
LAMPIRAN 2 

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara Staff Departemen Sumber Daya 

Manusia PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasuruan 

Berikut daftar pertanyaan dan hasil wawancara: 

1.1 Fungsi Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Tanya: 

Apakah perusahaan memiliki perencanaan SDM? Jika iya, bagaimana cara perusahaan 

menentukan jumlah pekerja baru yang dibutuhkan? 

Jawab:  

Tentu saja PT BRI mempunyai perencanaan SDM, dimana perencanaan SDM ini 

didasarkan pada Arsitektur SDM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang 

tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nokep : S17-DIR/SDM/03/2010. 

Penyusunan Arsitektur SDM ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan 

strategi manajemen SDM yang merupakan salah satu faktor pendukung pencapaian 

visi dan misi BRI.  

Dalam hal menentukan jumlah pekerja baru, PT BRI Kantor Cabang  Pasuruan 

menentukan klasifikasi unit kerja operasional dan beban kerja yang timbul terkait 

dengan operasional perbankan.  

Tanya: 

Bagaimana tindak lanjut dari Perencanaan SDM tersebut? 

Jawab:  



Berdasarkan instruksi kantor wilayah Malang, kantor cabang Pasuruan melakukan 

perhitungan rencana kebutuhan yang didasarkan pada rencana pada pembukaan BRI 

Unit, BRI Teras, peningkatan volume bisnis, pemenuhan formasi pekerja dan 

pengganti pekerja pensiun atau pekerja yang mencapai masa persiapan pensiun (MPP). 

Tanya: 

Apakah proses perencanaan SDM terdapat suatu kendala dalam implementasinya? 

Jawab: 

Kendala pasti ada, dikarenakan proses perencanaan SDM membutuhkan suatu sasaran 

yang jelas guna mendukung pencapaian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 

(RKAP). Hal ini, menjadi dasar manajemen dalam menentukan jumlah pekerja 

dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perusahaan. Salah satu yang terjadi pada awal 

periode terjadi kekurangan pekerja fungsi frontliner yang diakibatkan karena banyak 

pekerja frontliner yang lama telah menempati formasi pekerja yang baru yakni posisi 

mantri, Dana Jasa Simpanan (DJS), staff SPO dan Administrasi Kredit (ADK). 

Tanya: 

Apakah kebijakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengatasi permasalahan 

tersebut? 

Jawab: 

Secara jangka pendek, manajemen menunda (moratorium) terlebih dahulu penempatan 

pekerja frontliner lama yang akan ditempatkan di posisi baru. Hal ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa pekerja lama telah memiliki kapasitas dan kompetensi 

yang mumpuni dalam menjalankan roda operasional perusahaan.  

1.2 Fungsi Rekrutmen Tenaga Kerja 



Tanya: 

Apakah perusahaan mempunyai aturan atau pedoman tertulis dalam rekrutmen tenaga 

kerja? 

Jawab: 

Ya, Perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses rekrutmen tenaga 

kerja yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nokep : S-

3/DIR/SDM/01/2005 tentang Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tanya:  

Apakah proses rekrutmen dilakukan secara berkala? 

Jawab:  

Tidak, proses reruitmen dilkukan hanya berdasarkan kebutuhan perusahaan. Selain itu 

proses rekruitmen ini berguna untuk menunjang kedinamisan organisasi perusahaan. 

Pekerja yang didapatkan melalui proses rekruitmen telah menjalani proses dan 

penilaian yang memperhatikan kesesuaian antara kualifikasi dengan persyaratan 

jabatan (job grade). 

Tanya: 

Bagaimanakah cara perusahaan melakukan proses rekrutmen? 

Jawab: 

Proses rekrutmen di BRI dilakukan dengan beberapa metode, menurut pedoman yang 

tertulis dalam perusahaan bahwa metode yang digunakan dalam proses rekruitmen 

melalui pengumuman di media masa, dilembaga pendidikan, dan dijasa penerimaan 

tenaga kerja. 

1.3 Fungsi Seleksi Tenaga Kerja  



Tanya: 

Apakah perusahaan mempunyai pedoman atau aturan tertulis mengenai proses seleksi 

tenaga kerja? 

Jawab: 

Tentu, Perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses seleksi tenaga 

kerja yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nokep: S-

3/DIR/SDM/01/2005 tentang Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tanya: 

Bagaimana proses seleksi di BRI, dan Apa saja tahapannya? 

Jawab: 

Tahap-tahap proses seleksi sudah diatur dalam kebijakan perusahaan, dimana tahap-

tahap tersebut seperti tahap seleksi administrasi, tes intelegensi, psikotes, tes 

ketrampilan komputer, wawancara, dan tes kesehatan. Tujuan dari tahapan-tahapan 

tersebut adalah untuk memperoleh latar belakang pekerja baru yang sesuai dengan 

kualifikasi perusahaan.  

Tanya: 

Apakah terdapat karyawan yang tidak perlu melakukan seleksi? 

Jawab:  

Tentu saja tidak, setiap pekerja harus melakukan tahapan seleksi seperti yang 

tercantum dalam peraturan perusahaan. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan pekerja 

yang dibutuhkan sesuai dengan formasi dan kualifikasi jabatan.  

Tanya:  

Dalam proses seleksi apakah menggunakan jasa dari pihak ketiga? 



Jawab:  

Kantor Cabang Pasuruan hanya terlibat dalam proses wawancara terakhir. Hal 

dilakukan untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya. Sedangkan untuk tahapan 

seleksi yang lain seperti tahap seleksi adaministrasi, tes intelegensi, psikotes, tes 

ketrampilan komputer, dan tes kesehatan, perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga 

yang telah dipercaya kredibilitasnya. 

1.4 Fungsi Orientasi dan Penempatan 

Tanya:  

Apakah perusahaan mempunyai pedoman atau aturan tertulis mengenai proses 

orientasi dan penempatan? 

Jawab: 

Ya, Perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses orientasi dan 

penempatan yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nokep : S-

3/DIR/SDM/01/2005 tentang Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tanya: 

Apakah tahapan yang dilakukan sebelum dilakukannya proses orientasi dan 

penempatan? 

Jawab:  

Manajemen menyusun draft perjanjian kerja yang akan dibaca terlebih dahulu oleh 

pekerja dan setelah memahami hak dan kewajibannya pekerja menandatangani draft 

tersebut. 

Tanya: 

Bagaimana proses orientasi di BRI? 



Jawab: 

Pekerja baru yang telah diterima diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan 

jabatan yang diembannya. Sebagai contoh yang kemarin dalam menerima pekerja baru 

fungsi frontliner dan mantri, Pemimpin Cabang (Pinca) menugaskan Asistant Manajer 

Bisnis Mikro (AMBM)  untuk memberikan gambaran fungsi marketing dan sharing 

pengalaman agar mantri lebih tertantang dan mendapatkan gambaran medan yang 

akan dihadapi nantinya. Sedangkan untuk pekerja baru fungsi frontliner, Pemimpin 

Cabang terjun secara langsung yang ditemani oleh supervisor penunjang operasional, 

untuk menjelaskan fungsi dan peranan frontliner sebagai garda terdepan operasional 

perbankan.  

Tanya: 

Apakah proses orientasi diberlakukan kepada semua pekerja? 

Jawab:  

Dikarenakan keterbatasan waktu, tidak semua pekerja mendapatkan orientasi 

mengenai jabatan baru yang akan diembannya. Manajemen tentu tidak menutup mata 

melihat kondisi ini, secara berkala pekerja mendapatkan orientasi sekaligus sebagai 

media evaluasi terkait kinerja yang dilakukan oleh yang bersangkutan.  

Tanya: 

Manfaat apa saja yang diperoleh perusahaan dalam melakukan proses orientasi dan 

penempatan? 

Jawab:  

Manfaat perusahan ketika melakukan orientasi dan penempatan karyawan adalah para 

pekerja bisa segera diharapkan mempunyai gambaran mengenai pekerjaan yang akan 



dilaksanakan untuk periode kedepan sehingga dapat segera mendukung kegiatan 

operasional perbankan. 

1.5 Fungsi Pendidikan dan Pelatihan 

Tanya:  

Apakah perusahaan mempunyai pedoman atau aturan tertulis mengenai proses 

pendidikan dan pelatihan? 

Jawab: 

Tentu, Perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses seleksi tenaga 

kerja yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nokep : S54-

DIR/SDM/11/2002 tentang Pedoman Pendidikan  Pelatihan dan Pengembangan 

Pekerja  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tanya: 

Apakah proses pendidikan dan pelatihan dilakukan terhadap semua pekerja di 

lingkungan perusahaan? 

Jawab: 

Tentu saja, semua pekerja sebelum menempati formasi harus menjalani pendidikan 

dan pelatihan di sentra pendidikan. Sentra pendidikan yang selama ini kita sebut 

sendik berada di daerah Surabaya.  

Tanya: 

Bagaimana pelaksanaan proses kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 

oleh BRI? 

Jawab:  



Proses pendidikan dan pelatihan dilakukan sepenuhnya di Sendik. Semua peserta 

pendidikan dan pelatihan menjalani kelas program dan menjalani proses evaluasi baik 

melalui ujian tertulis maupun ujian lisan. 

Tanya: 

Manfaat apa yang bisa diperoleh oleh perusahaan setelah melakukan proses 

pendidikan dan pelatihan kepada pekerja? 

Jawab:  

Pekerja diharapkan dapat menyerap informasi dan pengetahuan secara benar seperti 

peraturan dan standar pelayanan yang telah diatur oleh Divisi Pendidikan dan 

Pelatihan Kantor Pusat dan menjadi pekerja yang profesional di bidangnya serta dapat 

memberikan kemampuan terbaiknya 

1.6 Fungsi Pengembangan dan Perencanaan Karir 

Tanya:  

Apakah perusahaan mempunyai pedoman atau aturan tertulis mengenai proses 

pengembangan dan perencanaan karier? 

Jawab: 

Ya, Perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses pengembangan 

dan perencanaan karir yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan 

Nokep : S.102-DIR/SDM/05/2012 tentang Kenaikan Person Grade dan Promosi 

Jabatan.  

Tanya: 

Bagaimana bentuk program pengembangan dan perencanaan karier di perusahan? 

Jawab: 



PT BRI mengadakan seleksi kandidat untuk dipromosikan kemudian dipilih secara 

objektif dan transparan. Seleksi kandidat dilakukan oleh pejabat yang berwenang 

dalam pembinaan karir sesuai peraturan yang berlaku. Untuk Penetapan kelayakan 

pekerja yang berhak dipromosikan memperhatikan informasi (track record) pekerja 

dan informasi dari auditor internal dalam hal ini Resident Auditor (RA) Resident 

Auditor Cabang. 

Tanya: 

Apakah program pengembangan karier disosialisasikan dengan baik kepada semua 

pekerja? 

Jawab:  

Tentu saja, pekerja yang memenuhi kualifikasi jabatan yang lowong akan 

dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Pekerja akan diikut sertakan dalam seleksi 

mengingat setiap formasi yang tersedia harus ditempati pekerja baru yang telah 

disaring melalui tahapan seleksi yang telah ditetapkan. 

Tanya: 

Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pekerja untuk menjalani seleksi? 

Jawab: 

Persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi calon pekerja diantaranya: 

a. Memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan 

dengan golongan jabatan (job grade) yang lebih tinggi dengan memperhatikan 

pengalaman jabatan, penilaian kinerja, pendidikan dan ketrampilan, dan 

rekomendasi dalam assesment. 

b. Rekomendasi dari atasan langsung. 



c. Tidak terlibat dalam indikasi kasus. 

d. Tersedianya formasi jabatan. 

Tanya: 

Apa saja yang dilakukan manajemen sebagai bentuk penyegaran organisasi, selain 

promosi? 

Jawab: 

Manajemen memungkinkan perpindahan jabatan dengan golongan jabatan yang sama 

atau rotasi. Hal ini dapat dilakukan untuk menambah wawasan dan pengalaman 

pekerja sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan bagi pemimpin unit 

kerja. Rotasi dapat dilakukan antar jabatan, fungsi dan unit kerja pada golongan 

jabatan (job grade) yang sama atau lebih rendah sesuai kebutuhan perusahaan. 

Tanya: 

Tindakan apa yang dilakukan terhadap pekerja yang terindikasi kasus pelanggaran? 

Jawab: 

Pekerja dapat dimutasi ke golongan jabatan yang lebih rendah (demosi). Hal ini 

dilakukan untuk segera mempercepat proses penyelesaian permasalahan di suatu unit 

kerja dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Dalam penanganan permasalahan, 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pasuruan berpedoman pada peraturan yang 

berlaku. 

1.7 Fungsi Penilaian Kinerja 

Tanya:  

Apakah perusahaan mempunyai pedoman atau aturan tertulis  mengenai proses 

penilaian kinerja? 



Jawab: 

Ya Tentu, perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses penilaian 

kinerja yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nokep : S.84-

DIR/SDM/01/2001 tentang Sistem Manajemen Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk..  

Tanya: 

Apakah perusahaan melaksanakan proses penilaian kinerja kepada semua pekerja? 

Jawab: 

Tentu saja, hal ini untuk memotivasi pekerja menunjukkan kemampuan terbaiknya 

guna mendukung pencapaian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). 

Tanya: 

Siapakah yang melaksanakan proses penilaian kinerja dan bagaimanakah prosedur 

penilaian kinerja? 

Jawab:  

Yang menjalani proses penilaian adalah pekerja yang dinilai oleh atasan langsung 

pekerja dan diperiksa oleh AMBM atau Manajer Pemasaran (MP) serta disetujui oleh 

pemimpin cabang. 

Untuk prosedur penilaian kinerja mohon maaf menjadi rahasia internal perusahaan. 

Tanya: 

Kompetensi apa saja yang diukur dalam penilaian kinerja? 

Jawab:  

Kompetensi yang diukur dalam penilaian kinerja yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Pasuruan adalah sebagai berikut: 



a. Berpikir analitis (analytical thingking). 

b. Berpikir konseptual (conseptual thingking). 

c. Berpikir strategis (strategic thinking). 

d. Dorongan berprestasi (achievement drive). 

e. Inisiatif (initiative). 

f. Integritas kerja (work integrity). 

g. Kepedulian terhadap kualitas dan keakuratan (concern for quality and accuracy). 

h. Kepemimpinan (leadership). 

i. Kerjasama (teamwork). 

j. Kesadaran organisasi (organizational awareness) 

k. Komitmen dalam organisasi (organizational commitment). 

l. Membangun hubungan (relationship building). 

m. Mempengaruhi orang lain (influencing others). 

n. Mengembangkan orang lain (developing others). 

o. Orientasi pelayanan pelanggan (customer service orientation). 

p. Pencarian informasi (information seeking). 

q. Pengarahan (Directiveness). 

r. Pengertian antar pribadi (interpersonal understanding). 

s. Percaya diri (self confidence). 

1.8 Fungsi Pemberian Kompensasi dan Penghargaan 

Tanya:  

Apakah perusahaan mempunyai pedoman atau aturan tertulis mengenai proses 

pemberian kompensasi dan penghargaan? 



Jawab: 

Ya Tentu, Perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses pemberian 

kompensasi dan penghargaan bagi karyawan yang tertuang dan telah ditetapkan dalam 

Surat Keputusan Nokep : S.208-DIR/SDM/08/2011 tentang Peraturan Pengupahan 

Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tanya: 

Bagaimana sistem kompensasi dan penghargaan yang dilakukan perusahaan? 

Jawab: 

Pekerja mendapatkan upah setiap bulan berdasarkan pada jabatan dan person grade 

yang diembannya. Besaran kompensasi berupa penghargaan telah diatur dalam 

peraturan tersendiri yang berupa: 

No  Penghargaan  
MK 15 

TAHUN  

MK 20 

TAHUN  

MK 25 

TAHUN  

MK 30 

TAHUN  

MK 35 

TAHUN  

1 Piagam diberikan diberikan diberikan diberikan Diberikan 

2 
Uang Tanda 

Jasa 

tidak 

diberikan 
1 x Upah 2 x Upah 3 x Upah 

3 x 

UPAH 

3 Medali 
tidak 

diberikan 

tidak 

diberikan 
12 gram 15 gram 15 gram 

       

 

Tanya: 

Apakah terdapat tunjangan lain selain tunjagan pokok yang diterima oleh pekerja? 

Jawab:  

Selain upah pokok yang diterima setiap bulan, pekerja juga mendapatkan: 

1. TBPCT/TBPCB dan THRK. 

2. Jaminan pemeliharaan kesehatan. 



3. Pertanggungan personal accident dan asuransi jiwa pekerja. 

4. Perjalanan dinas jabatan. 

5. Fasilitas pinjaman bagi pekerja. 

6. Kelas program pemeliharaan kesehatan pensiun (prospens). 

1.9 Fungsi Perlindungan Tenaga Kerja 

Tanya:  

Apakah perusahaan mempunyai pedoman atau aturan tertulis mengenai perlindungan 

tenaga kerja? 

Jawab: 

Tentu saja, Perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses 

perlindungan tenaga kerja yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan 

Nokep : S.21-DIR/SDM/05/2004 tentang Peraturan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Tanya: 

Apa saja bentuk proses pemeliharaan hubungan dengan karyawan? 

Jawab: 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diberikan selama dalam hubungan 

kerja oleh perusahaan kepada pekerja dan atau Keluarga Pekerja, berupa : 

a. Tunjangan Pengobatan Rutin untuk keperluan Rawat Jalan Tingkat Pertama. 

b. Tunjangan Pengobatan Non Rutin untuk keperluan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan.  



Tanya: 

Apakah ada wadah bagi pekerja dalam menyampaikan aspirasinya?  

Jawab:  

Tentu ada, Hal ini telah diatur tersendiri yaitu adanya Forum Peningkatan Kinerja 

(FPK) yang dilaksanakan setahun sekali. Untuk waktu pelaksanaan disepakati pihak-

pihak terkait agar pelaksanaan diharapkan bisa sesuai tujuannya. 

Tanya: 

Apakah ada serikat pekerja di perusahaan? 

Jawab:  

Tentu saja ada, di setiap tingkatan manajemen terdapat perwakilan serikat pekerja 

untuk memperjuangkan aspirasi pekerja. 

1.10 Fungsi Pemutusan Hubungan Kerja 

Tanya:  

Apakah perusahaan mempunyai pedoman atau aturan tertulis mengenai proses 

pemutusan  hubungan karyawan? 

Jawab: 

Ya Tentu, Perusahaan mempunyai dasar pedoman tertulis mengenai proses pemutusan 

hubungan kerja yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nokep : 

S.27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. 

Tanya: 

Siapakah yang berwenang dalam mengajukan penentuan pemutusan hubungan kerja? 

Jawab: 



Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan semena-mena. Pemutusan harus 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Staff SDM, tentu telah memiliki 

track record pekerja. Pekerja yang diputus oleh perusahaan pada umumnya telah 

mencapai usia pensiun. Jikalau tidak pekerja melakukan pelanggaran disiplin. Yang 

berwenang melakukan penentuan pemutusan pekerja dilakukan oleh Kabag SDM 

Kantor Wilayah berdasar pertimbangan dari pemimpin cabang. 

Tanya: 

Apakah perusahaan memberikan uang pesangon maupun ganti rugi yang diberikan 

kepada pekerja yang di PHK? 

Jawab:  

Tentu saja, perusahaan memberikan pesangon dan gaji pensiunan dikarenakan pada 

saat pekerja aktif telah diikutkan program pensiun sehingga untuk menghadapi 

pensiun kelak, pekerja dapat menjalani kehidupannya. Sedangkan yang diberhentikan 

dikarenakan pelanggaran disiplin pekerja mendapat pesangon berdasar peraturan 

berlaku.   

Tanya: 

Apakah ada peraturan mengenai adaptasi sebelum menjalani pensiunnya? 

Jawab:  

Perusahaan mempunyai fasilitas yaitu pekerja berhak menjalani Masa Persiapan 

Pensiun (MPP) ketika menginjak usia 56 tahun. Dalam masa ini, pekerja mendapatkan 

penghasilan yang sama saat menjadi pekerja aktif. Biasanya rentang waktu selama 1 

tahun. Tetapi adanya peraturan terbaru, pekerja berhak memilih untuk menjalani Masa 

Persiapan Persiapan (MPP) atau melewatkannya dan memilih menjadi pekerja aktif.  


