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A. Rundown Wawancara 

Mohon Bapak sebutkan dan jelaskan. 

1. Untuk menjdikan sdm yang dimiliki oleh Kusuma Agrowisata menjadi 

sesuatu yang dapat menjadikan perusahaan mencapai sasarannya. 

Strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa 

strategi yang akan anda lakukan untuk untuk meningkatkan kemampuan 

sdm dari sisi perspektif belajar dan pertumbuhan? 

2. Perspektif bisnis internal memfokuskan pada proses yang harus 

dilakukan oleh departemen sdm yang dapat berdampak pada kepuasan 

dan finansial. Strategi apa yang akan di terapkan? 

3. Perspektif pelanggan merupakan tolok ukur karyawan sebagai aset 

strategi, pengguna atau dari implementasi strategi. Ukuran dari perspektif 

ini adalah kepuasan karyawan. Strategi apa yang akan dilakukan untuk 

mencapai kepuasan karyawan dan berdampak pada pencapaian sasaran? 

4. Perspektif finasial merupakan pendanaan dan pengelolaan finansial yang 

diperlukan dalam mengelola aktivtas departemen SDM. Bagaimana 

strategi Kusuma Agrowisata untuk tujuan tersebut? 
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B. Hasil Wawancara 

1. Dari sisi SDM setiap kebutuhan disediakan. Kusuma Agrowisata 

mempunyai program setiap saat melakukan penambahan pengetahuan 

untuk mereka, training mengikutkan pegawai seminar baik di dalam 

maupun di luar organisasi. Dengan berkembangnya persaingan yang 

terjadi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang dimiliki 

oleh Agrowisata. Untuk SDM yang ada setiap tahun jadwalnya sudah 

tersusun semua. Salah satunya untuk menunjang peningkatan kualitas 

SDM tersebut adalah dengan training. Selanjutnya adalah dengan 

melakukan studi banding. Misalnya jika organisasi harus merekrut 

karyawan baru maka manajemen terbentur dengan struktur organisasi 

dan anggaran. 

2. Dalam proses  bisnis internal perusahaan  

Manajemen berfokus pada karyawan. Mengkondisikan bahwa karyawan 

harus merasa enjoy. Dengan semua yang mereka dapat disini tercukupi 

dan merasa puas, salah satunya dilihat dari  sisi gaji. Dibandingkan 

dengan yang lain, gaji terendah karyawan Kusuma Agrowisata adalah 

UMK Kota Batu. Fasilitas lain penunjang sudah lengkap semua, seperti 

BPJS Kesehatan, semua karyawan bebas menggunakan fasilitas yang ada 

di Kusuma Agrowisata selama fasilitas tersebut tidak sedang digunakan 

oleh tamu. Jika ada karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya 

sudah disediakan dana tersendiri dari perusahaan. Dampak dari seluruh 

fasilitas yang dberikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

karyawan secara signifikan.  

3. Dari perspektif pelanggan (karyawan) perusahaan dapat melihat dari: 

a. Karyawan, jika mereka puas maka peningkatan  kinerja dapat secara 

langsung dilihat hasilnya karena setiap peride ada penilaian 

karyawan. Sebelum penilaian tersebut, karyawan dajak berdiskusi 

mengenai puas tidaknya selama bekerja di Kusuma Agrowisata. 

Perusahaan berrusaha menjalin kedekatan dengan karyawan untuk 

mengetahui sejauh ini karyawan memiliki masalah atau tidak.  
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b. Dari sis gaji, fasilitas, terutama dari sisi peralatan penunjang kerja 

karyawan dan penunjang kemampuan mereka. Perusahaan membuat 

sesi sharing dengan karyawan mengenai kebenaran tentang benar 

atau tidaknya bahwa mereka sudah merasa puas dengan fasilitas 

yang disediakan perusahaan. Acauan kerja  mereka adalah apa yang 

mereka dapat disini.  

4. Kegiata Pengelolaan SDM perusahaan telah menyediakan dana untuk 

kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, dana sudah dipersiapkan. 

Baik kegiatan operasional maupun non operasional sudah ditanggung 

oleh perusahaan. Dana yang sudah di sediakan semaksimal mungkin 

digunakan untuk pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan. 

Sebalum melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan terlebih 

dahulu diidentifikasi permasalahan yang ada pada karyawan disisi skill 

kemudian dianalisis apa yang harus diberikan dalam pelatihan sehingga 

dana yang telah dikeluarkan seimbang dengan harapan dari adanya 

program pelatihan tersebut.  

 


