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VIRTUAL CLASS COMMUNICATION PATTERNS TOWARDS
EMPLOYEES PT BANK MANDIRI MIKRO BANKING CLUSTER 3

MAKASSAR DURING THE COVID-19 PANDEMIC
By:

Viqy Arisandi
Management Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University Makassar
ABSTRACT

VIQY ARISANDI,  2022. Virtual  Class  Communication  Pattern  towards
Employees of PT Bank Mandiri Mikro Banking Cluster 3 Makassar During the
Covid-19  Pandemic. The  thesis  of  the  Faculty  of  Economics  and  Business,
Bosowa University,  guided  by  Dr.  Muhlis  Ruslan,  S.E,  M.Si  and Mr.  Ahmad
Jumarding,  S.E,M.M.  This  research aims  to  find  out  how the  Communication
Pattern of Work Implementation through Virtual Classes in employees of PT Bank
Mandiri Cluster 3 Makassar.

The  data  collection  techniques  used  in  this  study  were  interviews,
observations and documentation. The data used in this study are primary data
and secondary data.

The results of this study are several, namely Communication Patterns in
employees of PT Bank Mandiri  cluster  3 Makassar during WFH (Work From
Home),  conducting  virtual  classes  by  utilizing  technological  media  such  as
Whatsapp, telegram, zoom and teams. The change in Communication Patterns at
PT Bank Mandiri cluster 3 Makassar since conducting virtual classes, knowing
new things about work and the environment because information is very quickly
conveyed through telecommunications media.

In this  study,  there was a difference in  communication patterns  during
work in WFH (Work From Home). This can be seen from the system of working
from  home  and  of  course  using  technological  media  at  work. The  work
environment, which previously could be done in the office, meeting in person was
changed to virtually with social distancing and meeting the capacity requirements
provided by the government to prevent the spread of the covid-19 virus.

Keywords: Communication Patterns, Covid-19, WFH (Work From Home).
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POLA KOMUNIKASI VIRTUAL CLASS TERHADAP KARYAWAN 
PT BANK MANDIRI MIKRO BANKING CLUSTER 3 MAKASSAR 

PADA MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

Viqy Arisandi 

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

VIQY  ARISANDI,  2022.  Pola  Komunikasi  Virtual  Class  Terhadap
Karyawan  PT  Bank  Mandiri  Mikro  Banking  Cluster  3  Makassar  Pada  Masa
Pandemi Covid-19. Skripsi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa,
dibimbing  oleh  Bapak  Dr.  Muhlis  Ruslan,  S.E,  M.Si  dan  Bapak  Ahmad
Jumarding, S.E,M.M. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola
Komunikasi  Pelaksanaan Kerja  melalui  Virtual  Class pada karyawan PT Bank
Mandiri Cluster 3 Makassar. 

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa yaitu Pola Komunikasi pada
karyawan PT Bank Mandiri cluster 3 Makassar saat WFH (Work From Home),
melakukan virtual class dengan memanfaatkan media teknologi seperti whatsapp,
telegram,  zoom maupun  teams.  Adapun perubahan  Pola  Komunikasi  pada  PT
Bank Mandiri cluster 3 Makassar sejak melakukan virtual class, mengetahui hal-
hal baru mengenai pekerjaan dan lingkungan dikarenakan informasi sangat cepat
tersampaikan melalui media telekomunikasi. 

Pada penelitian ini terdapat perbuhan pada pola komunikasi selama kerja
secara WFH (Work From Home). Hal ini dapat dilihat dari system bekerja dari
rumah dan tentunya menggunakan media teknologi dalam bekerja.  Lingkungan
kerja yang sebelumnya dapat dilakukan dikantor, bertemu secara langsung di ubah
menjadi secara virtual dengan jaga jarak dan memenuhi ketentuan kapasitas yang
diberikan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus covid-19. 

Kata Kunci: Pola Komunikasi, Covid-19, WFH (Work From Home).
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
Saat ini semua negara di dunia dihebohkan dengan pandemik global yang

disebut corana penyakit virus covid-19. Serangan virus ini berdampak besar

bagi kehidupaan manusia di dunia dan telah mengubah banyak aspek penting

dalam kehidupan seperti Kesehatan, ekonomi, politik dan juga keamaan. Perlu

dicatat bahwa covid 19 telah ancaman utama bagi semua organisasi di dunia.

Ini  telah  menyebabkan  perubahan  dalam  metode  kerja  dan  juga  interaksi

manusia di dalam organisasi. Pergeseran metode kerja yang dimaksud adalah

perubahan  dalam  organisasi  dalam  memberi  tugas  dan  tangggung  jawab

kepada karyawannya dengan “melarang” karyawannya bekerja di kantor dan

berkumpul di sebuah ruangan. Larangan ini tidak dimaksudkan untuk merusak

kinerja organisasi melainkan bertujuan untuk mencegah penyebaran covid-19,

yang  hingga  saat  ini  terus  berlanjut  menambah  jumlah  korbannya  di

Indonesia.  Konsep  Work  From Home (WFH)  ataupun  Basic  Virtual  Class

telah subjek dikusi dan tema studi global oleh para peneliti dalam 10 tahun

terakhir,  tetapi  ini  fenomenal  global  mulai  muncul  pada  saat  datangnya

serangan covid-19 dan menjadi strategi alternatif bagi banyak organisasi. (A

Neil Campbel, 2021)

Di Indonesia Work From Home (WFH) dengan based Virtual Class belum

menjadi  budaya  kerja  di  organisasi,  masih  ada  beberapa  organisasi  yang

memberikan  keleluasaan  bekerja  untuk  pegawai,  khususnya  pegawai

pemerintah,  BUMN  dan  karyawan  swasta.  Selanjutmnya,  kemajuan  dalam

1
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teknologi informasi di daerah revolusi industri saat ini telah banyak mengubah

tata kerja dan budaya organisasi, dimana organisasi harus melaksanakannya

tranformasi  dan  semua  aspek  intuk  membangun  startegi  keuungulan

kometetifnya. 

Perkembangan teknologi dan informasi tidak ada hanya berdampak pada

organisasi, tetapi juga gaya berubah sehingga tuntunan pelayanan khusus bagi

komunitas  tentu menjadi  prioritas  penting bagi  banyak organisasi.  Saat ini,

telah mengubah sikap kehidupan sosial  masyarakat,  perbedaan gender tidak

ada  lagi  Batasan  kualifikasi  dan  spesifikasi  dalam  banyak  pekerjaan  yang

tidak  lagi  terliat  gender  tetapi  lebih  pada  keterampilan  dan  pengetahuan

sumber daya manusia.

Perkembangan mengenai proses bekerja menggunakan teknologi informasi

demikian pesatnya, yang memiliki fungsi awal sebagai alat penunjang dalam

segala bidang kemudian memasuki fugsi sebagai media pembelajaran berbasi

virtual  class yang menarik  dan interakitf.  Hal ini  di  tandai  dengan banyak

bentuk media kerja bagi karyawan yang berbasis learning dalam dunia kerja

virtual  di Indonesia.

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak pada

organisasi, tetapi juga gaya hidup dan kehidupan sosial masyarakat juga telah

berubah sehingga tuntutan pelayanan khusus bagi  komunitas  tentu menjadi

prioritas penting bagi banyak organisasi. Saat ini, teknologi telah mengubah

sikap  dan  juga  kehidupan  sosial  masyarakat,  perbedaan  gender  tidak  lagi

batasan kualifikasi  dan spesifikasi  dalam banyak pekerjaan  yang tidak lagi
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terlihat gender tetapi lebih pada keterampilan dan pengetahuan sumber daya

manusia.

Perkembangan  mengenai  proses  bekerja  menggunakan  teknologi

informasi  demikian  pesatnya,  yang  memiliki  fungsi  awal  sebagai  alat

penunjang dalam menyelesaikan persoalan dan masalah dalam segala bidang

kemudian memasuki fungsi sebagai media pembelajaran berbasis virtual class

yang menarik dan interaktif.  Hal ini  ditandai  dengan banyak bentuk media

kerja  bagi  karyawan  yang  berbasis  learning  dalam  dunia  kerja  virtual  di

Indonesia.  

Pemanfaatan  teknologi  virtual  juga  sudah  dapat  dirasakan  didalam

proses  bekerja.  Pemanfaatan  teknologi  virtual sebagai  media  pembelajaran

dalam dunia pendidikan sudah mulai digunakan di kantor-kantor, termasuk di

PT Bank Mandiri Micro Banking Cluster 3 Makassar. Sebagaimana seorang

yang  melakakukan  pekerjaan  secara  virtual  class,  Teknologi  virtual  dapat

digunakan  sebagai  media  dalam  proses  kerja  karyawan  yang  mempunyai

fungsi sebagai media tutorial interaktif, alat peraga dan alat uji sehingga akan

sangat membantu dalam proses penyampaian dan pemahaman terhadap materi

kepada karyawan dimana saja dan kapan saja. (Subana, 2000)

Untuk melengkapi sarana penunjang kerja maka dirancanglah media

pelaksanaan kerja menggunakan teknologi virtual dan internet yang berbasis

virtual  class  disebut  dengan  virtual  classroom learning.  Virtual  classroom

learning didefinisikan  sebagai  sebuah  metode  pelaksanaan  kerja  dan

pengajaran,  yang  meliputi  penyajian  materi,  grafik,  simulasi,  evaluasi,
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maupun umpan balik yang dituangkan dalam bentuk multimedia pembelajaran

interaktif yang menggunakan media elektronik (terkoneksi dengan sambungan

Internet) untuk menyampaikan materi dan bimbingan berbasis Virtual.  

Ada  juga  yang  memberikan  definisi  Virtual  Class sebagai bentuk

pembelajaran maupun kerja jarak jauh yang dilakukan melalui media internet

secara virtual di dunia maya. Virtual Class Learning memberikan kemudahan

kepada  pengguna  untuk  mendapatkan  banyak  materi  dari  Internet  serta

berbasis virtual secara interaktif antara karyawan. 

Keunggulan  virtual  classroom ini  adalah  mobilitas  tinggi,  harganya

murah  dan  lebih  banyak  interaktifitas  (antar  pengguna/karyawan,

pengguna/mahasiswa dengan program maupun pengguna/mahasiswa dengan

nara sumber lain/dosen pendamping). (Imran, 2022)

Sebagai  solusi  untuk  mengembangkan  kemampuan  dari  Teknologi

Virtual  maka dikembangkanlah  metode kerja  sebagai  teknik  penyampaian

pembelajaran melalui  Virtual  dengan menggunakan metode  Virtual  Class.

Aplikasi Virtual Class Learning harus dirancang secara lebih efektif, efisien

dan optimal dibandingkan dengan aplikasi yang dirancang untuk E-learning. 

Berdasarkan  instruksi  Presiden  Joko  Widodo  di  Istana  Bogor  pada

Minggu, (15/3/21), maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi  Birokrasi  (PAN-RB)  menyampaikan  kebijakan  nasional  tentang

penyesuaian  sistem  kerja  Aparatur  Sipil  Negara,  Pegawai  BUMN,  dan

karyawan  swasta  maupun  buruh  selama  merebaknya  kasus  Covid-19.

Kebijakan ini  tertuang dalam Surat Edaran Menteri  PAN-RB No.19 Tahun
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2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Covid-19

di  Lingkungan  kerja  pemerintah  ataupun  swasta  dengan  bekerja  di

rumah/tempat  tinggalnya  (Work  from  Home) melalui  virtual  class  sebagai

upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Surat Edaran tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisasi

penyebaran,  serta  mengurangi  risiko  Covid-19  di  lingkungan  Instansi

Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, memastikan

pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  instansi  pemerintah,  BUMN,

maupun swasta dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing

unit  organisasi,  dan  memastikan  pelaksanaan  pelayanan  publik  dapat  tetap

berjalan efektif. Alhasil, penyesuaian sistem kerja menggunakan basic virtual

class dan digitalisasi  sangat  ber-impact terhadap kinerja  karyawan maupun

perusahaaan.  Menindaklanjuti  instruksi  Presiden  dan  situasi  yang  terus

berkembang terkait penyebaran Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM RI

telah  mengambil  berbagai  kebijakan  terkait,  di  antaranya  adalah  dengan

mengeluarkan  Surat  Edaran  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Hukum  dan

HAM RI Nomor: SEK.03.-OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang

berisi kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home bagi para pegawai

di  Lingkungan  Kementerian  Hukum dan  HAM RI  (Kemenkumham)  sejak

tanggal 16 Maret 2020 dan bekerja secara bergantian sesuai jadwal kedinasan

yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing unit kerja

untuk mengurangi risiko penularan virus Corona tersebut. (Jaya Hendra, 2022)
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Bagi sebagian besar perusahaan di era revolusi industry 4.0, perubahan

dramatis  merupakan  fenomena  yang  mutlak  dan  tidak  bisa  dihindari.

Perusahaan mau tidak mau harus mempunyai strategi yang mampu melakukan

transformasi  dan  inovasi  untuk  menghadapi  tantangan  tersebut.  Ini  agar

perusahaan  dan  bisnis  yang  telah  dibangun  tidak  tergilas  oleh  zaman  dan

terhambat perkembangannya. (Arikunto, 2012)

Perusahaan  harus  sudah  memiliki  sebuah  peta  perjalanan  yang

terintegrasi  sehingga  arah  pengembangan  bisnis  terlihat  dengan  jelas.  Di

antara  strategi  yang  mendesak  untuk  diperhatikan  adalah  kesiapan  untuk

berubah  (readiness  for  change)  pada  diri  setiap  organisasi,  terlebih  pada

organisasi  bisnis  global.  Kompetisi  global  era  kini  meniscayakan  kesiapan

untuk berubah tanpa jeda dari setiap insan-insan industri. 

Dalam penelitian kali ini, PT Bank Mnadiri Micro Bankking Cluster 3

Makassar  sebagai  objek  penelitian  Kinerja  Karywan  dengan  menggunakan

metode bekerja denag virtual class via online dari rumah maupun dari kantor,

yang dalam penerapannya perusahaan tersebut mengacu pada lingkungan serta

kondisi lokal letak geografis berdirinya perusahaan. Bahkan Kota Makassar

telah mencapai titik tertinggi jumlah kasus terkonfirmasi positif di Sulawesi

Selatan  per  25  Juli  2021,  tercatat  bertambah  880  pasien  baru,  dengan

akumulasi  pasien  sebanyak  77.248  kasus,  dan  sulawesi  selatan  berada  di

peringkat  ke-12  secara  nasional  sesuai  data  media  harian  Covid-19

Kementrian  Kesehatan.  Sementara  data  harian  perkembangan  info  Satgas

Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan, dilansir per 24 Desember 2021 tercatat
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kasus  baru  mencapai  815  pasien  dari  jumlah  spesimen  yang  diperiksa

sebanyak 4.188 sampel dengan total akumulasi 76.368 kasus.

Kondisi  pandemi  covid-19  yang  sedang  melanda  dunia  ini,  tak

terkecuali  Indonesia,  meniscayakan  perubahan  situasi  dan  kondisi  bisnis

mutakhir.  Seperti  yang  telah  diatur  oleh  pemerintah  terkait  wacana

penanganan pandemi, mau tidak mau, perusahaan selain memutus hubungan

kerja  karyawan,  ada  juga  sebagian  perusahaan  dengan  berbagai  bidang

pekerjaan  yang  memilih  jalan  alternatif  untuk  tetap  melakukan  prilaku

ekonomi  dalam  produktifitasnya  melakukan  sistem  bekerja  yang  berbeda,

seperti halnya melakukan Virtual class via online  baik dirumah, maupun di

kantor, tentunya  dengan  mematuhi  protokol  kesehatan  yang  berlaku.

(Nainggolan, 2014)

Dari pemaparan diatas peneliti  tertarik untuk melakukan lebih lanjut

terkait  bagaimana  fenomena  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi

keberlangsungan  kinerja  karyawan  perusahaan.  Dengan  penelitian  yang

berjudul ”Pola Komunikasi Virtual Class Terhadap Karyawan PT Bank

Mandiri  Mikro  Banking  Cluster  3  Makassar  Pada  Masa  Pandemi

Covid19”
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1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Kondisi  pandemi  covid-19  sedang  melanda  dunia  ini,  tak  terkecuali

Indonesia, perubahan situasi dan kondisi melanda pada sektor bisnis maupun

perusahaan  lainnya.  Maka  dari  itu  seperti  diketahui  telah  diatur  oleh

pemerintah terkait pandemi, melakukan WFH (Work From Home). Dalam hal

ini  peneliti  berfokus  pada  “Pola  Komunikasi  Virtual  Class  Terhadap

Karyawan PT bank Mandiri Mikro Bankking Cluster 3 Makassar”. Karyawan

cluster 3 Makassar menjadi salah satu dampak terkait WFH dan melakukan

virtual class. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi rumusan masalah pada

penelitian ini adalah: Bagaimana pola komunikasi pelaksanaan kerja melalui

virtual class pada karyawan PT Bank Mandiri cluster 3 Makassar?  

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diteliti dan dicapai untuk mengetahui bagaimana pola

komunikasi pelaksanaan kerja melalui virtual class pada karyawan PT Bank

Mandiri cluster 3 Makassar.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  di  atas,  maka  peneliti  dapat  menuliskan

manfaat penelitian, adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis

yaitu: 

1. Kegunaan Ilmiah 

         Peneliti  mengharapkan  hasil  penelitian  dapat  memberikan

sumbangsih pengetahuan bagi ilmu sosial. Terutama untuk dalam kajianm

Manajemen Sumber Daya Manusia (karyawan). 
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2. Kegunaan Sosial 

         Harapan terbesar peneliti apabila tujuan penelitian ini tercapai dapat

menjadikan referensi dari studi karyawan saat Pelaksanaan kerja melalui

virtual  class  via  online  maupun  keperluan  akademisi  dalam  literasi

keilmuan.

3. Untuk Peneliti

         Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara

mengikuti pembelajaran dan bekerja melalui virtual class dimasa pandemi

covid19

4. Universitas

        Sebagai bahan perkuliahan dalam menyusun program pembelajaran

mata kuliah serta menentukan metode dan media perkuliahan yang tepat

untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa



 BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber  daya  manusia (SDM)  adalah  salah  satu  yang  sangat

penting  bahkan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sebuah  organisasi,  baik

institusi  maupun  perusahaan.  SDM  juga  merupakan  kunci  yang

menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa

manusia  yang dipekerjakan di sebuah organisasi  sebagai  penggerak,

pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Karyawan  bukan  sebagai  sumber  daya  belaka,  melainkan  lebih

berupa  modal  atau  aset  bagi  institusi  atau  organisasi.  Karena  itu

kemudian  muncullah  istilah  baru  di  luar  H.R.  (Human  Resources),

yaitu H.C. atau Human Capital.  Di sini  SDM dilihat  bukan sekadar

sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan,

dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan

sebaliknya  sebagai  liability  (beban,  cost).  Di  sini  perspektif  SDM

sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro

dan pengertian makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu

yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan

biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja

dan lain sebagainya. Sedangkang pengertian SDM secara makro adalah

10
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penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik

yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Sehingga  secara  menyeluruh,  pengertian  Sumber  Daya  Manusia

adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik

institusi  maupun  perusahaan  dan  berfungsi  sebagai  aset  yang  harus

dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

2.1.2. Pengertian Pelatihan

Pengertian  pelatihan  menurut  Andrew  F.  Sikula  dalam

Mangkunegara,  (2000:43)  mendefinisikan  pelatihan  sebagai  berikut:

“Training is a short term educational process utilizing systematic and

organized procedure by which non managerial personel learn tecnical

knoeledge ang skill for a definite pyrpose”. Pelatihan adalah sesuatu

proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang

sistematis  dan  terorganisir,  sehingga  karyawan  operasional  belajar

pengetahuan  teknik  pengerjaan  dan  keahlian  untuk  tujuan  tertentu

Begitu pula dengan halnya Mathis (2002:5), yang memberikan definisi

mengenai  “Pelatihan  adalah  suatu  proses  dimana  orang-orang

mencapai  kemampuan  tertentu  untuk  membantu  mencapai  tujuan

organisasi  oleh  karna  itu,  proses  ini  terikat  dengan  berbagai  tujuan

organisasi,  pelatihan  dapat  dipandang  secara  sempit  ataupun  luas”.

Dengan demikian  yang di  kemukakan oleh Ambar Teguh Sulistiani

dan  Rosidah  (2003:175),  yang  memberikan  definisi  mengenai

Pelatihan  adalah  proses  pendidikan  jangka  pendek  dengan
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menggunakan prosedur sistematik pengubahan perilaku para pegawai

dalam satu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional.

Sedangkan  menurut  Bedjo  Siswanto  (2000:141)  mengemukakan

bahwa Pelatihan adalah manajemen pendidikan dan pelatihan secara

menyeluruh  mencakup  fungsi  yang  terkandung  di  dalamnya,  yakni

perencanaan, pengaturan, pengendalian dan penilaian kegiatan umum

maupun latihan keahlian, serta pendidikan dan latihan khusus bagi para

pegawai  pengaturannya  meliputi  kegiatan  formulasi,  kebutuhan

pemberian  service  yang  memuaskan,  bimbingan,  perijinan  dan

penyelaan.

2.1.3. Pengertian Pengembangan

Pengembangan  adalah  suatu  usaha  untuk  meningkatkan

kemampuan  teknis,  teoritis,  konseptual  dan  moral  sesuai  dengan

kebutuhan  melalui  pendidikan  dan  latihan.  Pengembangan  adalah

suatu  proses  mendesain  pembelajaran  secara  logis  dan  sistematis

dalam  rangka  untuk  menetapkan  segala  sesuatu  yang  akan

dilaksanakan  dalam  proses  kegiatan  belajar  dengan  memperhatikan

potensi dan kompetensi peserta didik.  

Maka pengembangan pembelajaran lebih realistik, bukan sekedar

idealisme  pendidikan  yang  sulit  diterapkan  dalam  kehidupan.

Pengembangan  pembelajaran  adalah  usaha  meningkatkan  kualitas

proses  pembelajaran,  baik  secara  materi  maupun  metode  dan

subtitusinya.  Secara  materi,  artinya  dari  aspek  bahan  ajar  yang
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disesuaikan  dengan  perkembangan  pengetahuan,  sedangkan  secara

metodologis dan subtansinya berkaitan dengan pengembangan strategi

pembelajaran,  baik  secara  teoritis  maupun  praktis.  Penelitian

pengembangan  adalah  suatu  atau  langkah-langkah  untuk

mengembangkan  suatu  produk  baru  atau  menyempurnakan  produk

yang  telah  ada,  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Tujuan  dari

penelitian  ini  yaitu  untuk  menghasilkan  produk  baru  melalui

pengembangan. 

Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan yang

dimaksud  dengan  pengembangan  adalah  suatu  proses  untuk

menjadikan  potensi  yang  ada  menjadi  sesuatu  yang  lebih  baik  dan

berguna sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses

atau  langkah-langkah  untuk  mengembangkan  suatu  produk  atau

menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat

dipertanggung jawabkan.

2.1.4. Pengertian Virtual Class

Virtual  Class adalah  penerapan  proses  pembelajaran,  pemberian

materi,  atau  Penyampaian  penting  yang  dilaksanakan  secara  daring

(online), proses  ini  dapat  dilaksanakan  dimana  saja  dan  kapan

saja, peserta dapat mengikuti dan menerima pembelajaran, materi, atau

penyampaian  penting  yang disediakan objek di  internet,  yang mana

objek  dan  subjek  tidak  bertatap  muka  langsung  tetapi  dapat

berkomunikasi melalui chat atau video conference. 
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Kelas maya atau virtual class menyediakan fasilitas untuk pengajar

untuk mengunggah bahan ajar  sehingga bisa diunduh langsung oleh

peserta,  baik  itu  siswa maupun  karyawan yang  tergabung di  dalam

kelas tersebut. Perbedaan Virtual class dengan kelas biasa terletak pada

keterbatasan  komunikasi,  karena  tidak  terjadi  tatap  muka  secara

langsung.  Di  dalam virtual  class,  kemajuan  proses  belajar  bisa

dipantau oleh Peserta yang mengikutinya. Virtual Class bisa digunakan

untuk  menunjang  kelas  atau  forum  langsung  (tatap  muka)  dan

digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ataupun pemberi materi jarak

jauh, (Babateen, 2022)

A. Jenis-Jenis Virtual class

a. Learning Managemen System

       LMS  merupakan  Perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk

perencanaan,  pengiriman,  serta  pengolaan  kegiatan  pembelajaran,

selain  itu  juga  untuk  keperluan  dokumentasi,  laporan,  ataupun

administrasi  materi,  dan  semuanya  dilakukan  secara  online  dan

menggunakan internet.

b. Learning content management system (LCMS)

       LCMS bekerja untuk membuat, memperbarui, mempublikasikan

atau  mengelola  isi  dari  suatu  sistem  yang  terorganisir  di  internet.

LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut  dari  LMS. Selain itu,

LCMS juga digunakan untuk mengawasi,  menyediakan,  merincikan,

dan  melakukan  publikasi  dokumen  yang  spesifik,  misalnya  artikel,
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panduan, dan brosur penjualan. LCMS bisa berisi file komputer yang

berupa  audio,  video,  gambar,  dokumen  elektronik  dan  isi  website.

Contoh LCMS diantaranya claroline, e-doceo solutions.

c. Social Learning Network (SLN)

       SLN merupakan perkembangan lebih lanjut setelah LMS dan

LCMS. SLN digunakan untuk pembelajaran yang lebih laus daripada

kelompok belajar  karena menggunakan jejaring  sosial.  Karena skala

sosial  yang lebih  besar  maka  kemungkinan  juga  bisa  menyebabkan

perubahan  sikap  dan  perilaku  pada  peserta,  walaupun  tidak  semua

peserta.  Contoh aplikasi  SLN yang populer  adalah Edmodo.  (Azwar

syaifuddin, 2013)

B. Tujuan Virtual Class

Tujuan mengapa virtual class dibentuk adalah untuk:

a. Menciptakan pembelajaran atau pemberian materi dan informasi yang

bisa  berlangsung  kapan  saja  dan  dimana  saja  dengan  menghemat

waktu dan biaya.

b. Meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga

siswa  lebih  kreatif,  sekaligus  bisa  menambah  minat  siswa  untuk

belajar.

c. Lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun

diluar tatap muka/kelas langsung

C. Manfaat Virtual Class

Berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapat:
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a. Materi lebih luas dan beragam

b. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan

c. Mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas ataupun forum

d. Mengurangi  belajar  bergantung  pada  buku  teks  dan  lebih  relevan

dengan dunia luar

e. Menghemat kertas

f. Peduli  Global  Warming,  jadi  siswa  tidak  perlu  menggunakan

kendaraan bermotor untuk belajar

g. Mendeteksi Copas

h. Konektivitas,  selama  kamu  terhubung  ke  internet,  maka  tidak  akan

sulit untuk mendapat informasi

i. Fleksibilitas, belajar dimana saja kapan saja

j. Interaksi, evaluasi belajar dilaksanakan seketika dan mandiri

k. Kolaborasi,  bisa  mendukung  pembelajaran  kolaborasi  di  luar  ruang

kelas

l. Kesempatan  pengembangan,  konten  digital  terus  dikembangkan

sehingga bisa memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional.

Bisa dibilang juga, e-learning/kelas maya dapat berfungsi sebagai berikut:

a. Penambahan/pengayaan pembelajaran (supplement)

b. Pengganti sebagian pembelajaran (complement)

c. Pengganti seluruh pembelajaran (replacement)

D. Fitur Virtual Class
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         Virtual Class mempunyai fitur-fitur yang menarik dan tentunya

memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Fitur tersebut seperti:

a. Konten yang terkait (relevan) dengan tujuan belajar.

b. Menggunakan metode  instruksional,  misalnya  langsung contoh  dan

praktek untuk membantu siswa belajar.

c. Menggunakan  gambar  dan  kalimat  sebagai  elemen  media  untuk

menyebarkan konten dan metode belajar.

d. Pembelajaran  bisa  terjadi  secara  langsung  dengan  instruktur

(synchronous) maupun secara individu atau otodidak (asynchronous).

e. Menambah  wawasan  serta  teknik  baru  yang  bertujuan  untuk

mewujudkan tujuan belajar.

E. Kelebihan Dan Kekurangan Virtual Class

a. Keuntungan Virtual Class

Terdapat  beberapa  keuntungan  dalam  pembelajaran  atau

pemberian materi melalui kelas maya (virtual class), seperti:

1) Lebih  menariknya  proses  pembelajaran  karena  interaktif  dan

fleksibel dibandingkan dengan media lainnya.

2) Siswa tidak terikat tempat dan waktu, sehingga lebih santai.

3) Guru  sebagai Fasilitator,  yaitu  penyedia  sekaligus  pendukung  di

dalam proses pembelajaran tersebut.

4) Siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru

melalui website

5) Pembelajaran bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja.
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b. Kekurangan Virtual Class

Dibalik  kelebihannya  yang  banyak,  terdapat  juga  beberapa

kekurangan. Kekurangan Virtual class diantaranya:

1) Objek dan subjek harus mempunyai koneksi internet karena kelas

maya  berbasis  web.  Tapi  terkadang  siswa  lebih  asik  bermain

internet dibandingkan belajar materi yang disampaikan.

2) Proses belajar atau mendengarkan materi yang individual (sendiri),

sehingga bisa mengurangi pembelajaran social.

3) Apabila  siswa tidak  hati-hati  dan  terjadi  kesalahan materi  maka

akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa tersebut

4) Untuk anak SD penggunaan internet yang kurang proporsional bisa

mengakibatkan  penurunan  kemampuan  bersifat  manual  seperti

menulis, menghitung, dan menggambar.

5) Membutuhkan  spesifikasi  hardware,  software,  sekaligus  jaringan

internet yang memadai.

F. Komponen Pendukung Virtual class

          Setidaknya harus ada 5 komponen dibawah ini untuk mendukung

kelas maya agar bisa berjalan dengan baik. Komponen tersebut yaitu:

a. Konten untuk pembelajaran, berhubung pembelajaran dilakukan tanpa

tatap  muka,  jadi  guru  harus  memberikan  materi  (konten)  untuk

siswanya.
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b. Perangkat keras (hardware), berupa komputer, laptop, tablet, maupun

smartphone.

c. Perangkat lunak (software), seperti LMS, LCMS, dan SLN yang sudah

kita jelaskan diatas.

d. Strategi  komunikasi,  menyangkut  bagaimana  siswa  mengikuti

pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian.

e. Jaringan internet,  kelas maya tidak bisa berjalan tanpa internet.  Jadi

ketersediaan internet adalah wajib.

G. Contoh Virtual Class

a. Kelas maya dengan system Closed Group Collaboration,  hanya yang

mempunyai kode grup yang bisa mengikuti kelas.

b. Komunikasi menggunakan model media sosial.

c. Manajemen konten pembelajaran

d. Evaluasi pembelajaran.

e. Bisa diawasi juga oleh orang tua siswa.

2.2. Kerangka Konseptual

Dalam  situasi  pandemi  covid-19  yang  sedang  melanda  dunia,  tak

terkecuali  Indonesia,  meniscayakan  perubahan  situasi  dan  kondisi  bisnis

mutakhir.  Seperti  yang  telah  diatur  oleh  pemerintah  terkait  wacana

penanganan pandemi, mau tidak mau, perusahaan selain memutus hubungan

kerja  karyawan,  ada  juga  sebagian  perusahaan  dengan  berbagai  bidang

pekerjaan  yang  memilih  jalan  alternatif  untuk  tetap  melakukan  prilaku
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ekonomi  dalam  produktifitasnya  melakukan  sistem  bekerja  yang  berbeda,

seperti halnya melakukan Pelaksanaan kerja melalui virtual class  via online. 

           Untuk mempercepat penanganan virus covid-19, pemerintah telah

mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 34 Tahun

2020  tentang  pencegahan  penularan  virus  covid-19,  salah  satu  poin  surat

edaran tersebut adalah memberlakukan tugas kedinasan di rumah atau tempat

tinggal (Work From Home). Selain dari pada itu, penyesuaian sistem kerja pun

menggunakan  aplikasi  dan  digitalisasi.   Kemudian  pemerintah  juga

mengeluarkan Peraturan Mentri  Kesehatan  (Permenkes)  No.  9 Tahun 2020

tentang  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  (PSBB)  yang

sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan di masyarakat. 

Manajemen Sumber Daya Manusia ialah suatu aktivitas pengelolaan

sumber  daya  manusia  secara  efektif  dan  efisien  guna  tercapainya  kegiatan

suatu  organisasi.  Prioritas  manajemen  sumber  daya  manusia  yaitu,

memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi, guna meningkatkan kinerja

organisasi ialah mengoptimalkan sumber daya manusia antara lain, pelayanan,

kualitas serta produktivitas. 

Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  ialah  proses  dimana  adanya

penarikan,  seleksi,  pengembangan,  pemeliharaan,  dan  penggunaan  sumber

daya manusia untuk mencapai tujuan, baik individu maupun tujuan organisasi.

Manajemen SDM menekankan pada bagaimana seorang individu mengelola

individu lain dibawah departemen atau divisi.

Sumber  daya  manusia  yang baik  adalah  faktor  kunci  dalam kinerja

yang baik sehingga tercapainya tujuan. Menurut Hasibuan (2012) kinerja ialah
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suatu  hasil  yang dicapai  dalam menjalankan  tugas  berdasarkan  kecakapan,

pengalaman, kesungguhan dan waktu yang ditetapkan. Menurut Sedarmayanti

(2006) kinerja  ialah suatu sistem untuk mengetahui  apakah karyawan telah

melaksanakan  tugas  secara  menyeluruh  atau  sesuai  dengan  paduan

kompetensi. 

Menurut Bernadin dan Russel (1998) ada enam kriteria primer yang

didapat untuk mengukur kinerja, yaitu: 

1 Quality,  merupakan  tingkatan  proses  dan  hasil  pelaksanaan  mendekati

sempurna atau sesuai dengan tujuan atau tidaknya.  

2 Quantity,  merupakan perhitungan jumlah yang dihasilkan.  Misal,  jumlah

unit.  

3 Timeliness, bagaimana suatu kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang

tepat.  

4 Cost effectivesness, dimana biaya diminimalkan untuk mendapat hasil yang

maksimal.  Tingkatan  sejauh mana sumber daya (Man,  money,  machine,

material, methode) dimaksimalkan.  

5 Need for supervision, dibutuhkan supervisor untuk mengawasi sejauh mana

pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan semestinya.  

6 Interpersonal impact, merupakan pengaruh perseorangan dimana karyawan

memelihara, nama baik, harga diri, dan hubungan antar sesama rekan kerja.

(American Philosophical Association, 1990)
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Dari pemaparan kereangka pemikiran diatas dimulai adanya fenomena

pandemi  Covid-19  kemudian  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  tentang

penangan Covid-19 salah satunya PSBB (pembatasan sosial berskala besar),

kemudian setiap perusahaan negeri maupun swasta mengeluarkan kebijakan

untuk  karyawannya  Work  From  Home ataupun  Pelaksanaan  kerja  melalui

virtual class  via online Termasuk PT Bank Mandiri Micro Bankking cluster 3

Makassar. 
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Gambar : Kerangka Konsep Penelitian 

PT. Bank Mandiri

Rumusan masalah:

Bagaimana pola komunikasi pelaksanaan virtual

class terhadap karyawan PT Bank Mandiri Micro

Bankking Cluster 3 Makassar

Metode Virtual

Cara Penyampaian Pelajaran, Materi

Email, Chatting, Website, 

Instagram, Twitter 

Kesimpulan

Rekomendasi



BAB III

METODE PENELITIAN

2.3. Daerah dan Waktu Penelitian

Pendekatan  penelitian  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah

menggunakan metode kualitatif yaitu suatu proses yang menghasilkan data

deskriptif yang merupakan lisan maupun tertulis yang dimana data tersebut

diambil dari orang-orang dan pelaku yang diambil serta tidak menggunakan

angka-angka  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  yang

hanya  mempaparkan  situasi  atau  peristiwa,  tidak  menguji  hipotesis  atau

suatu prediksi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus

2022.  Alasan  peneliti  memilih  lokasi  penelitian  karena  peneliti  melihat

adanya  pengaruh  terhadap  kinerja  karyawan  PT  Bank  Mandiri  Mikro

Bankking  Cluster  3  Makassar  terhadap  pelaksanaan  kerja  melalui  media

virtual secara online.  

2.4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara  tanya  jawab  antara  peneliti  dengan  informan  yang telah  dijadikan

sumber  data,  wawancara  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memperoleh

informasi secara langsung untuk dijadikan data yang tidak diperoleh dari

sumber data yang lain. (Mahmudi. 2010). Oleh karena itu dalam penelitian

24
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ini  peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  mengamati  dan

mengumpulkan data yang dibutuhkan di Bank Mandiri cluster 3 Makassar.

2. Observasi 

           Observasi  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang

dilakukan  melalui  pengamatan  secara  langsung  dari  dekat  terhadap

fenomena obyek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk

memperoleh  gambaran  dari  fenomena  yang  sulit  diperoleh  dari  orang-

orang yang dijadikan sember data.  (Salim.  1991). Teknik ini  dilakukan

karena untuk mencari dan mendapatkan sesuatu diluar atau tidak mungkin

diperoleh dari sumber data langsung, sehingga dapat diharapkan nilai data

yang diterima melalui pengamatan langsung akan memberikan kekuatan

pandangan tentang nilai atauvalidalitas data tersebut, sebagai pembanding

dari  sumber  data  baku  yang  sudah  ada.  Dalam  penelitian  ini  teknik

observasi  yang  digunakan  adalah  observasi  non  partisipan.  Teknik  ini

dilakukan dengan jalan peneliti langsung ke Sekretariat Daerah Kabupaten

Barru untuk mendapatkan fakta melalui pendekatan pada tiap-tiap sumber

data guna memperoleh gambaran. (Santoso, Urip, 2003)

3. Dokumentasi  

          Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan  cara  meneliti  dokumen-dokumen  yang  relevan  dengan

permasalahan  penelitian.  Dengan  teknik  ini  akan  terkumpul  data  yang

diperoleh dari nara sumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis,

seperti  dokumendokumen yang dikeluarkan pemerintah,  laporan-laporan

dan arsip-arsip lainnya. Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data-
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data  yang relevan dengan permasalahan  penelitian  yang tidak  mungkin

diperoleh dengan observasi dan interview. Dokumentasi dilakukan dengan

cara memilih dokumen-dokumen yang ada dan diambil data yang relevan

dengan permasalahan penelitian. 

3.3.  Jenis dan Sumber Data

1. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis

data serta informasi yang diperoleh dari informan sesuai dengan pokok

permasalahan yang diteliti pada instansi tersebut yaitu pengaruh terhadap

kinerja karyawan PT Bank Mandiri terhadap pelaksanaan kerja melalui

media virtual.

2. Tipe penelitian  yang digunakan adalah tipe  studi  kasus  yaitu  penelitian

yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  penggambaran  atau  penjelasan

mengenai  pola  komunikasi  melalui  virtual  class  terhadap  karyawan PT

Bank Mandiri Mikro Bankking cluster 3 Makassar.  

Sumber Data 

1. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  pada  saat  kita

melakukan penelitian,  sumber data  yang diperoleh secara langsung dari

orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh

data-data  atau  informasi  yang  ada  relefansinya  dengan  permasalahan

penelitian 

2. Data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang

digunakan  sebagai  pendukung  data  primer,  sumber  data  sekunder  ini
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merupakan sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data

primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung 

3.4.  Metode Analisi Data

Proses analisa  data  dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses

pengumpulan data berlangsung. Menurut Sugiyono (2012:334) Analisis data

dilakukan melalui tiga alur, yakni : 

1. Reduksi Data 

Pada  tahap  ini  dilakukan  proses  penyeleksian,  pemfokusan,

penyederhanaan, pengabstraksian data dari catatan lapangan (Field note).

Proses  ini  berlangsung  sepanjang  penelitian  yang  dilakukan  sekitar

sebulan,  dimulai  dengan  membuat  singkatan,  kategorisasi,  memusatkan

tema,  menentukan batas-batas  permasalahan dan menulis  memo.  Proses

reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian ini selesai

ditulis.  Reduksi  data  merupakan  bentuk  analisis  yang  mempertegas,

memperpendek,  membuat  fokus, membuang hal yang tidak penting dan

mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir didapatkan. 

2. Sajian Data 

Sajian  data  adalah  suatu  susunan  informasi  yang  memungkinkan

kesimpulan peneliti dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis

mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan

untuk  mengerjakan  sesuatu  pada  analisis  ataupun  tindakan  lain

berdasarkan  pemahaman  tersebut.  Sajian  data  yang  baik  dan  jelas

sistematikanya  tentunya  akan  banyak  membantu.  Sajian  data  meliputi

deskripsi, matriks, gambar/skema, dan tabel yang diperoleh dari berbagai
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instansi  dimana  penelitian  ini  berlangsung.  Kesemuanya  itu  dirancang

guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti

dalam bentuk yang kompak. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada  tahap  awal  pengumpulan  data,  peneliti  sudah  mencoba

memahami  apa  arti  dari  berbagai  hal  yang  ditemui  dengan  mulai

melakukan  pencatatan  pola-pola,  pernyataan-pernyataan,  konfigurasi  -

konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi

dengan  temuantemuan  data  selanjutnya  dan  akhirnya  sampai  pada

penarikan kesimpulan akhir. 

3.5. Definisi Opresional

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di

ukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Disiplin Kerja

Disiplin kerja adalah sebuah proses yang melibatkan atasan atau manajer

dalam mengindentifikasi suatu masalah sesuai dengan peraturan-peraturan

yang berlaku,  baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis kepada para

karyawan  agar  tercapainnya  tujuan  perusahaan.  Adapun  indikator  yang

digunakan untuk mengukur disiplin kerja adalah sebagai berikut:

a. Taat terhadap aturan waktu

b. Taat terhadap peraturan perusahaan

c. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan
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d. Taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan

2. Kompensasi

Kompensasi  adalah  imbalan  jasa  berupa  penghargaan  atau  pendapatan

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diberikan

perusahaan kepada karyawan karena telah memberikan sumbangsih tenaga

demi  kemajuan  organisasi  atau  perusahaan.  Adapun  indikator  yang

digunakan untuk mengukur kompensasi adalah sebagai berikut:

a. Upah dan Gaji

b. Insentif

c. Tunjangan

d. Fasilitas

3. Motivasi Kerja

Motivasi  kerja  adalah  suatu  sikap  atau  nilai-nilai  yang  mempengaruhi

individu untuk membangkitkan antusiasme dalam bekerja untuk mencapai

hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu, baik yang bersumner dari

dalam  diri  individu  itu  sendiri  maupun  dari  luar  individu.  Adapun

indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi kerja adalah sebagai

berikut:

a. Gaji

b. Supervisi

c. Hubungan Kerja

d. Penghargaan

e. Keberhasilan

4. Kinerja Karyawan
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Kinerja karyawan adalah hasil kerja atau prestasi kerja yang dapat dicapai

oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  suatu  organisasi  sesuai

dengan tanggung  jawab masing-masing  per  satuan periode  waktu  pada

pelaksanaan  tugas  kerjanya.  Adapun  indikator  yang  digunakan  untuk

mengukur kinerja karyawan adalah sebagai berikut:

a. Kualitas

b. Kuantitas

c. Waktu

d. Pengawasan dan Hubungan Antar Karyawan



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum PT Bank Mandiri Cluster 3 Makassar

4.1.1. Sejarah Simgkat PT Bank Mandiri Cluster 3 Makassar 

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program

restrukturisasi  perbankan yang dilaksankan oleh pemerintah Indonesia.  Pada

Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara,

Bank Ekspor  Impor Indonesia  dan Bank Pembangunan Indonesia  kemudian

dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki

peran  yang  tak  terpisahkan  dalam  pembangunan  perekonomian  Indonesia.

Sampai dengan hari ini,  Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari

140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian. 

Pada  tahun  berikutnya  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  khususnya

daerah-daerah  kecil  sudah  sangat  berkembang,  oleh  karena  itu  PT  Bank

Mandiri  mendirikan  kantor  cabang/unit  yang  terbesar  di  seluruh  Indonesia,

tepat  pada  tanggal  2  Oktober  PT Bank Mandiri  membuka  atau  mendirikan

kantor  micro  bussines,  pendirian  ini  ditujukan  untuk  masyarakat  yang

membutuhkan dana usaha ataupun dana keperluan konsumtif. 

31
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PT Bank Mandiri mendirikan beberapa cluster di daerah Makassar, salah

satunya cluster  3  Makassar terletak  pada Jalan Perintis  Kemerdekaan km13

tepatnya  pada  daerah  Sudiang.  Pada  saat  ini  PT  Bank  Mandiri  cluster  3

Makassar  memiliki  20  karyawan  yang  merupakan  12  laki-laki  dan  8

perempuan,  di  antaranya  usia  karyawan  laki-laki  20-40  tahun  sedangkan

karyawan perempuan usia 30-40 tahun. Adapun lama bekerja karyawan rata-

rata 3 sampai dengan 10 tahun. 

No Jabatan Jenis Kelamin Umur Jumlah

Karyawan

1 Cluster

Manager 

Laki-laki 43 tahun 1 orang 

2 CAO

(Penyelia)

Laki-laki 41 tahun 1 orang 

3 MKA Laki-laki 30-40 tahun 4 orang 

4 MKA Perempuan 30-40 tahun 7 orang 

5 CA Laki-laki 27 tahun 1 orang

6 CA Perempuan 30 tahun 1 orang

7 KMM (MM) Laki-laki 20-30 tahun 5 orang 

20 total

Tabel: Kriteria Karyawan PT Bank Mandiri Cluster 3 Makassar 
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4.1.2. Visi dan Misi PT Bank Mandiri 

a. Visi Bank Mandiri

Menjadi partner finansial pilihan utama Anda.

b. Misi Bank Mandiri 

Menyediakan solusi perbankan digitak yang handal dan simple yang

menjadi bagian hidup nasabah. 

4.1.3. Struktur Organisasi PT Bank Mandiri Cluster 3 Makassar

 

Struktur: Bank Mandiri Cluster 3 Makassar

PT  Bank  Mandiri  cluster  3  Makassar  berlokasi  di  Jalan  Perintis

Kemedekaan km13 ruko 237 (sudiang) PT Bank Mandiri  mikro cluster  3

Makassar  didirikan  pada tanggal  3  April  2015 dan mulai  beroperasi  pada

bulan Mei sampai  dengan sekarang.  Saat  ini  cluster  3  Makassar  bergerak

CLUSTER MANAGERR

MARLIN GAZALI AMIR

CAO 

ZAINAL ABIDIN

CA

IRMA SURIANI

MUH IRSAM 

KMM

JUPRI TAMRIN

MKA

WAHYU SUCIPTO 
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pada bidang mikro yang meliputi CAO (cluster admin officer), CA (cluster

admin),

MKA  (mikro  kredit  analis)  dan  KMM  (koordinator  mitra  mikro)  yang

dibawahi cluster manager.  Oleh karena itu ada beberapa karyawan dengan

jobdesc  masing-masing,  CAO  mengapprove  data-data  survei  yang  telah

disetujui oleh cluster manager; CA mengerjakan administrasi dokumen, data

dan  nota-nota;  MKA  melakukan  analisa  kelayakan  usaha  mikro  dalam

pengajuan kredit, melakukan maintenance dan monitoring pembayaran kredit

debitut;  KMM  melakukan  monitoring  penagihan  terhadap  mitra  mikro,

melakukan rekapan tagihan dan kontroling angsuran.  

4.2 Perubahan Pola Komunikasi pada Karyawan PT Bank Mandiri Cluster 3

Makassar

       Terdapat beberapa  asumsi dari pihak bank Mandiri Kanwil X untuk

membuka  bank  Mandiri  cluster  3  Makassar  di  daerah  sudiang,  untuk

memenuhi nasabah-nasabah. Mengenai pola komuniakasi dan informasi yang

terdapat pada  PT Bank Mandiri  Mikro Bankking Cluster 3 Makassar pada

masa pandemi covid-19  yaitu informasi yang menjelaskan bagaimana cara

dan  pola  komunikasi  melalui  virtual  class sebagai  bahan  ataupun  alat

penghubung komunikasi  semenjak  masa pandemi  covid-19 yang terjadi  di

Indonesia khususnya di Kota Makassar terhadap karyawan PT Bank Mandiri

mikro bankking cluster 3 Makassar. Dimana perubahan pola komunikasi ini

sedikit  banyaknya membuat  para sosial  media  karyawan mengalami

kebingungan dikarenakan belum terbiasa  akan pola kerja  WFH  (work from
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home). Namun hal ini ditanggulangi oleh adanya perubahan pengorganisasian

pada anggota PT Bank Mandiri Mikro Bankking Cluster 3 Makassar  untuk

mengelola  informasi daripada  berfokus pada  struktur  pola  komunikasi

melalui virtual class.

       Letak perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu

informasi yang  menjelaskan  bagaimana  Pola  komunikasi  dan  informasi

dengan menggunakan pola Virtual class selama pandemi ini terjadi. Dimana

perubahan pola ini  membuat Terhadap karyawan  PT Bank Mandiri Mikro

Bankking Cluster 3 Makassar mengalami kebingungan dikarenakan belum

terbiasa  akan pola kerja WFH (work from home)  dengan metode  virtual

class. Namun hal ini ditanggulangi oleh adanya perubahan pola komunikasi

pada  anggota  PT Bank Mandiri Mikro Bankking Cluster 3 Makassar untuk

berkomuniasi  secara  lancar  daripada  berfokus  pada struktur  kerja  atau

komunikasi yang dapat menhambat kerjaan karyawan.

4.3 Perubahan pada Lingkungan Informasi dengan Pola Kerja WFH

(Work from Home) pada Karyawan PT Bank Mandiri Mikro Bankking

Cluster 3 Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 melalui Virtual Class

       Kondisi pandemi dari Covid 19 secara banyak dan tidak langsung

mengubah banyak sistem informasi dan komunikasi. Termasuk perubahan

pola  kerja  pada  PT Bank  Mandiri  Mikro  Bankking Cluster  3  Makassar

dimana  mengikuti peraturan  pemerintah untuk melakukan WFH (work

from home) dan membatasi karyawan serta pimpinan perusahaan sebanyak

25% untuk berada di kantor. Kondisi in, sedikit banyaknya merubah cara
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perusahaan untuk berkomunikasi dan melakukan koordinasi  antara divisi

dan antara pimpinan dengan karyawan. Perubahan yang   mendadak

tentunya  dirasakan oleh semua pihak dimana  semua pihak juga harus

mampu untuk beradaptasi lebih pada perubahan mendadak ini. Terlebih PT

Bank Mandiri Mikro Bankking Cluster 3 Makassar merupakan perusahaan

perbankkan  yang bertindak sebagai salah  satu  bank BUMN pelayanan

publik terbaik di Indonesia.

      Pada poin ini, terdapat data yang mengatakan bahwa media yang

digunakan  untuk berbagi informasi selama masa pandemi ini ialah Pola

Komunikasi Melaui Virtual Class Selalu ada briefing  yang dilakukan oleh

PT Bank Mandiri Mikro Bankking Cluster 3 Makassar. Briefing ini berisi

mengenai usaha  mengingatkan  kembali mengenai pembaruan product

knowledge  ataupun  isu yang sedang berkembang  di perusahaan saat ini.

Briefing tersebut  dilakukan maksimal satu jam sebelum dimulainya

pekerjaan atau setelah pekerjaan  selesai (end of duty). Terdapat evaluasi

rutin mengenai kinerja dari para Karyawan tiap harinya.

      Informasi terbaru juga selalu disampaikan langsung dari inhouse

kepada  karyawan. Data yang diperoleh menyebutkan  bahwa pemberian

informasi  terbaru melalui tahapan yaitu pemberitahuan atau penyampaian

kepada Kepala cabang atau Branch Manager masing masing lalu ke team

leader dan terakhir pada nasabah Bank Mandiri. Adapun informasi tersebut

di  Disampaikan setiap hari  melalu meeting secara virtual  dan pertemuan-

pertemuan melalaui Virtual class. 
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     Sebelum terjadinya pandemi, rapat koordinasi tatap muka sering

dilakukan guna memberikan informasi terbaru yang telah diberikan Oleh

Kepala  bagian  informasi  PT  Bank  Mandiri  Mikro  Bankking  Cluster  3

Makassar mengenai isu terbaru atau  product knowledge yang baru.

Dikarenakan belum terdapatnya ketentuan untuk social  distancing dan

pengurangan kehadiran karyawan dimiliki. Terdapat rapat koordinasi tatap

muka alias secara langsung sebelum pandemi terjadi yang dilakukan oleh PT

Bank Mandiri Mikro Bankking Cluster 3 Makassar. Yang hamper dilakukan

tiap hari jika tidak ada pembaruan informasi dari pihak Kantor pusat. Selain

untuk diadakannya rapat koordinasi juga dengan tujuan refreshment akan isu

terbaru yang ada. Juga  adanya informasi mengenai pengkalsifikasian dari

performance kerja dari  para karyawan  PT Bank Mandiri  Mikro Bankking

Cluster 3 Makassar.  Data yang sama juga didapatkan untuk kondisi setelah

pandemi terjadi yaitu setidaknya seminggu sekali jika tidak ada pembaruan

informasi dan isu yang sedang beredar luas semasa pandemic covid19

4.4 Perubahan Pada Informai Yang Diterima Oleh  Karyawan  PT  Bank

Mandiri Mikro Banking Cluster 3 Makassar Melaui Virtual Class Selama

Pandemi Covid 19

    Terdapat data  yang  menyebutkan  mengenai informasi rutin para

karyawan  PT  Bank  Mandiri  Mikro  Bankking  Cluster  3  Makassar setiap

harinya. Informasi tersebut berbentuk salah  satunya  seperti pembaruan

informasi dari inhouse  untuk mencegah agent tidak salah handling. Juga

terdapat Product knowledge terbaru. update bugs, update kebijakan internal.
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Tidak terbatas hanya itu, informasi terbaru juga meliputi mengenai kendala

di lapangan terkait produk, kendala yang terjadi setiap hari nya dan Seputar

kendala Telkom Indonesia dan pembaruan pembayaran bagi pengguna yang

terdampak COVID 19. Selain melaui virtual class informasi terbaru ini juga

disebar melalui blasting dalam bentuk email ke masing-masing pegawai atau

karyawan PT Bank Mandiri mikro bankking cluster 3 Makassar yang kadang

dilakukan  pada saat morning briefing. Tidak hanya itu, namun informasi

akan tetap disebar juga melalui grup whatsapp dari masing-masing branch

manager pada setiap cabang melalui vrtual class, casecade dan resfreshment

yang dibantu dari team learning development.

              Informasi terbaru dalam bentuk isu ataupun product knowledge

terbaru tidak selamanya bersifat pasti. Terdapat yang masih bersifat to be

confirm atau  bisa lebih  disebut dengan informasi yang masih bersifat

tentatif.  Untuk informasi yang bersifat  to be confirm akan tetap

disampaikan kepada karyawan melauli virtual class namun dengan notes to

be confirm.  Biasanya  jika  seperti ini karyawan akan mengikuti flow

handling dari sebelumnya. Dengan kata lain tidak mengikuti flow handling

dari isu yang masih bersifat to be confirm.

4.5 Pola Kerja Work From Home  melalui  Virtual Class PT Bank Mandiri

Mikro Bankking Cluster 3 Makassar 3 

       Terdapat cara yang ditempuh PT Bank Mandiri Mikro Bankking

Cluster 3 Makassar untuk mengatasi ambiguitas dari informasi dan isu yang

tersebar di kalangan karyawan dan nasabah. Cara tersebut terdiri peninjauain
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setiap hari  para karyawan dan nasabah bank mandiri  melalui  meeting or

briefing setiap hari melalui  virtual class guna pengecekan secara terhadap

isu ataupun abiguitas terhadap  PT Bank Mandiri mikro bankking cluster 3

Makassar  yang beredar  dikalangan  masyarakat.  Juga  dengan cara adanya

briefing yang cukup sering atau melebihi intensitas biasanya oleh TL (team

leader) masing-masing yang berguna  untuk mengingatkan  adanya

pembaruan isu dan informasi dari inhouse hingga hasil akhir dari aksi itu

adalah tidak  adanya  kesalahan handling oleh para  karyawan  PT  Bank

Mandiri  mikro  bankking  cluster  3  Makassar. Adapun hal yang dapat

menyebabkan ambiguitas/ketidakjelasan informasi yang tersebar di kalangan

karyawan dan nasabah PT Bank Mandiri mikro bankking cluster 3 Makassar

dapat dirangkum melalui data yang diperoleh oleh peneliti dikarenakan

terlalu banyak perubahan yang terlalu cepat juga tidak seringnya reminder

dari TL (team leader) mengenai pembaruan informasi ataupun isu tersebut.

      Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya tindakan reminder

dari  TL  (team leader) masing-masing mengenai pembaruan isu ataupun

product knowledge  tersebut.  Menurut  beberapa  karyawan perlunya

tindakan  dari  perusahaan  untuk  mengatasi  isu-isu  dan  ambiguitas

mengenai  informasi  tersebut dalam bentuk  adanya reminder  secara

berulang dari TL (team leader)  masing-masing mengenai pembaruan isu

ataupun  product  knowledge  tersebut. Terdapat tim khusus yang dibentuk

oleh PT  Bank  Mandiri  mikro  bankking  cluster  3  Makassar untuk

meluruskan ambiguitas informasi yang terjadi di kalangan karyawan dan
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nasabah dan  TL (team  leader)  yaitu  dengan  adanya team learning

development yang  terdiri dari  para trainer  yang  harus  siap  dalam

melakukan  pelurusan  informasi  yang  sudah mengalami  ambiguitas di

kalangan karyawan PT Bank Mandiri mikro bankking cluster 3 Makassar.

Dimana  perusahaan merasa  bahwa ini merupakan  tanggung  jawab

bersama ketika ada ambiguitas informasi.

       Letak perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu

terdapat cara yang ditempuh PT Bank Mandiri mikro bankking cluster 3

Makassar  untuk mengatasi Pola  kerja  Work From House melalui  media

virtual  class. Juga dengan cara adanya briefing yang cukup sering atau

melebihi intensitas biasanya oleh TL (team leader) masing-masing yang

berguna  untuk mengingatkan  adanya  pembaruan isu dan informasi dari

inhouse hingga hasil akhir dari aksi itu adalah tidak  adanya  kesalahan

handling oleh para karyawan  PT Bank Mandiri mikro bankking cluster 3

Makassar. 

4.6  Pengaruh  Pola  Pelaksanaan  Kerja  Melalui  Virtual  Class  Via  Online

Pada Karyawan PT Bank Mandiri Mikro Banking Cluster 3 Makassar

saat Work From Home

       Data yang telah didapatkan peneliti dalam penelitian dengan tema pola

komunikasi Secara  virtual class pada karyawan PT  Bank  Mandiri  mikro

bankking cluster 3 Makassar, menyebutkan bahwa tindakan khusus dari Para

karyawan   yang menganggap  pola kerja  selama pandemic sangatlah efektif

guna mengetahui informasi yang terbaru yang sedang terjadi melalui  virtual
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class yang  hampir  dilakukan  tiap  hari  di  masa  pandemi  covid19. Seperti

menanyakan mengenai  perkmbangan pekerjaan  ataupun sebagai  silaturahim

terhadap teman sejawat  di PT  Bank  Mandiri  mikro  bankking  cluster  3

Makassar . Bentuk tindakan ataupun pola pelaksanaan kerja  tersebut dengan

menanyakan  langsung  kepada team  leader (TL)  dan  didampingi  secara

langsung oleh para  branch managaer  masing-masing cabang pada PT Bank

Mandiri mikro bankking cluster 3 Makassar dan melakukan reconfirm. Selain

menanyakan langsung, dari sisi Work From Home dan trainer from home dari

team  learning development juga  melakukan adanya  evaluasi dan dibantu

untuk adanya remind mengenai pembaruan  informasi, isu dan product

knowledge tersebut.

       Data yang telah didapatkan peneliti dalam penelitian dengan tema pola

komunikasi secara virtual  melalui  virtual  class pada karyawan PT  Bank

Mandiri mikro bankking cluster 3 Makassar menyebutkan bahwa adalah pola

komunikasi dua arah yang melibatkan dan komunikator dalam perbincangan

ataupun proses komunikasi tersebut.  Hal ini sesuai  dengan teori yang

menyebutkan bahwa pola komunikasi melalui virtual clas selama pandemic

covid19 yang di lakukan secara WFH (Work From Home) adalah sistem dari

suatu proses komunikasi. Di dalamnya terdapat hubungan antara unsur-unsur

pembentuk komunikasi seperti komunikator serta pesan yang disampaikan

oleh kedua  belah pihak. Steward L.   Tubbs  dan   Sylvia Moss

mengemukakan  dalam  “Human Communication” bahwa ada tiga model

komunikasi yaitu model komunikasi linier atau  biasa  disebut one-way
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communication, model komunikasi interaksional atau two way

communication. Komunikasi ini merupakan lanjutan dari komunikasi model

linier dan model komunikasi transaksional atau multiple way communication.

       Pada pola komunikasi secara virtual class pada karyawan PT Bank

Mandiri mikro bankking cluster 3 Makassar adalah pola komunikasi virtual

class  yang  dilakukan  dengan  metode  Work  From  Home atau  two  way

communication  dengan teori yang menyebutkan bahwa pola komunikasi

adalah sistem dari suatu proses komunikasi. Di dalamnya terdapat hubungan

antara unsur-unsur pembentuk komunikasi antar sesama karyawan  PT Bank

Mandiri mikro bankking cluster 3 Makassar saat pandemi covid19 melalui

virtual  class dari  rumah, komunikan serta pesan yang disampaikan  oleh

kedua belah pihak. Steward L.  Tubbs  dan  Sylvia Moss  mengemukakan

dalam  “Human Communication” bahwa ada tiga model komunikasi yaitu

model komunikasi linier atau biasa disebut one-way communication, model

komunikasi interaksional atau two way  communication. Komunikasi ini

merupakan lanjutan dari komunikasi model linier  dan  model  komunikasi

transaksional atau multiple way communication.

      Pada pola komunikasi secara virtual class  pada karyawan PT Bank

Mandiri  mikro bankking cluster 3 Makassar adalah pola komunikasi yang

kedua yaitu komunikasi interaksional atau two way communication.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu pola komunikasi virtual

class kerja dari  rumah   (Work from Home)   karyawan  PT Bank Mandiri

mikro bankking cluster 3 Makassar pada masa pandemi covid 19  berikut

kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini :

1.   Pola komunikasi melalui virtual class pada pola kerja WFH

Pola komunikasi memiliki perubahan pola selama  pandemi ini

terjadi. Hal ini dapat dilihat dari sistem kerja yang berbeda yaitu bekerja

dari rumah dan tentunya  menggunakan media  dalam bekerja  sebagai

perantara  antara  karyawannya.  Perusahaan  juga  dapat memaksimalkan

yang dapat mendukung peredaran informasi pada masa pandemi dengan

memfasilitasi alat bantu untuk karyawannya bekerja dari rumah. Dengan

adanya perubahan pola komunikasi tersebut pada Karyawan untuk

project  sosial media Instagram Telkom Indonesia sehingga team leader

mengalami  kebingungan dikarenakan belum terbiasa  akan pola kerja

WFH (work from home).  Namun ditanggulangi oleh adanya perubahan

pengorganisasian pada  anggota PT  Bank  Mandiri  Mikro  Bankking

Cluster 3 Makassar untuk mengelola informasi dari pada berfokus pada

struktur organisasi itu sendiri.

2.   Kunci informasi pola komunikasi Virtual class pada pola kerja WFH

43
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Lingkungan kerja  yang sebelumnya  dapat dilakukan di kantor,

bertemu secara  langsung diubah menjadi secara virtual  class dengan

alasan jaga jarak dan memenuhi ketentuan kapasitas yang diberikan dari

pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID 19.

3.   Ketidakjelasan informasi pada pola Virtual Class kerja WFH

Berdasarkan  penelitian  ini untuk mengurangi ketidakjelasan

informasi Virtual Class  yang beredar pada pola kerja WFH dengan cara

perusahaan meminta kepada team leader (TL) untuk melakukan reminder

kepada masing-masing Karyawan mengenai pembaruan informasi yang

ada dan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  diberikannya hukuman

tertentu atas kesalahan agent yang tetap tidak mengerti dan memahami

mengenai pembaruan isu, informasi serta  product knowledge yang baru.

Jika telah melakukan kesalahan  handling yang disebabkan oleh  adanya

ketidakjelasan informasi yang menjadi  informasi ambigu bagi agent,

maka  akan terdapat SP hingga  adanya  terminate  (pemutusan hubungan

kerja) dari perusahaan.

4.   Siklus Informasi secara Virtual class yang beredar pada pola kerja WFH

Dalam mengatasi fenomena  karyawan yang menganggap  adanya

ambiguitas atau ketidakjelasan informasi yang telah diterima melalui

siklus informasi organisasi pada pola kerja WFH PT Bank Mandiri Mikro

Bankking Cluster 3 Makassar yaitu berapa kali perusahaan mengadakan

upaya seperti rapat kecil atau rapat besar baik melalui media atau secara

langsung dengan tetap mematuhi protocol kesehatan  guna  meluruskan
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ketidakjelasan informasi  tersebut. Perusahaan melakukan wawancara

antar pribadi dengan para karyawan  PT Bank Mandiri Mikro Bankking

Cluster 3 Makassar yang menganggap adanya ambiguitas / ketidakjelasan

informasi yang telah diterima guna meluruskan ketidakjelasan informasi

tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh masing-masing tim dengan evaluasi

setiap minggunya dan karyawan  yang terbukti menerima ketidakjelasan

informasi akan  dilakukan penelusuran  lebih lanjut oleh  masing-masing

tim leader. Dengan kondisi seperti itu menjadi lebih  baik  lagi  dalam

bekerja.

5.   Pola Komunikasi secara Virtual class

Data yang telah didapatkan peneliti dalam penelitian dengan tema

Pola    Komunikasi Secara Virtual class pada Karyawan PT Bank Mandiri

Mikro  Bankking  Cluster  3  Makassar menyebutkan bahwa  adalah pola

komunikasi dua  arah yang melibatkan  komunikan dan komunikator

dalam perbincangan ataupun proses komunikasi tersebut.

Bahwasan nya setelah penelitian ini di lakukan, komunikasi

secara online melalui virtual class  terdapat banyak hambatan terutama di

bagian komunikasi yang harusnya dapat di tangani secara langsung (face

to face) agar bahasa  komunikasi yang di gunakan dapat  di  mengerti

dengan seksama.

5.2.  Keterbatasan Penelitian

       Kekurangan penelitian ini terletak pada informasi yang diterima

penulis terbatas pada   saat   pandemi,   pola   kerja   WFH  yang  berbeda
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pada  setiap  perusahaan  dan perbandingan pendapat ahli yang masih dapat

dikembangkan lagi dengan perbandingan objek penelitian. Karena beberapa

kendala penelitian ini cenderung terpaku pada satu objek saja, untuk melihat

Sistem Informasi organisasi pada  masa pandemi covid 19 pada  PT Bank

Mandiri Mikro Bankking Cluster 3 Makassar. Bentuk-bentuk analisis dalam

penelitian ini hanya dibatasi pada beberapa poin yang dibuat berdasarkan

perspektif peneliti. Tentu masih banyak hal yang dapat digali dalam Sistem

Informasi Organisasi pada perusahaan lainnya pada masa pandemi Covid-19.

5.3.  Saran

Dengan melihat sistem informasi organisasi pada era pandemi Covid-19

tahun 2020 hingga saat ini, secara perlahan semua kegiatan yang sehari-hari

dilakukan diluar  rumah  berubah  menjadi  kegiatan  yang  lebih  banyak

dihabiskan di dalam rumah. Mulai dari aktivitas kantor, sekolah, dan kegiatan

berkumpul lainnya  dibatasi, begitu pula  yang  dilakukan pada PT  Bank

Mandiri Mikro Bankking Cluster 3 Makassar yang menerapkan pola kerja

dari rumah. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk PT Bank Mandiri mikro bankking cluster 3 Makassar: Mengingat

kondisi pandemi covid-19 adalah suatu hal  yang  baru dirasakan  oleh

penduduk  dunia   tanpa terkecuali   Indonesia,  maka disarankan untuk

perusahaan memiliki tingkat  adaptasi  akan  perubahan yang tinggi. Tidak

menutup kemungkinan dari sisi komunikasi. Perusahaan juga disarankan

untuk memiliki manajamen krisis yang telah meliputi kondisi tidak terduga

seperti pandemi covid-19 ini lengkapn dengan persiapan menghadapi pola
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komunikasi yang akan berubah dalam perusahaan dimana  hal itu akan

membantu kegiatan operasional perusahaan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya: Pola komunikasi secara online  melalui

media  virtual class  pada pola kerja WFH banyak terjadi perubahan dari

informasi itu sendiri. Konsep pola  kerja WFH  sendiri  menarik untuk

diteliti  lebih dalam dari segi komunikasi, terutama untuk  memahami

penyebaran informasi dalam sebuah organisasi yang terjadi dalam kondisi

pandemi  dengan metode  kerja WFH. Akan tetapi keterbatasan ilmu

komunikasi dalam memahami bentuk informasi pada suatu organisasi pada

saat WFH di masa  pandemi  cukup  menyulitkan,  karena tidak  dapat

melakukan  pekerjaan  secara langsung  dengan  tatap muka  tetapi

menggunakan media sebagai perantara. Perlu bagi perusahaan adanya satu

tujuan yang mengharuskan mereka memperoleh informasi yang tepat baik

dari sumber internal maupun eksternal. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Informan 1

Nama :  JT (Jupri Tamrin)

Umur : 28 tahun

Tanggal wawancara : 1 Agustus 2022

VA: Apa jobdesc Anda di cluster 3 Makassar?

JT: 

1. Melakukan monitoring penagihan terhadap MM (mitra mikro).
2. Melakukan rekapan tagihan dan controling angsuran terhadap 

pembayaran yang masuk.
3. Melakukan penagihan langsung bersama dengan tim jika terdapat 

penagihan ekstra.

VA: Bagaimana Anda melalui WFH? 

JT: Dengan menjalankan WFH memang memiliki banyak kendala 
utamanya teman-teman yang dilapangan, sehingga kami membuat plan 
dengan cara yang ketat untuk kunjungan langsung. Sebab apapun bisnis 
harus tetap berjalan dengan melakukan adaptasi baru. Walaupun banyak 
kesulitan seperti, sulit berkomunikasi langsung dan mengawasi teman-
teman dilapangan. 

VA: Bagaimana cara komunikasi Anda sejak masa pandemi? 

JT:  Cara  komunikasi  sejak  pandemi  dengan  melalui  zoom  atau  teams
dengan jaga jarak

VA: Apa perubahan Anda sejaka melalukan virtual class? 

JT:  Perubahan  sejak  melakukan  virtual  class,  tingkat  komunikasi  yang
sangat  rendah,  sulitnya  melakukan kerja  langsung melalui  kunjungan ke
debitur. 
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Informan 2

Nama :  MG (Marlin Gazali Amir)

Umur : 43 tahun

Tanggal wawancara : 2 Agustus 2022

VA: Apa jobdesc Anda di cluster 3 Makassar?

MG: Cluster manager 

VA: Bagaimana Anda melalui WFH? 

MG: Work From Home di Mandiri dilakukan secara bergantian antara satu
cabang  dengan  cabang  lainnya.  Cabang  giliran  WFH  sebagian  timnya
ditugaskan untuk aktivitas marketing.

VA: Bagaimana cara komunikasi Anda sejak masa pandemi? 

MG: Komunikasi  lebih banyak secara  online  (video call),  zoom (teams)
lebih cepat dan efisien.

VA: Apa perubahan Anda sejak melakukan virtual class?

MG: Lebih banyak pekerjaan yang bisa di selesaikan karena dengan virtual
class, pekerjaan lain bisa terselesaikan. 

VA: Apakah efektif melakukan survei online kepada nasabah? 

MG: Efektif karena dengan survei online nasabah bisa lebih terbuka, jujur
dan memudahkan nasabah. 
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Informan 3 

Nama : IS (Irma Suriani)

Umur : 30 tahun 

Tanggal wawancara : 3 Agustus 2022

VA: Apa jobdesc Anda di cluster 3 Makassar?

IS: 

1. Administrasi dokumen
2. Kepegawaian 
3. Data 
4. Nota-nota 

VA: Bagaimana Anda melalui WFH? 

IS: Memonitor pekerjaan dari rumah, zoom/teams setiap ada pertemuan.

VA: Bagaimana cara komunikasi Anda sejak masa pandemi? 

IS: Memanfaatkan media teknologi seperti whatsapp, teams dan zoom.

VA: Apa perubahan Anda sejak melakukan virtual class? 

IS:  Waktu  semakin  efesien  dan  lebih  simple  karena  banyaknya  media
teknologi yang bisa dimanfaatkan jadi semakin update. 
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Informan 4 

Nama :  MI (Muhammad Irsam J) 

Umur : 27 tahun 

Tanggal wawancara : 4 Agustus 2022

VA: Apa jobdesc Anda di cluster 3 Makassar?

MI: Administrasi perkantoran 

VA: Bagaimana Anda melalui WFH? 

MI: Memastikan semua channel komunikasi seperti whatsapp, telegram dan
standby di monitor.

VA: Bagaimana cara komunikasi Anda sejak masa pandemi? 

MI: Menggunakan atau memanfaatkan aplikasi zoom. 

VA: Apa perubahan Anda sejak melakukan virtual class? 

MI:  Lebih  mengenal  update  tentang teknologi  yang memungkinkan kita
melakukan pertemuan tanpa harus bertemu langsung.   
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Informan 5

Nama : ZA (Zainal Abidin) 

Umur : 41 tahun 

Tanggal wawancara : 5 Agustus 2022

VA: Apa jobdesc Anda di cluster 3 Makassar?

ZA:

1. Administrasi kredit 
2. Aktivasi rekening
3. Laporan terkait aktivitas cluster mikro

VA: Bagaimana Anda melalui WFH? 

ZA: Aktivitas pekerjaan dapat dilakukan dengan baik walaupun dari rumah,
karena jobdesc tidak membutuhkan interaksi langsung dengan nasabah. 

VA: Bagaimana cara komunikasi Anda pada saat pandemi? 

ZA:  Komunikasi  dilakukan  secara  online  melalui  whatsapp,  telpon,
ataupunmedia video seperti zoom atau Microsoft teams. 

VA: Apa perubahan Anda sejak melakukan virtual class? 

ZA: Tidak melakukan virtual class.

VA: Apakah efektif melakukan survei online kepada nasabah? 

ZA: Efektif, karena dapat menghemat waktu dan biaya.  
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Informan 6 

Nama : WS (Wahyu Sucipto) 

Umur : 30 tahun 

Tanggal wawancara : 8 Agustus 2022

VA: Apa jobdesc Anda di cluster 3 Makassar?

WS: 

1. Mikro kredit analis
2. Melakukan analisa kelayakan usaha mikro dalam pengajuan kredit
3. Melakukan maintenance dan monitoring pembayaran kredit debitur

VA: Bagaiaman Anda melalui WFH?

WS: Dengan beberes beres rumah, olahraga ringan bersama keluarga dan
bermain bersama anak-anak. 

VA: Bagaimana cara komunikasi Anda sejak masa pandemi? 

WS: Dengan menggunakan social media dan media vicon lainnya. 

VA: Apa perubahan Anda sejak melakukan virtual class? 

WS: Banyak mengetahui hal-hal baru mengenai pekerjaan dan lingkungan
pekerjaan dikarenakan informasi sengat cepat tersampaikan melalui media
telekomunikasi seperti whatsapp dan vicon. 

VA: Apakah efektif melakukan survei online kepada nasabah? 

WS: Efektif melihat dalam masa pandemi dengan pembatasan social dapat
dilakukan dengan cara virtual dengan memanfaatkan teknologi yang sudah
mempuni  saat  ini  dapat  melakukan  survei  tanpa  harus  bertemu  secara
langsung. 
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