
L PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam mengantisipasi era globalisasi maka seluruh organisasi yang ada 

di Indonesia dituntut untuk menunjukkan kinerjanya yang terbaik agar dapat 

bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Untuk dapat 

meningkatkan produktivitas, suatu organisasi dapat melakukan perbaikan kinerja 

dan perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia 

merupakan faktor penting dalam menggerakkan sumberdaya modal, material 

maupun sumber daya lainnya di suatu organisasi. 

Mengingat karyawan merupakan modal utama yang terpenting bagi 

organisasi, maka karyawan tidak dianggap sebagai salah satu unit produksi 

saja, melainkan harus dianggap sebagai manusia-manusia yang utuh yaitu 

sebagai sumberdaya. Dengan dianggap sebagai sumberdaya maka 

penggunaannyapun dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu kualitas 

sumberdaya manusia perlu dikembangkan secara berkesinambungan. 

KualAas sumberdaya manusia dalam suatu organisasi menentukan 

efisiensi dan efektititas organisasi tersebut. Pengembangan sumberdaya 

manusia merupakan investasi jangka panjang bagi suatu organisasi. 

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan kunci untuk pengembangan 

organisasi yang bersangkutan. 

PT. Citra Abadi Sejati adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

garmen. PT. CAS merupakan perusahaan menghasil devisa non migas bagi 

negara. Menurut pengamatan CIC, 1997, dapat dilihat bahwa sampai tahun 2001 

nanti pasaran ekspor garmen lndonesia diperkirakan mencapai 429.347 ton. 

Data Seiengkapnya tentang proyeksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Proyeksi Ekspor Garmen Indonesia 1997 - 2001 

Tahun 

1997 

Para buyer PT. CAS berasal dari seluruh benua yang ada di dunia. Buyer 

paling banyak berasal dari benua Eropa dan Amerika seperii negara Belgia, 

Jerman, United Kingdom, Swedia, Belanda, Italia, Norwegia, Austria, Denmark, 

Finlandia, Swiss, Spanyol, Yunani dan Amerika Serikat. 

Salah satu cara yang digunakan oleh PT. Citra Abadi Sejati untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya adalah melalui pelatihan untuk 

rneningkatkan kemampuan teknis manajerial yang dapat membantu pekerjaan 

atau jabatannya. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan diharapkan dapat 

mendorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. 

Pelatihan perlu dilaksanakan secara terencanadan berkesinambungan. 

Agar program pelatihan tersebut berhasil maka terlebih dahulu ditetapkan suatu 

program pelatihan karyawan. Diharapkan pelatihan tersebut dapat 

mengantisipasi perubahan - perubahan yang terjadi di masa yang akan datang 

sehingga karyawan dapat lebih kreatif dan inovatif. 

Akan tetapi program pelatihan yang bagaimana yang sesuai dengan 

kebutuhan PT. CAS masih menjadi tanda tanya, mengingat pelatihan yang 

Ekspor ( Ton ) 

328.559 

1998 

1999 

2000 

2001 

353.756 

378.953 

404.150 

429.347 

Sumber : CIC ( 1997 ) 
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dilakukan selama ini kurang terencana dan tidak berkesinambungan. Oleh 

karena itu perlu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan di PT. CAS. 

B. ldentifikasi Masalah 

Supervisor merupakan ujung tompak dalam proses produksi di PT. CAS 

dan merupakan penghubung bagi perusahaaan, antara pihak manajemen dan 

bawahan. Perusahaan memiliki sasaran jangka pendek yaitu pemenuhan target 

produksi yang harus dipenuhi oleh para supervisor. Pihak manajemen melihat 

bahwa target produksi belum terpenuhi secara maksimal. Selama ini, supervisor 

melaksanakan tugasnya tanpa memperhatikan efisiensi dan hasil yang 

rnernuaskan. 

Tidak terpenuhinya target produksi ini diidentifikasikan karena supervisor 

kurang dapat mengontrol pekerjaan para operator, tidak adanya motivasi, 

komunikasi dan koordinasi. Salah satu cara yang dilakukan PT. CAS untuk 

meningkatkan kualitas supervisor adalah dengan melakukan pelatihan. 

Berdasarkan penilaian tersebut maka perlu bagi PT. CAS untuk mengidentiikasi 

sistem pelatihan yang sesuai bagi supervisor. 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan terdahulu maka 

PT. Citra Abadi Sejati ( CAS ) menganggap pelatihan bagi karyawan merupakan 

ha1 yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

Oleh karena itu perlu dikaji kebutuhan pelatihan seperti apa yang telah ada di 

PT. CAS tersebut. Perusahaan merasa kesulitan dalam menentukan materi dan 

jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya manusia yang 

tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. 

Dari permasalahan itu maka timbul pertanyaan : 
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(1) Bagaimana perusahaan dapat memberikan program pelatihan yang dapat 

menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. 

(2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan suatu program pelatihan 

yang sesuai dengan kebutuhan karyawan 

(3) Apakah pelatihan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran yang ingin 

dicapai yaitu 

D. Tujuan Geladikarya 

(1) Melakukan kajian program pelatihan di PT. CAS saat ini apakah sudah 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan yang diinginkan 

perusahaan 

(2) Merumuskan program kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan sasaran 

yang ingin dicapai PT. CAS berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan 

E. Ruang Lingkup Geladikarya 

Geladikarya ini dilaksanakan di PT. Cita Abadi Sejati untuk mengkaji 

kebutuhan pelatihan, khusus pada tingkat supervisor. Hal ini dikarenakan 

sebesar 90 % kegiatan operasional PT. CAS adalah pada bidang produksi, dan 

yang berhubungan langsung dengan proses produksi adalah para supervisor 
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