
1. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam menghadapi perdagangan bebas, setiap negara dituntut 

memiliki keunggulan kompetiW dan kemampuan daya saing yang tinggi agar 

mampu bersaing dan memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. 

Oleh karena itu diperlukan persiapan yang sangat matang. Salah satu 

persiapan yang sangat penting adalah menyiapkan Sumberdaya Manusia 

(SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk dapat memenangkan 

persaingan pada perdagangan bebas tersebut. 

Efisiensi suatu perusahaan dan kualitas karyawan sangat 

tergantung pada baik buruknya pengembangan karyawan pada perusahaan 

itu sendiri. Di dalam perusahaan yang mencari keuntungan, tujuan ini dapat 

dicapai dengan baik apabila karyawannya dilatih dengan baik dan sempurna. 

Pengembangan karyawan ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi 

biaya ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Dalam 

perusahaan yang orientasinya untuk memperoleh dan memaksimumkan 

keuntungan, menuntut seorang karyawan yang dapat bekerja secara efektif, 

efisien, produktif, kreatif, berwawasan luas jauh ke depan dan 
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menghasilkan karya dengan kualitas yang baik, sehingga daya saing 

perusahaan semakin besar. 

Peningkatan kualitas Surnberdaya Manusia merupakan tuntutan 

yang mutlak harus dipenuhi dalam rangka memenuhi tuntutan lingkungan 

internal dan eksternal suatu perusahaan. Untuk itu dituntut kualitas 

Sumberdaya Manusia yang tinggi dan handal yang merupakan unsur 

pembentuk keuntungan kompetitif. 

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk peningkatan 

kualitas dan pengembangan Sumberdaya Manusia khususnya pada 

karyawan bagian Trade Sales PT. lndexim Alpha ialah melalui 

penyelenggaraan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan teknis-manajerial yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau 

jabatannya. 

Pengembangan karyawan melalui pelatihan rnerupakan fungsi 

operasional dari manajemen sumberdaya manusia perusahaan. Pelatihan 

karyawan, baik yang baru maupun yang lama, perlu dilakukan secara 

terencana dan berkesinambungan. Agar supaya pengembangan ini dapat 

dilaksanakan dengan baik, harus terlebih dahulu ditetapkan suatu program 

pelatihan karyawan. Perencanaan program pelatihan karyawan ini 

hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metoda-metoda 

ilmiah serta berpedoman pada ketrarnpilan yang dibutuhkan perusahaan saat 

ini maupun dirnasa mendatang. 
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PT. lndexim Alpha (Mead Johnson) merupakan perusahaan 

farmasi yang bertaraf internasional. Dalam melakukan kegiatan usahanya 

yang berbasis teknologi tinggi, PT. lndexim Alpha (Mead Johnson) 

mengembangkan usaha di bidang obat-obatan, produk-produk konsumer, 

nutrisi, dan medical devices. 

Dengan melakukan kegiatan usaha yang penanganannya 

menggunakan teknologi tinggi, dan dilatarbelakangi dengan tujuan 

perusahaan untuk menggapai prestasi tertinggi dengan pertumbuhan 

terbesar, peningkatan produktifitas dan budaya dinamika operasional, maka 

PT. lndexim Alpha (Mead Johnson) harus didukung oleh karyawan yang 

memiliki keahlian dan keterampilan yang berkualitas memadai. Sampai saat 

geladikarya ini dilakukan, jumlah karyawan di PT. lndexim Alpha (Mead 

Johnson) sebanyak 136 orang. 

PT. lndexim Alpha (Mead Johnson) menyadari akan arti 

pentingnya pelatihan bagi karyawan untuk dapat mengikuti adanya 

perkembangan dan perubahan teknologi yang digunakan di perusahaan, dan 

ini menyebabkan peranan pelatihan semakin penting di dalam kegiatan 

perusahaan. Hal lain, yang mendorong perlunya perusahaan memberikan 

pelatihan karyawan yaitu masih ada beberapa karyawan yang didayagunakan 

saat ini, memiliki pengalaman kerja yang relatif kurang. Dalam ha1 ini 

perusahaan tidak akan segan-segan mengeluarkan biaya untuk keperluan 

pelatihan karyawannya, sebab ha1 ini dianggap sebagai suatu investasi yang 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan baik untuk waktu jangka 
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pendek maupun jangka panjang, dimana perusahaan akan menggunakan 

teknologi yang lebih maju guna rnenjaga kedinamisan dan keunggulan 

internal perusahaannya. 

Pada saat ini, di PT. lndexirn Alpha (Mead Johnson), pihak 

manajemen sumberdaya manusia telah memberikan beberapa kegiatan 

pelatihan baik untuk bidang operasional maupun di bidang manajerial. Akan 

tetapi materi dan jenis pelatihan yang diberikan bukan berdasarkan survey 

kebutuhan pelatihan (kebutuhan yang dirasakan oleh karyawan). Karena 

tidak berdasarkan survey tersebut, rnaka perusahaan tidak mengetahui 

materi dan jenis pelatihan yang harus diberikan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kinerja kerja serta untuk dapat mengatasi masalah-masalah 

manajemen yang sering dihadapi. Hal ini menyebabkan materi dan jenis 

pelatihan yang diberikan bukan merupakan rnateri dan jenis pelatihan yang 

ideal bagi karyawan untuk suatu jabatan tertentu. Untuk itu, dalam memilih 

pelatihan, perusahaan harus mengetahui tingkat kebutuhan pelatihan bagi 

karyawan dan jenis pelatihan yang benar-benar dibutuhkan oleh karyawan. 

Pertimbangan lain yang mendasari perlunya dilakukan pelatihan 

yaitu untuk pengembangan karyawan dalam mengantisipasi tugas-tugas di 

masa yang akan datang yang menuntut karyawan memiliki kemampuan yang 

lebih untuk berinovasi dan berkreatifitas agar perusahaan dapat selalu 

bersaing. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian diatas, yang dilatarbelakangi oleh makin meningkatnya 

tingkat persaingan antar perusahaan yang menyebabkan kebutuhan akan 

sumberdaya manusia yang berkualitas semakin krusial, dan didasari oleh 

adanya perubahan dan tuntutan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk 

mengembangkan karyawannya melalui penyelenggaraan program pelatihan, 

maka PT. lndexim Alpha (Mead Johnson) bermaksud mengembangkan 

karyawan-karyawannya di bagian trade sales melalui kegiatan pelatihan. 

Pelatihan ini diberikan kerena sampai pada saat ini perusahaan 

belum mengetahui materi dan jenis pelatihan yang harus diberikan kepada 

karyawan untuk meningkatkan kinerja kerja serta untuk dapat mengatasi 

masaiah-masalah manajemen yang sering dihadapi. Oleh karena itu 

kebutuhan pelatihan yang bagaimana yang diinginkan oleh karyawan PT. 

lndexim Alpha (Mead Johnson) khususnya di bagian trade sales, masih 

menjadi tanda tanya. Dari permasalahan tersebut timbul berbagai 

pertanyaan, yaitu : 

1. Bagaimana perusahaan merencanakan kebutuhan pelatihan untuk 

karyawannya berdasarkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan ? 

2. Apakah perusahaan telah meiakukan perencanaan pelatihan secara 

kontinu dan sesuai dengan kebutuhan karyawannya ? 

3. Bagaimana bentuk pelatihan yang telah diberikan kepada karyawan 

oleh perusahaan maupun yang akan dilakukan oleh perusahaan ? 
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4. Apakah pelatihan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran yang 

ingin dicapai oleh perusahaan ? 

C. TUJUAN 

Tujuan dari geladikarya ini adalah untuk melakukan analisis dan 

sintesis dalam rangka pengembangan karyawan dengan mengkaji kebutuhan 

pelatihan pada PT. lndexim Alpha (Mead Johnson). Hasil yang diharapkan 

dari geladikarya ini adalah diperoleh suatu bentuk pelatihan yang tepat bagi 

pengembangan karyawan, yang dapat meningkatkan mutu, kompetensi dan 

daya saing karyawan sehingga perusahaan dapat bersaing pada 

perdagangan bebas tersebut. Secara lebih terperinci, tujuan yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Mengkaji strategi pengembangan sumberdaya manusia pada perusahaan 

2. Mengevaluasi sistem pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia 

pada PT. lndexim Alpha (Mead Johnson) saat ini. 

3. Mengidentifikasi bentuk pelatihan yang telah dilakukan dan yang akan 

dilakukan oleh perusahaan. 

4. Mengkaji kebutuhan pelatihan karyawan bagian trade sales berdasarkan 

pencapaian visi, tujuan dan sasaran perusahaan. 
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5. Merancang alternatif bentuk pelatihan yang tepat bagi karyawan, guna 

meningkatkan mutu, kompetensi dan daya saing sumberdaya manusia 

dalam era perdagangan bebas. 

D. MANFAAT 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan dilakukannya 

geladikarya ini adalah : dalam kegiatan geladikarya ini, perusahaan dapat 

memanfaatkan keterampilan dan keahlian peserta geladikarya untuk 

membantu perusahaan dalam menganalisis dan mensintesis permasalahan 

yang dihadapi perusahaan, untuk dicarikan saran-saran pemecahannya. 

E. RUANG LINGKUP 

Kajian dilakukan pada bagian Trade Sales PT. lndexim Alpha 

(Mead Johnson), dimana kajian hanya sampai pada pemberian alternatif 

sistim pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan karyawan saat ini 

sedangkan implementasinya diserahkan kepada perusahaan. 
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