
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam memasuki era globalisasi, sektor industri di lndonesia secara 

umum terus berkembang. Meningkatnya sektor industri menuntut 

konsekwensi adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sifat dan 

karakter dari perusahaan industri. 

Salah satu bidang yang rnenjadi sorotan masyarakat sekarang ini 

adalah adalah industri tekstil yang termasuk salah satu penghasil komoditi 

yang menjadi tumpuan perolehan devisa. Pada tahun 1997 ini ekspor tekstil 

menghasilkan US $7,8 miliar, dan diperkirakan pada tahun 2000 mendatang 

ekspor tekstil lndonesia akan mampu memberikan sumbangan devisa US $ 

9-1 0 miliar. 

Dalam persaingan usaha di sektor industri TPT (Tekstil dan Produk 

Tekstil) lndonesia yang semakin ketat baik di dalarn negeri maupun di luar 

negeri, banyak tantangan-tantangan yang hams dihadapi oleh pemsahaan- 

perusahaan industri tekstil tersebut untuk dapat bertahan. Salah satunya 

adalah tantangan bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, karena dengan dukungan sumberdaya manusia 

yang berkualitas diharapkan sumberdaya yang lain yang dimiliki perusahaan 
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dapat dioperasikan secara optimal dan akan mendatangkan keuntungan 

yang maksimal bagi perusahaan. 

Untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam menghasilkan 

suatu produk, sumberdaya manusia yang berkualitas, banyak perusahaan 

melakukan upaya-upaya untuk mendorong terciptanya suatu efisiensi, salah 

satu upaya adalah pelatihan. Pelatihan dilakukan perusahaan agar 

sumberdaya manusia yang dimiliki dapat meningkatkan ketrampilan, sikap 

dan pengetahuan, sehingga sasaran yang telah ditetapkan perusahaan 

dapat tercapai sesuai tujuan yang diinginkan. 

Pelatihan yang dilakukan perusahaan pada umumnya 

diselenggarakan di dalam rnaupun di luar perusahaan. Tujuannya agar 

karyawan selain mendapatkan ilmu yang berasal dari dalam perusahaan, 

juga dapat menambah ilmu yang berasal dar luar. 

Texmaco Group merupakan salah satu perusahaan tekstil besar di 

Indonesia. Perkembangan tekstil di Texmaco sangat baik sekali karena 

perusahaan sekarang, tidak hanya berproduksi pada usaha tekstil saja 

melainkan mengembangkan produknya seperti perdagangan, keuangan, 

kontraktor dan produk baja. 

PT. Texmaco Perkasa Engineering (TPE) di kawasan Karawang 

Jawa-Barat tempat geladikarya dilakukan, adalah suatu industri produk baja 

yang menghasilkan perakitan mesin, fabrikasi, dan lainnya. Tujuan 
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perusahaan inii adalah menghasilkan produksi yang baik, mernperoleh 

keuntungan dengan sumberdaya manusia yang potensial. Oleh sebab itu, 

tingkat keahlian dan ketrampilan yang tinggi rnenjadi salah satu syarat yang 

diperlukan untuk mendapatkan surnberdaya tersebut.. 

Pelatihan manajerial yang diadakan di PT TPE bertujuan untuk 

rneningkatkan dan mengembangkan kemarnpuan dan pengetahuan 

karyawan tingkat Middle sampai Top Manajemen. Perusahaan mernberikan 

perhatian penuh kepada karyawan antara lain kebutuhan pelatihan yang 

benar-benar diperlukan yang disesuaikan dengan uraian pekerjaaan masing- 

masing. 

Supervisor sebagai ujung tornbak daripada middle manajernen 

merupakan tingkat yang rnenjernbatani struktural perusahaan. Tanpa adanya 

seorang supervisor, tenaga pelaksana atau operator tidak dapat bekerja 

sesuai dengan fungsinya. Salah satu fungsinya adalah memahami berbagai 

sasaran, kebijakan dan prosedur strategis dan mengkomunikasikan kepada 

karyawan (operator). Oleh sebab itu tanpa adanya koordinasi yang jelas 

antara atasan dan bawahan, tidak mungkin pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Pihak rnanajernen perusahaan melihat bahwa selama ini pekerjaan 

supervisor pada divisi operasional, pada urnumnya sudah rnenjalankan 

pekerjaannya, namun pada kenyataannya apa yang dikerjakan belum terlihat 
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maksimal. Mereka hanya bertumpu pada penyelesaian pekerjaan bukan 

pada ketepatan waktu dan hasil yang memuaskan. 

Selama ini pelatihan yang diikuti oleh supervisor PT. Texmaco 

Perkasa Engineering di PP-SDM hanya beberapa kali saja dan prosesnya 

masih belum sesuai dengan pelaksanaan pelatihan yang seharusnya 

dilaksanakan. Penentuan jumlah karyawan yang ikut hanya berdasarkan 

giliran atau tempat yang tersedia di PP-SDM. 

Berdasarkan pemikiran yang terkandung di atas maka perlu bagi PT. 

TPE dan PP-SDM untuk mengindentifikasikan sistem pelatihan yang cocok 

untuk tingkat supervisor divisi operasional apakah sudah sesuai dengan 

sistem yang diharapkan. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas,'maka penulis melihat 

permasalahan yang di hadapi oleh PT. TPE dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Sejauhmana program pelatihan yang telah disusun dan dilakukan oleh 

PT.TPE untuk para Supervisor sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

pekerjaan yang dikehendaki perusahaan ? 

2. Apakah program pelatihan supervisor dengan mengunakan metode 

kebutuhan pelatihan sudah dilakukan secara efektif ? 
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C. Tujuan Geladikarya 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka Geladikarya ini bertujuan: 

I. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan 

perusahaan. 

2. Menentukan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan 

supervisor. 

D. Kegunaan Geladikarya 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat membandingkan dan menganalisis kebutuhan 

pelatihan yang telah dilakukan dengan pengembangan yang dilakukan. 

Perusahaan dapat melihat apakah penyusunan program pelatihan yang 

telah dilakukan selama ini sudah sesuai serta menganalisis dan 

memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Merupakan suatu manfaat karena menambah pengetahuan dan 

pengalaman tentang aktivitas perusahaan khususnya mengenai 

pelatihan. 

Merupakan suatu kesempatan di dalam proses belajar mediagnosis dan 

menangani masalah - masalah manajemen sumberdaya manusia. 
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