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industri pertekstilan, setelah melakukan berbagai usaha untuk 

meningkatkan kualitas produk antara lain dengan penggantian spare-part 

mesin yang ada, perubahan konstruksi, pengetatan pengawasan hasil 

produksi, maka sejak bulan October tahun 1986, PT Primissima pertama kali 

telah dapat mengekspor hasil produknya ke Inggris. 

Sqak tahun 1986 PT. Primissima selalu concern terhadap 

peningkatan kualitas. Pada tahun 1987 PT. Primissima sudah dapat 

memenuhi kualitas Japan Industry Standard (JIS), yang merupakan standar 

internasional paling ketat di bidang indusbi tekstil. Mengingat bahwa 

saingan dari beberapa negara pengekspor tekstil cukup banyak antara lain 

Taiwan, RRC, Korea Selatan, maka pihak manajemen PT. Primissima perlu 

terus berupaya agar kualitas produk dapat dipertahankan bahkan terus 

ditingkatkan. 

Tingginya kualitas produk tekstil, disamping teknologi yang 

digunakan berupa mesin-mesin dan bahan baku yang baik, juga sangat 

dipengaruhi oleh kualitas dari sumber daya manusianya. PT. Primissima 

menyadari bahwa sumberdaya manusia sangat mempengaruhi kualitas 

produknya sebagaimana tampak dari filosofi yang dicanangkan oleh 

perusahaan sebagai berikut : 

'% Kepuasan pelanggan diutamakan. 

'b Produk unggulan adalah mutu tertinggi. 
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% Bekerja berdasarkan sistlm mutu IS0 9000. 

% Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kebanggaan perusahaan. 

% Efektif dalam biaya dan kompetitif dalam pelayanan. 

Sebagai gambaran perkembangan hasil penjualan baik ekspor 

maupun lokal dari produk tekstil PT. Prirnissirna aebagaimana dalam tabel 

1. Berikut : 

Tabel 1.Daftar Penjualan Ekspor dan Lokal Tahun 1993-1995 PT. Primissima. 

Data penjualan terseht menunjukan bahwa total penjualan pada tahun 1995 

sangat menurun khususnya disebabkan dari angka ekspornya 

Dengan renovasi yang dilakukan pabrik I pada bulan April 1994 

berupa penggantiaan 180 mesin Loom diganti 60 mesin Jet Loom (AJL) dan 

mulai produksi pada awal Bulan October 1994 ditambah lagi dengan 

dibelinya 10 buah mesin Winding merk Savio Espero buatan Itali yang 
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dapat menyambung benang secara otomatis tanpa kelihatan sambungannya, 

diharapkan penjualan dapat meningkat 

Untuk menyongsong masa depan, PT. Primissima terus berusaha 

untuk berkembang dan mengejar ketinggalannya dalam hal kualitas produk 

di pasaran dunia disamping berusaha untuk memperoleh Sertifikat ISO- 

9000. Modal, material dan sarana kerja yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tersebut tidak akan berarti apabila tidak ditangani dengan baik, 

dengan kata lain bahwa faktor-faktor tersebut harus ditunjang dengan 

surnber daya manusia yang tangguh, karena manusialah yang menggerakan 

faktor-faktor lainnya tersebut Sumberdaya manusia perlu digali, 

dikembangkan dan dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin. 

Jenis usaha pertekstilan seperti yang digeluti oleh F'T. Prirnissima ini 

memiliki banyak tantangan berupa persaingan baik dalam maupun luar 

negeri, ditambah lagi menyongsong era globalisasi, mengharuskan 

perusahaan membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan tangguh 

untuk dapat berkompetisi dengan jalan mengembangkan sumberdaya 

manusia itu sendiri. 

Perusahaan yang ingin terus berkembang harus berani melihat 

kedepan dengan mengantisipasi tantangan dan jeli melihat peluang. Untuk 

itu perusahaan dalam menjalankan usahanya harus efektif, meningkatkan 
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efisiensi dan secara maksimal meningkatkan produktivitas sumber daya 

-r. 
manusianya. 

Menyadari akan tantangan yang semakin kompleks dimasa yang 

akan datang khususnya dalam ha1 kualitas produk dan pemasaran, dan 

mengingat bahwa tenaga kerja mempakan asset utama pemsahaan yang di 

andalkan, maka PT. Primissima berkeinginan memiliki perencanaan sumber 

daya manusia yang baik yang dihubungkan dengan pengembangannya. 

Peran pelatihan bagi karyawan/pegawai untuk mengembangkan 

unsur-unsur potensi yang terdapat di dalam diri setiap individu seperti 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengalaman memang merupakan 

modal, akan tetapi untuk pengembangan bakat dan kemampuan lebih lanjut 

diperlukan pendidikan/pelatihan. Dengan pelatihan akan memperbaiki dan 

meningkatkan efektifitas kerja untuk mencapai produktivitas optimal. 

Pelaksanaan program pelatihan/pendidikan yang menyangkut jenis 

pelatihan yang dibutuhkan, pola pelaksanaannya dan metode yang 

digunakan, harus didasarkan pada kebutuhan pemsahaan yang didahului 

dengan analisis kebutuhan pelatihan. Dari sini dapat diketahui kebutuhan 

pelatihan dari perusahaan. 

Pengembangan sumberdaya manusia khususnya dalam hal 

menyusun program pelatihan diperlukan prangkat analisis kebutuhan 

pelatihan (AKP) karena dengan AKP akan dipwoleh suatu gambaran 
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mengenai kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh setiap karyawan/ 

pegawai. 

Berkaitan dengan peningkatan kualitas produk yang ditunjang 

dengan teknologi yang sudah diperbaharui, maka yang banyak berperan 

dalam ha1 ini adalah Departemen Pemintalan (Spinning) dan Pertenunan 

(Weaving). Supervisor adalah jabatan penghubung antara tenaga operator 

pabrik dan pihak manajemen pemsahaan sehingga perannya cukup 

berpengaruh dalam peningkatan kualitas dari produk tekstil sehingga 

pengembangannya sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pennasalahan yang dihadapi 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah PT. Primissima dalam melaksanakan program pelatihan untuk 

pengembangan pegawainya telah mendasarkan pada analisis kebutuhan 

pelatihan ?. 

2. Kebutuhan pelatihan apa yang akan ditetapkan bagi supervisor di 

Departemen Spinning dan Weaving PT. Primissima ?. 

3. Materi apa yang diberikan bagi S U ~ ~ M S O ~  yang akan mengikuti 

pelatihan ?. 
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C. Tujuan Gladikarya 

Gladikarya ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pelaksanaan program pelatihan di IT. Primissima. 

2. Kebutuhan pelatihan bagi supervisor di Departemen Pemintalan 

(Spinning) dan Pertenunan (Wewing). 

3. Menentukan materi pelatihan bagi supervisor yang akan mengikuti 

pelatihan. 

E. Manfaat dan Kegunaan Gladikarya 

Manfaat dan kegunaan gladikarya ini dapat dilihat dari dua sisi yakni 

dari sisi PT. Primissima dan penulis sendiri yakni sebagai berikut : 

1. Bagi PT. Primissima, diharapkan minimal menjadikan informasi 

bagaimana cara menganalisis kebutuhan pelatihan dengan benar untuk 

pelaksanaan program pelatihan. 

2. Bagi Penulis, kesempatan ini merupakan peluang memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman tentang aktivitas manajemen perusahaan 

khususnya manajemen sumberdaya manusia. Sekaligus aplikasi teoritis 

yang selama ini diperoleh di dalam perkuliahan di MMA IPB. 
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