

38

Titik Purwanti dan Nawang Kalbuana, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage,
Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Financialstatement Disclosure
Bank Pembangunan Daerah Indonesia”,Magistra, Vol.28, No.97, September 2016, h. 12
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BAB III
PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum PT. Bank Lampung KCP Natar
5. Profil Singkat dan Sejarah PT. Bank Lampung KCP Natar39
Bank Lampung (PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung) yang
resmi beroprasi pada tanggal 31 Januari 1996 berdasarkan izin usaha
Menteri Usaha Bank Sentral No. Kep. 66/UBS/1965 dan berlandaskan
Peraturan Daerah No.08/PERDA/II/DPRD/73 didirikan dengan maksud
membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan
daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian Bank
Pembangunan Daerah Lampung merubah status dari Perusahaan Daerah
(PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Peraturan Daerah Lampung
Nomor 2 Tahun 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
Indonesia No.C-8058 H.01.04 Tahun 2001 tanggal 6 Mei 1999.
Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan
perbankan, guna meningkatkan permodalan bank, daya asing, perluasan
produk dan usaha bank serta dalam rangka memberi kesempatan pada
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilikan saham, dengan
tahap memperhatikan fungsinya sebagai Bank Umum dan pemegang Kas
Daerah. Adapun spesifikasi dari Bank Lampung yaitu masuk kedalam

39

PT. Bank Lampung, https://banklampung.co.id/
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jenis

usaha

bank

umum,

Bank

Lampung

memiliki

website

www.banklampung.co.id, lalu kita bisa melihat secara garis besar profil
dari Bank Lampung. Bank Lampung memiliki jaringan operasional dalam
menunjang kinerjanya yaitu dengan 1 kantor pusat yang terletak di Jl.
Wolter Mongonsidi No. 182, Teluk Betung, Bandar Lampung, 1 kantor
payment point, 44 ATM/ ATM bersama dan 1 monil ATM Kas keliling.
Bank Lampung KCP Natar terletak di AH25, Merak Batin, Natar,
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35362.
6. Visi dan Misi PT. Bank Lampung KCP Natar
Sebuah perusahaan pastilah memiliki visi dan misi untuk
memajukan perusahaannya, dalam hal ini Bank Lampung juga memiliki
visi dan misi yaitu:
a. Visi Bank Lampung
Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya
b. Misi Bank Lampung
1) Memenuhi kebutuhan Masyarakat akan jasa Perbankan.
2) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan
memiliki kompetensi tinggi.
3) Memiliki struktur permodalan yang kuat.
4) Pengembangan Infrastruktur Informasi Teknologi.
5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan Corporate Image di
masyarakat.

27

7. Struktur Organisasi
Gambar 3.1.
Bagan Organisasi
PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu
Kelas II Natar
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8. Deskripsi Pekerjaan40
Bank Lampung KCP Natar memiliki ciri operasional yang sama
dengan Bank Lampung pada umumnya. Manager dan karyawan memiliki
pekerjaannya masing-masing dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya
masing-masing. Diantaranya:
a. Pemimpin Cabang Pembantu
Bertanggung jawab untuk memimpin Cabang Pembantu demi
tercapainya Sasaran Bisnis Cabang, terjaganya kepuasan nasabah,
terjagana hubungan baik dengan mitra kerja, terjaminnya validitas dan
akuntabilitas seluruh transaksi di cabang, serta terkendalinya aspek
kepatuhan dan risiko pada seluruh kegiatan operasional Cabang. Tugas
Utama Pemimpin Cabang Pembantu antara lain:
1) Mensupervisi Penyelia Pemasaran untuk merealisasikan:
a) Pemetaan potensi pasar terkait dengan kredit UMKM, Kredit
Program, Kredit Konsumer dan Potensi Dana.
b) Monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) kepada
Debitur Kredit UMKM, Kredit Program dan Kredit Konsumer,
untuk mengetahui kondisi usaha/finansial debitur.
c) Pelaksanaan upaya-upaya untuk menjaga kualitas portofolio
Kredit UMM, Kredit Program dan Kredit Konsumer.
d) Pembinaan hubungan dengan nasabah prioritas cross selling
produk lainnya kepada nasabah

40

SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
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e) Standar Layanan.
2) Mensupervisi Penyelia Pelayanan untu merealisasikan:
a) Pelayanan transaksi dan informasi nasabah sesuai standar
layanan.
b) Pemasaran produ dan jasa Bank.
c) Penyelesaian komplain nasabah.
d) Pengelolaan Kas Cabang pelayanan terbaik pada nasabah.
3) Mensupervisi Penyelia Oprasional untuk menjamin:
a) Kebenaran dan akurasi pencatatan transaksi, etersediaan
Laporan Keuangan Cabang, terkendalinya anggaran operasional
Cabang, serta terpeliharana sistem dan perangkat IT Cabang.
b) Penyelesaian proses administrasi kiriman uang & inkaso,
selesainya transaksi Daftar Pos Terbuka, serta terlaksananya
proses Kliring.
c) Kelengkapan, kekurangan dan keamanan administrasi terkait
dengan pemberian kredit di Cabang.
d) Mensupervisi Kantor Kas/ Payment Point untuk merealisasikan
target bisnisnya.
e) Melaksanakan pengendalian likuiditas Cabang.
f) Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi
proses: penyusunan; penerapan; dan tinjau ulang. Rencana
Bisnis (KPI, Target & Inisiatif), dan Rencana Anggaran Cabang
Pembantu.
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g) Menjaga keamanan Rahasia Bank, Surat Berharga, file & arsip
serta Password.
h) Meninjau ulang efektifitas pencapaian tujuan jabatan dan
efesiensi pelaksanaan seluruh tanggungjawab utama pemimpin
Cabang Pembantu, serta menentukan dan melakukan upaya
perbaikan dan peningkatannya.
i) Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi.
j) Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (seperti: Bank
Indonesia, Instansi Pemerintah/ lembaga lainnya) dalam upaya
pencapaian sasaran cabang secara optimal.
k) Melakuan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan
peningkatan inerja cabang dan peningkatan kualitas pelayanan
nasabah.
b. Penyelia Pemasaran
Bertanggung jawab untuk memimpin Seksi Pemasaran untuk
mencapai target bisnis Kredit UMKM, Kredit Komersial, Kredit
Program, Kredit Konsumer, target bisnis dana dan jasa, serta
meningatkan kualitas hubungan Cabang dengan nasabah khususnya
nasabah prioritas. Tugas Utama Penelia Pemasaran, antara lain:
1) Mengelola pemetaan potensi pasar terkait dengan Kredit Komersial,
Kredit UMKM, Kredit Program, Kredit Konsumer, serta potensi
pasar dana dan jasa.
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2) Mengelola penyusunan strategi dan program pemasaran Kredit
Komersial, Kredit UMM, Kredit Program, Kredit Konsumer, serta
dana dan jasa.
3) Mengelola implementasi strategi dan program pemasaran redit
Komersial, Kredit UMKM, Kredit Pogram, Kredit Konsumer, serta
dana dan jasa.
4) Mengelola penerimaan, input data, serta analisa kelaakan terhadap
aplikasi kredit baru/tambahan/perpanjangan.
5) Mengelola penelitian validitas fisi dan nilai agunan Kredit
Komersial, Kredit UMM, Kredit Program, dan Kredit Konsumer.
6) Memberikan

pendapatan/

usulan

tergadap

aplikasi

Kredit

Komersial, Kredit UMKM, Kredit Program, dan Kredit Konsumer.
7) Mengelola pembuatan Surat Keputusan Kredit (SKK).
8) Melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan pemberian kredit
sebagaimana tercantum dalam surat keputusan kredit.
9) Mengelola monitoring perkembangan pembayaran cicilan Kredit
Komersial, Kredit UMKM, Kredit Program, dan Kredit Konsumer.
10) Mengelola penagihan cicilan Kredit Komersial, Kredit UMKM,
Kredit Program, dan Kredit Konsumer.
11) Mengelola monitoring dan pembinaan langsung (on the spot)
kepada Debitur Kredit Komersial, Kredit UMM, Kredit Program,
dan Kredit Konsumer, untuk mengetahui kondisi usaha/finansial
debitur.
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12) Mengelola pelaksanaan upaya-upaya untuk menjaga kualitas
portofolio Kredit Komersial, Kredit UMKM, Kredit Program, dan
Kredit Konsumer.
c. Penyelia Cabang Pembantu
Bertanggung jawab memimpin Seksi Pelayanan Nasabah dalam
melayani pembukaan/ perpanjangan/ perubahan rekening nasabah,
permintaan katu ATM dan informasi perbankan, melayani transaksi
tunai, pemindah bukuan, rekening koran dan kliring, serta transaksi
valuta asing. Mengelola Kas Besar Cabang, Menyediakan, Menerima,
dan Mengendalikan uang tunai kantor kas/ payment point, serta
menyediakan uang tunai untuk mesin ATM. Memasarkan produk dan
jasa Bank. Menyelesaikan komplain nasabah. Tugas Utama Penyelia
Pelaanan Nasabah, antara lain:
1) Mengelola Standar Layanan Cabang.
2) Mengelola pemasaran produk dan jasa Bank kepada nasabah/ calon
nasabah.
3) Mengelola permintaan pembukaan/penutupan rekening tabungan,
dan giro.
4) Mengelola permintaan perpanjangan dan pembatalan dan penutupan
reening deposito.
5) Mengelola penyediaan permintaan cek dan bilyet giro.
6) Mengelola permintaan penggantian buku tabungan.
7) Mengelola permintaan kartu ATM.
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8) Mengelola permintaan surat keterangan Bank.
9) Mengelola penyediaan informasi perbankan.
10) Mengelola penanganan komplain nasabah.
11) Mengelola informasi daftar hitam (black list) dari BI.
12) Mengelola pelayanan Kas Daerah.
13) Mengelola pelayanan Kas besar Cabang.
d. Penyelia Operasional (Supervisor)
Bertanggung

jawab

memimpin

Seksi

Oprasional

demi

Terjaminnya kebenaran dan akurasi pencatatan transaksi, ketersediaan
Laporan

Keuangan,

terkendalinya

anggaran

operasional,

serta

terpeliharanya sistem dan perangkat IT, di Cabang Pembantu. Tugas
Utama Penyelia Operasional antara lain:
1) Mengelola tanggungjawab utama terkait dengan akuntansi dan
pelaporan.
2) Mengelola tanggungjawab utama terkait dengan administrasi
transaksi.
3) Mengelola tanggungjawab utama terkait dengan administrasi kredit.
4) Mengelola tanggungjawab utama terkait dengan SDM & umum.
5) Melaksanakan Rencana Bisnis (KPI, Target & Inisiatif), dan
Rencana Anggaran Cabang Pembantu khususnya yang terkait
dengan Seksi Operasional.
6) Mengorganisir dan mengawasi, aktivitas Seksi Operasional, sesuai
dengan tugas dan wewenang ang dimiliki.
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7) Mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi, proses implementasi
dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan, pada setiap
kegiatan operasional Seksi Operasional.
e. Analisa Pemasaran Kredit UMKM, Komersial & Program
Bertanggung jawab untuk mencapai target bisnis Kredit
UMKM, Komersial daan Program Cabang, serta menjaga kualitas
portofolio kredit komersial. Tugas utama analisis pemasaran kredit
umkm, komersial & program antara lain:
1) Memetakan potensi pasar Kredit UMKM.
2) Menyusun strategi dan program pemasaran Kredit UMKM,
Komersial dan Program Cabang.
3) Melaksanakan implementasi strategi dan program pemasaran Kredit
UMKM, Komersial dan Program Cabang.
4) Melaksanakan penerimaan aplikasi kredit, input data, serta analisa
kelayakan tehadap aplikasi kredit/ tambahan/ perpanjangan.
5) Merencanakan dan melaksanakan penelitian validitas fisik dan nilai
agunan Kredit UMKM, Komesial dan Program.
6) Memberikan pendapatan/ usulan terhadap aplikasi Kredit UMKM,
Komersial dan Program yang di proses.
7) Melasanakan pembuatan Surat Keputusan Kredit (SKK).
8) Melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan pemberian kredit
sebagaimana tercantum dalam surat keputusan kredit.
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f. Account Officer
Bertanggung jawab untuk mencapai target dana dan fee base
income cabang, serta meningkatan kualitas hubungan Cabang dengan
nasabah khususnya nasabah prima. Tugas Utama Account Officer
antara lain:
1) Memetakan potensi pasar.
2) Menyusun strategi dan program pemasaran dana dan jasa.
3) Menjalankkan strategi dan program pemasaran dana dan jasa.
4) Melaksanakan pembinaan hubungan denggan nasabah prioritas.
5) Melaksanakan cross selling produk lainnya kepada nasabah.
6) Melaksanakan Standart Layanan.
7) Melaksanakan Rencana Kinerja (KPI, Target, & Inisiatif), Account
Officer.
8) Melaksanakan implementasi dan tinjau ulang pengendalian risio dan
kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Account Officer.
g. Customer service
Bertanggung jawab membantu pelaksanaan tanggung jawab
utama Penyelia Nasabah dalam Melayani pembukaan/ penutup/
perpanjang/ perubahan rekening nasabah. Melayani perrmintaan kartu
ATM dan informasi perbankan, memasarkan produk dan jasa Bank,
menyelesaikan komplaain nasabah. Tugas Utama Customer service
antara lain:
1) Melaksanakan Standart Layanan Customer service
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2) Melaksanakan pemasaran produk dan jasa Bank kepada nasabah/
calon nasabah.
3) Melaksanakan pembukaan/ penutupan rekening tabungan dan giro.
4) Melaksanakan perpanjangan dan pembatalan dan penutupan
rekening deposito.
5) Melaksanakan permintaan buku cek dan bilyet giro.
6) Melaksanakan penggantian buku tabungan.
7) Melaksanakan pelayanan permintaan kartu ATM.
8) Melaksanakan pelayanan permintaan surat keterangan Bank.
9) Melasanakan pelayanan permintaan informasi perbankan.
10) Melaksanakan penanganan komplain nasabah.
11) Melaksanakan pengelolaan daftar hitam (black list) dari BI.
12) Melaksanakan Rencana Kinerja (KPI, Target dan Inisiatif),
Customer service.
13) Melaksanakan implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko
dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Customer service.
14) Menindaklanjuti

temuan-temuan

audit

yang

terkait

dengan

Customer service.
15) Melaksanakan administrasi dan pelaporan yang menjadi tugas
Customer service.
16) Menjaga keamanan Rahasia Bank, Surat Berharga, file dan arsip
serta Password.
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17) Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efesiensi
pelaksanaan seluruh tanggungjawab utama Customer service, serta
menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.
18) Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi dan Pemimpin
Cabang.
h. Teller
Bertanggung jawab membantu pelaksanaan tanggungjawab
utama Penelia Pelayanan Nasabah dalam melayani transaksi tunai dan
non tunai. Tugas Utama Teller antara lain:
1) Melaksanakan pengambilan modal kerja harian dan penyelia Teller.
2) Melayani transaksi-transaksi tunai.
3) Melayani penjualan dan pembelian valuta asing.
4) Mengelola persediaan fisik Bank notes dan memperbaharui buku
register stok Bank notes.
5) Menerapkan Standart Layanan Teller.
6) Melayani transaksi pemindah bukuan dan kliring.
7) Melayani transaksi as eksternal/ payment point sesuai perjanjian
kerjasama.
i. Analisis Akuntansi & Pelaporan
Bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran dan akuntansi
pencatatan transaksi, mempersiapkan Laporan Keuangan Cabang,
mengendalikan anggaran operasional Cabang, serta memelihara sistem
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dan perangkat IT Cabang. Tugas Utama Analis Akuntansi & Pelaporan
antara lain:
1) Melaksanaan verifikasi kebenran dan akurasi pencatatan warkat/
voucher transaksi harian.
2) Melaksanakan administrasi dan pengamanan fisik arsip.
3) Melaksanakan pencetaan laporan-laporan keuangan Cabang dari
Core Banking System, secara berkala.
4) Membuat Laporan Keuangan (antara lain: Neraca, Laba/Rugi, dan
Laporan Perbankan) Cabang.
5) Membuat analisis dan rekomendasi kondisi keuangan Cabang,
untuk kebutuhan pengendalian manajemen.
6) Melaksanakan proses rekonsiliasi rekening antar kantor.
7) Melakukan pengendalian anggaran operasional Cabang.
8) Melaksanakan fungsi operasional IT di Cabang.
9) Melaksanakan Rencana Kinerja (KPI, Target dan Inisiatif), Analis
Akuntansi & Pelaporan.
10) Melaksanakan implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko
dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Analis Akuntansi
& Pelaporan.
j. Analis Admisitrasi Transaksi
Bertanggung

jawab

untuk

menjamin

selesainya

proses

administrasi kiriman uang dan inkaso, selesainya transaksi Daftar Pos
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Terbuka, serta terlaksananya proses kliring. Tugas Utama Analis
Admisitrasi Transaksi antara lain:
1) Melaksanakan penyelesaian proses kiriman uang & inkaso
(collection) dan administrasinya.
2) Menyelesaikan transakasi Daftar Pos Terbuka (DPT) transaksi jasa
Bank.
3) Mengelola kegiatan Bank persepsi untuk KPKN.
4) Melaksanakan proses kliring dan administrasinya.
5) Membuat surat peringatan kepada nasabah penarik cek/bilyyet giro
kosong.
6) Memperbaharui Daftar Hitam BI, dan menginformasikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.
7) Melaksanakan Rencana Kinerja (KPI, Target dan Inisiatif), Analis
Admisitrasi Transaksi.
8) Melaksanakan implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko
dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Analis Admisitrasi
Transaksi.
9) Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Analis
Admisitrasi Transaksi.
10) Melaksanakan administrasi dan pelaporan yang menjadi tugas
Analis Admisitrasi Transaksi.
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k. Analisis Administrasi Kredit
Bertanggung jawab untuk menjamin kelengkapan, keakuratan
dan keamanan administrasi terkait dengan pemberian kredit di Cabang.
Tugas Utama Analisis Administrasi Kredit antara lain:
1) Melaksanakan penyiapan dokumen garansi Bank, referensi Bank,
dan surat dukungan Bank.
2) Melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratanpemberian kredit
sebagaimana tercantum dalam surat keputusan kredit.
3) Melaksanakan penyiapan dokumen perjanjian kredit.
4) Melaksanakan pengikatan barang jaminan (notarial).
5) Melaksanakan penutupan dan klaim asuransi terait pemberian
kredit.
6) Melaksanakan penyiapan admistrasi pencairan kredit.
7) Melaksanakan penyimpanan dan pengamanan dokumen-dokumen
perkreditan.
l. Security
Tugas dan wewenang Security antara lain:
1) Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan
lingkungan kantor dari segala bentuk

kejahatan ancaman,

keamanan, atau membuat keonaran kantor.
2) Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset yang ada
di lingkungan kantor dari ancaman kejahatan.
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3) Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah dan tamu dari
ancaman gangguan keamanan atau kejahatan.
4) Membantu karyawan melayani nasabah disaat jam kerja kantor.
5) Memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan
kantor.
6) Mempersilahkan nasabah yang datang.
m. OB (Office Boy)
Pegawai kantor yang diberikan tugas untuk menjaga kebersihan
antor, keapihan kantor, dan dapat menyediakan peralatan kantor. Tugas
dan wewenang Office Boy:
1) Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat
alat-alat dan gedung kantor.
2) Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor atau karyawan.
3) Menyediakan minuman untuk tamu dan semua karyawan kantor.

E. Tugas Customer service di PT. Bank Lampung KCP Natar
Pada PT. Bank Lampung KCP Natar pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan SDM rutin dilakukan mengingat pentingnya tugas, tanggung
jawab dan wewenang yang ada pada seluruh karyawan khususmya divisi
Customer service. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eka Puji Lestari selaku
Customer service di PT. Bank Lampung KCP Natar menjelaskan tentang
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tugas dari Customer service ialah melayani nasabah/calon nasabah mengenai
produk dan jasa apa saja yang terdapat di PT. Bank Lampung KCP Natar . 41
Bertanggung jawab membantu pelaksanaan tanggung jawab utama
Penyelia Nasabah dalam Melayani pembukaan/ penutup/ perpanjang/
perubahan rekening nasabah. Melayani perrmintaan kartu ATM dan informasi
perbankan, memasarkan produk dan jasa Bank, menyelesaikan komplaain
nasabah. Tugas Utama Customer service antara lain:
1. Melaksanakan Standart Layanan Customer service
2. Melaksanakan pemasaran produk dan jasa Bank kepada nasabah/ calon
nasabah.
3. Melaksanakan pembukaan/ penutupan rekening tabungan dan giro.
4. Melaksanakan perpanjangan dan pembatalan dan penutupan rekening
deposito.
5. Melaksanakan permintaan buku cek dan bilyet giro.
6. Melaksanakan penggantian buku tabungan.
7. Melaksanakan pelayanan permintaan kartu ATM.
8. Melaksanakan pelayanan permintaan surat keterangan Bank.
9. Melasanakan pelayanan permintaan informasi perbankan.
10. Melaksanakan penanganan komplain nasabah.
11. Melaksanakan pengelolaan daftar hitam (black list) dari BI.
12. Melaksanakan Rencana Kinerja (KPI, Target dan Inisiatif), Customer
Service.
41

Wawancara dengan Ibu Eka Puji Lestari sebagai Customer service di PT. Bank
Lampung KCP Natar, 12 Juli 2019
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13. Melaksanakan implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan
kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Customer service.
14. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Customer
service.
15. Melaksanakan administrasi dan pelaporan yang menjadi tugas Customer
service.
16. Menjaga keamanan Rahasia Bank, Surat Berharga, file dan arsip serta
Password.
17. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efesiensi
pelaksanaan seluruh tanggungjawab utama Customer service, serta
menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.
18. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi dan Pemimpin Cabang
F. Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan SDM divisi Customer service
di PT. Bank Lampung KCP Natar
PT. Bank Lampung KCP Natar meyakini bahwa karyawan sebagai aset
utama yang harus dijaga, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Sehingga
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM di PT. Bank Lampung KCP
Natar diadaakan secara berkala. Bapak Edwin Maylardo sebagai Supervisor
PT. Bank Lampung KCP Natar mengungkapkan bahwasannya pelaksanaan
pelatihan dan pengembangan SDM sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya
PT. Bank Lampung yaitu sejak tahun 1996 dan masih secara rutin
dilaksanakan sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang
diberikan oleh manajemen pusat. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
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SDM diadakan dari manajemen pusat yaitu kantor Bank Lampung Pusat yang
memberikan jadual pelatihan kepada seluruh kantor cabang dan menentukan
divisi yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan SDM biasanya diselenggarakan dikantor pusat dan tidak jarang
pula diselenggarakan di hotel. Sumber anggaran setiap melaksanakan
pelatihan bersumber dari anggaran kantor pusat dan yang mengisi materi
dalam pelatihan merupakan pihak ke 3 yaitu pihak yang dianggap ahli
dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan.
Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting yang dibutuhkan setiap
organisasi ataupun perusahaan untuk memulai usahanya. Agar berbagai
manfaat dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM dapat dipetik
semaksimal mungkin, berbagai langkah tentunya perlu ditempuh, seperti:
mengetahui

faktor

yang

mempengaruhi

pelaksanaan

pelatihan

dan

pengembangan SDM, jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang
dibutuhkan, metode pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM yang
dibutuhkan, dan pengaruh serta manfaat yang didapat setelah mengikuti
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM. 42
Bapak Edwin Maylardo sebagai Supervisor dari PT. Bank Lampung
KCP Natar mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu:
1. Dukungan manajemen puncak
2. Komitmen para spesialis dan generalis
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Wawancara dengan Bapak Edwin Maylardo sebagai supervisor di PT.Bank Lampung
KCP Natar, 12 Juli 2019
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3. Kemajuan teknologi
4. Kompleksitas organisasi
Faktor diatas sesuai dengan teori yang terdapat dalam buku
Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh marwansyah. Namun,
faktor yang sangat mempengaruhi sebenarnya hanya dua, yaitu perkembangan
teknologi dan dukungan manajemen puncak. Saya mengatakan seperti itu
karena kemajuan teknologi tidak dapat kita pungkiri, karena berdampak
terhadap kebutuhan pelatihan dan pengembangan tetapi juga terhadap metode
yang akan digunakan dalam pelatihan. Sehingga apabila terdapat kemajuan
teknologi pihak bank akan langsung melaksanakan program pelatihan dan
pengembangan ulang secaara berkala. Dukungan manajemen puncak juga
merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan SDM, dukungan itu harus diwujudkan dalam bentuk
penyediaan sumber daya yang memadai agar program-program pelatihan dan
pengembangan SDM berhasil.43
Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM di PT. Bank Lampung
KCP Natar sendiri diberikan ke semua divisi terutama divisi Customer service.
Menurut Ibu Eka Puji Lestari sebagai Customer service di PT. Bank Lampung
KCP Natar tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM untuk
meningkatkan kualitas layanan service excellence yaitu pelayanan prima
terhadap nasabah/ calon nasabah dan untuk menghindari terjadinya fraud bagi
karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eka Puji Lestari sebagai
43
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Customer service Di. PT Bank Lampung KCP Natar bahwa pelatihan yang
sudah pernah dijalaninya antara lain:44
1. Sosialisasi dan pelatihan akses e-KTP PT. Bank Lampung
Diadakan pada tanggal 05 Agustus 2017 diselenggarakan oleh
Group IT & Electronic Banking PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
materi yang diberikan dalam pelatihan mengenai akses e-KTP adalah
tentang nik yang tertera apakah sudah terdaftar di disdukcapil karena
berguna untuk proses verifikasi identitas, pembukaan rekening bank, akses
produk dan jasa yang terdapat di bank serta nasabah/calon nasabah dapat
lebih mudah mengakses layanan keuangan.
Metode yang digunaakan dalam pelatihan ini adalah metode
simulasi yaitu bentuk metode yang dilakukan dengan menggunakan alatalat atau sistem tiruan yang dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Manfaat yang didapatkan oleh Customer service setelah mengikuti
pelatihan ini adalah dapat lebih mudah proses identifikasi pada nasabah/
calon nasabah dan menghindari terjadinya pemalsuan identitas.
2. In house training “APU PPT”
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU PPT) dilaksanakan pada tanggal 16 November 2014
diselenggarakan atas kerjasama PPATK (Pusat Pelaporan Analisa
Transaksi Keuangan) dan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.
Pelatihan tersebut wajib diadakan setiap bank karena telah di tetapkan oleh
44
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OJK dalam UU. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahaan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
(TPPT).45 Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran
dan pemahaman karyawan akan pentingnya kebijakan Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Apabila Bank menemukan
nama dan informasi nasabah yang dimilikinya, termasuk dalam Daftar
Teroris yang diberikan oleh Bank Indonesia, maka nasabah tersebut wajib
dilaporkan ke dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan. Yang
dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, larakteristik, atau
kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan
dengan

tujuan

untuk

menghindari

pelaporan

transaksi

yang

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana;
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d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh
pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal
dari hasil tindak pidana.46
e. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah studi kasus yaitu
menekankan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.
3. Workshop layanan dalam rangka menghadapi MRI (Marketing Research
Indonesia)
Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2017
diselenggarakan oleh group pembinaan cabang PT. Bank Pembangunan
Daerah Lampung. Marketing Research Indonesia merupakan lembaga
yang akan merangking pelayanan dari semua bank yang ada di Indonesia
dan akan mengumumkannya di media massa. Sehingga pihak bank harus
selalu mengevaluasi kualitas pelayanan yang diterapkan kepada nasabah
apakah sudah memenuhi standart dari MRI (Marketing Research
Indonesia) ataupun belum memenuhi standart. Dalam melakukan “Bank
Service Excellence Monitor” (BSEM) Marketing Research Indonesia
(MRI) menggunakan metode mystery shopping,47 yaitu sebuah penelitian
kuantitatif untuk mengukur kualitas layanan, menguji pelaksanaan regulasi
atau mengumpulkan informasi yang lebih spesifik mengenai produk dan
layanan. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah bermain peran
seperti bermain tanpa naskah, peserta pelatihan ditugaskan peran dan
46
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memerankannya; ketika menggunakan metode ini Customer service akan
bertindak seperti saat sedang melayani nasabah/ calon nasabah lalu akan
dilihat apakah sudah sesuai dengan SOP.
4. Service Excellence
Dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan 29
Oktober 2017 yang diselenggarakan oleh BFDC (Banking and Finance
Development Center). Pelatihan service excellence atau pelayanan prima
merupakan inti dari pekerjaan Customer service karena divisi inilah yang
paling banyak memberikan pelayanan tentang produk ataupun jasa yang
terdapat pada perusahaan. Adapun metode yang digunakan dalam
pelatihan tersebut adalah pemodelan peran perilaku (Behavior role
modeling) variasi permainan peran di mana peserta pelatihan mengamati
model keterampilan sebelum memainkan peran itu sendiri dan metode
bermain peran seperti bermain tanpa naskah, peserta pelatihan ditugaskan
peran dan memerankannya.
5. Forum group discussion Customer service tentang pelayanan kartu ATM48
Pelatihan

ini

dilaksanakan

pada

tanggal

08

April

2018

diselenggarakan oleh Group Pembinaan Cabang PT. Bank Lampung.
Dalam pelatihan ini Customer service mendapatkan pengetahuan tentang
pembaruan teknologi apa saja yang terdapat dalam kartu ATM, bagaimana
cara penggunaannya, dan bagaimana cara menanganinya apabila terjadi
masalah dalam kartu ATM. Pelatihan tersebut menggunakan metode
48
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simulasi merupakan bentuk metode yang dilakukan dengan menggunakan
alat-alat atau sistem tiruan yang dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dan Bapak Edwin Maylardo sebagai supervisor di PT. Bank
Lampung KCP

Natar

mengatakan

bahwa

tujuan

pelatihan

dan

pengembangan SDM bagi pihak bank adalah untuk memenuhi standart
MRI (Marketing Research Indonesia) dan untuk menjadi bank yang
terbaik di Lampung. Dan pelatihan yang dilaksanakan untuk karyawan
tidak hanya bermanfaat bagi karyawan itu sendiri, namun juga bermanfaat
bagi pihak bank dan nasabah/ calon nasabah. Bagi karyawan itu sendiri
pelatihan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran diri

individu,

meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau
lebih; dan/ atau, meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan
tugas atau pekerjaannya secara memuaskan Manfaat bagi perusahaan
ketika karyawan dapat menyelesaikan tugas secara maksimal akan
meningkatkan kualitas bank itu sendiri. Dan manfaat untuk nasabah/ calon
nasabah apabila karyawan dapat melayani secara maksimal otomatis
mereka akan merasa puas sehingga akan tetap memilih PT. Bank Lampung
KCP Natar sebagai bank yang terpercaya. Adapun manfaat dari
pengembangan SDM adalah untuk karyawan, perusahaan, dan nasabah/
calon nasabah. Setelah mengikuti pengembangan SDM karyawan
diharapkan akan mendapatkan peningkatan moral, peningkatan rasa
percaya

diri,

peningkatan

karier,

peningkatan

kesejahteraan

dan

peningkatan aktualisasi diri. Manfaat yang diperoleh bagi perusahaan
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adalah secara otomatis perusahaan akan memiliki karyawan yang
profesional, berkompetensi tinggi, serta motivasi yang tinggi dalam
bekerja sehingga kinerja akan semakin meningkat. Manfaat pengembangan
dari perspektif nasabah adalah nasabah/ calon nasabah akan merasa
dilayani secara cepat, tegas, tetapi juga tetap ramah sehingga nasabah
merasa nyaman dan dihargai.49
Adapun jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dijalani oleh
divisi Customer service yaitu Ibu Eka Puji Lestari antara lain:
1. Pelatihan skill
Pelatihan skill adalah pelatihan untuk menilai kekurangan yang
dimiliki karyawan sehingga pihak bank mengetahui kelemahan apa saja
yang masih dimiliki oleh setiap karyawannya. Contoh dari pelatihan skill
adalah service excellence sebagai bentuk pelayanan prima kepada
nasabah/ calon nasabah, ketika pelatihan tersebut dilaksanakan karyawan
akan dinilai bagaimana cara melayani nasabah dengan baik, apabila
dianggap masih ada kekurangan ketika melayani nasabah/ calon nasabah
akan dilatih sesuai dengan standart pelayanan prima yang sudah
ditentukan oleh pihak perusahaan, workshop layanan dalam rangka
menghadapi MRI (Marketing Research Indonesia) tahun 2017-2018
berkaitan juga dengan kualitas pelayanan yang diberikan karyawan
terhadap nasabah/ calon nasabah, sosialisasi pengaduan nasabah berkaitan
dengan masalah yang dialami oleh nasabah apakah karyawan dapat
49

Wawancara dengan Bapak Edwin Maylardo sebagai supervisor di PT.Bank Lampung
KCP Natar, 12 Juli 2019

52

menyelesaikan hal tersebut dengan baik, dan pelatihan APU PPT (Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).
2. Pelatihan Ulang
Pelatihan ulang adalah pelatihan yang diberikan kepada karyawan
tentang keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi
tuntutan kerja yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi
dan sesuai dengan kebijakan yang terdapat pada manajemen pusat. Contoh
dari pelatiihan ulang karyawan adalah pelatihan e-ktp untuk mengetahui
apakah nik KTP sudah terdaftar di disdukcapil atau belum, karena apabila
KTP nasabah/ calon nasabah belum terdaftar di disdukcapil pihak bank
tidak dapat menggunakannya sebagai kartu identitas untuk melakukan
transaksi produk ataupun jasa di bank dan forum group discussion
Customer service tentang pelayanan kartu ATM.50
Dalam pelatihan tersebut, Bapak Edwin Maylardo sebagai supervisor
di PT. Bank Lampung KCP Natar metode pelatihan dan pengembangan SDM
yang digunakan adalah metode:
1. Simulasi
Metode simulasi merupakan bentuk metode yang dilakukan
dengan menggunakan alat-alat atau sistem tiruan yang dibuat sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut bertujuan supaya peserta
pelatihan bisa lebih menyesuaikan dan menguasai bentuk pelatihan yang
sedang dilaksanakan. Contohnya adalah pelatihan pelayanan prima
50
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dimana pelatihan tersebut menggunakan metode simulasi, simulasi
pelayanan prima adalah Customer service dibuat seolah-olah sedang
melayani nasabah dengan menerapkan motto: “senyum, sapa dan salam”
yang bertujuan untuk memuaskan nasabah. Dan ketika pembaruan sistem
perbankan yang di sesuaikan dengan yang tersedia di kantor. Contohnya
penggunaan produk kartu e-AZZY untuk lalulintas pembayaran jalan tol
yang saat pelatihan dibuat seolah-olah seperti sistem yang tersedia
dikantor.
2. Bermain peran (Role playing)
Seperti bermain tanpa naskah, peserta pelatihan ditugaskan peran
dan memerankannya;

paling berguna untuk pelatihan keterampilan

interpersonal (termasuk mengawasi dan menjual). Dilakukan ketika
pelaksanaan pelatihan service excellence, Customer service diminta untuk
seolah-olah sedang melayani nasabah dan akan dinilai apakah sudah sesuai
dengan SOP yang ada di PT. Bank Lampung.
3. Job Rotation
Sedangkan metode job rotation adalah peserta pelatihan dan
pengembangan SDM ini akan dipindahkan secara berkala dari suatu unit
jabatan atau unit kerja yang lain. Dengan begitu, para peserta pelatihan
dapat mengetahui secara menyeluruh mengenai setiap pekerjaan/ unit
kerja. Seperti Ibu Eka Puji Lestari yang sebelum bertugas menjadi
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Customer service, beliau bertugas sebagai teller dan selama bekerja di PT.
Bank Lampung beliau juga sudah tiga kali pindah unit kerja.51
Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM yang diikuti oleh
karyawan khususnya divisi Customer service telah ditetapkan waktu, tempat
dan jenis pelatihan yang akan diikuti. Ketika melaksanakan PPL di PT. Bank
Lampung KCP Natar, peneliti beberapa kali mengetahui karyawan mana yang
ditunjuk untuk mengikuti pelatihan dan waktu pelatihan akan berlangsung.
Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM divisi Customer service yang
berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan nasabah/ calon nasabah
dirasa cukup berhasil karena mengingat selama melakukan PPL di PT. Bank
Lampung peneliti sangat jarang melihat nasabah/ calon nasbah yang kurang
puas terhadap pelayanan yang diberikan.
Setelah mengikuti beberapa pelatihan dan pengembangan SDM,
Customer service tentunya dapat meningkatkan kualitas dalam bekerja sesuai
“Service Level Agreement PT. Bank Lampung” antara lain:
1. Dapat memberikan pelayanan prima kepada nasabah;
2. Adanya keseragaman cara pelayanan di seluruh unit kerja Bank Lampung;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan menumbuhkembangkan budaya
pelayanan yang tulus sehingga nasabah akan merasa nyaman, puas dan
loyal/ setia;
4. Meningkatkan citra Bank Lampung, yang pada gilirannya akan
meningkatkan kinerja dan perolehan laba.52
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Adapun hasil yang dicapai dari program pelatihan dan pengembangan
SDM antara lain:
1. Setelah mengikuti pelatihan e-KTP hasil yang dicapai Customer service
adalah dapat lebih praktis dalam mengidentifikasi ataupun menginput data
nasabah/ calon nasabah sehingga dapat lebih menghemat waktu.
2. Hasil yang dicapai setelah mengikuti pelatihan “APU PPT” custemer
service mampu mengetahui serta melaporkan rekening yang dicurigai
digunakan untuk tindakan pencucian uang ataupun untuk tindakan
terorisme.
3. Hasil yang dicapai setelah mengikuti pelatihan service excellence
(pelayanan prima) Customer service dapat melayani nasabah secara lebih
tegas, teliti dan sopan sehingga nasabah/ calon nasabah dapat merasa puas
dan terkesan terhadap pelayanan yang diberikan.
4. Hasil yang dicapai Customer service setelah mengikuti pelatihan forum
group discussion Customer service tentang pelayanan kartu ATM adalah
lebih praktis dalam menyelesaikan pekerjaan karena pembaruan teknologi
yang digunakan dan akan lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah
yang akan dihadapi mengenai kartu ATM.
Selain untuk mempertahankan nasabah yang ada, pelaksanaan
pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu menarik nasabah baru.
Dan setelah memberikan pelatihan dan pengembangan SDM, pihak
manajemen pusat akan melihat apakah ada peningkatan kualitas kerja pada
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karyawan melalui penilaian kinerja karyawan setiap bulannya pada masingmasing cabang. Sehingga pihak bank dapat melakukan evaluasi terhadap
pelatihan yang diperlukan oleh karyawan. Adapun beberapa nasabah/calon
nasabah yang kurang puas terhadap pelayanan Customer service karena
kurangnya komunikasi yang terjalin dengan baik biasanya disebabkan oleh
kondisi kantor yang terlalu ramai sehingga berkurangnya konsentrasi
Customer service dan nasabah yang sulit memahami maksud yang dijelaskan
oleh Customer service sehingga perlu dijelaskan secara berulang-ulang.53
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan
bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM divisi customer service
di PT. Bank Lampung KCP Natar bahwa pelatihan diadakan secara berkala
dengan tujuan dapat memuaskan nasabah/ calon nasabah dengan cara
memberikan

pelayanan

berkualitas

tinggi.

Adapun

pelatihan

dan

pengembangan SDM yang dilaksanakan di PT. Bank Lampung KCP Natar
antara lain, pelatihan service excellence atau pelayanan prima yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah/ calon nasabah dan
sosialisasi dan pelatihan akses e-KTP yang bertujuan untuk mengetahui
apakah nik nasabah/ calon nasabah sudah terdaftar di disukcapil. Pelatihan dan
pengembangan

SDM

divisi

customer

service

dilaksanakan

dengan

menggunakan metode antara lain simulasi, bermain peran dan job rotation.
B. Saran
Adapun saran-saran penulis guna perbaikan kedepan PT. Bank
Lampung KCP Natar adalah memperbanyak pelatihan tentang service
excellence (pelayanan prima) kepada divisi customer service agar ketika
melaksanakan tugasnya dapat semakin sabar dan teliti dalam melayani
berbagai macam karakter nasabah/calon nasabah.
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