1

1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dalam beberapa
masa pergantian abad sangat mempengaruhi perubahan di berbagai aspek
kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan tersebut di
antaranya adanya globalisasi. Globalisasi yang sudah berlangsung memiliki
dampak positif dan negatif bagi keberlangsungan kehidupan.
Menurut Soemardjan (1982), pengertian globalisasi adalah sebuah proses
terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang
berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah
tertentu yang sama. Kondisi ini akan membawa persaingan yang semakin ketat
dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah persaingan industri di
Indonesia. Tantangan utama bagi beberapa industri di era globalisasi adalah daya
saing yang mengutamakan kemampuan sumber daya manusia (SDM).
The Boston Consulting Group dalam laporannya yang berjudul “Growing
pains, lasting advantage: Tackling indonesia’s talent challenges” mengemukakan
bahwa negara Indonesia kekurangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja
yang berkualitas. BCG (2013) memprediksikan bahwa di tahun 2020, kesenjangan
antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan semakin tinggi, yaitu
mencapai 56 persen. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia hanya bisa
mengisi sekitar setengah kebutuhan pekerja tingkat pemula dengan kandidat yang
benar-benar berkualitas. Di tingkat senior, dari segi jumlah, tingkat kekurangan
diperkirakan akan lebih rendah tetapi banyak kandidat kurang memiliki
pengalaman global dan kemampuan memimpin yang dibutuhkan untuk meraih
kesuksesan. BCG menyarankan tujuh pendekatan yang dapat digunakan untuk
perencanaan tenaga kerja yaitu: rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir,
manajemen kinerja, merek perusahaan, keahlian pekerja, dan sistem meritokrasi.
Pelatihan yang berkelanjutan dan terprogram memang membutuhkan
biaya yang cukup besar, baik yang dilakukan secara internal maupun bekerja sama
dengan lembaga pelatihan. Pelatihan yang berkelanjutan dan terprogram
dibutuhkan agar perusahaan dapat menekan pengeluaran biaya yang lebih besar
lagi untuk menanggung biaya kerusakan, kesalahan atau kecelakaan akibat kerja
karyawan.
Pelatihan dibutuhkan bagi industri berkembang untuk bersaing di era
perekonomian yang sedang berkembang pesat (McClelland 2002). Perusahaan
berkembang di Indonesia membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerja
karyawan agar mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu perusahaan yang
sedang berkembang dengan sangat pesat di Indonesia adalah industri otomotif.
Produksi kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua dan kendaraan roda
empat terjadi peningkatan pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Peningkatan
produksi dikarenakan terjadi peningkatan minat konsumen terhadap kebutuhan
penggunaan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor terjadi
peningkatan baik ekspor maupun untuk kalangan domestik.
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Berdasarkan data statistik, permintaan terhadap penjualan kendaraan
meningkat setiap tahunnya.
Tabel 1 Data penjualan kendaraan bermotor di Indonesia
Tahun
2012
2013
2014

Produksi
7,079,721
7,736,295
7,926,104

Penjualan
7,064,721
7,743,879
7,867,195

Ekspor
77,129
27,135
41,746

Sumber : AISI (2015)

Dari data tersebut diketahui bahwa peningkatan permintaan kendaraan
bermotor mendukung permintaan jumlah dari spare parts sebagai penunjang
kelengkapan kendaraan. Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM)
merupakan asosiasi bagi perusahaan komponen otomotif di seluruh Indonesia.
GIAMM menyatakan nilai penjualan komponen otomotif di Indonesia tahun 2010
mencapai Rp 65 triliun, pada tahun 2011 penjualan mencapai Rp 70 triliun,
sedangkan pada akhir tahun 2012 penjualan komponen otomotif mencapai Rp 78
triliun (Ekaningtyas 2014). Dari data tersebut, diketahui bahwa peningkatan
penjualan kendaraan bermotor diikuti dengan kenaikan kebutuhan komponen
otomotif di Indonesia.
Salah satu pemain utama industri komponen otomotif adalah PT. Astra
Otopart. Dalam usaha memenuhi kebutuhan jumlah komponen otomotif sesuai
dengan peningkatan permintaan penjualan kendaraan bermotor setiap tahunnya,
PT. Astra Otopart bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam
pengadaan komponen tersebut. Salah satu perusahaan yang menjadi member of
Astra Otopart dengan produksi komponen otomotif bahan karet adalah PT. IKP
PT. IKP memproduksi rubber molded parts, rubber extruded parts/hoses,
dan rubber vibration insulation parts (cushion/mounting). Peningkatan
permintaan komponen otomotif di Indonesia setiap tahunnya menyebabkan
perusahaan ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahan lain sebagai vendor
pengadaan komponen otomotif berbahan baku karet. Salah satu vendor tersebut
adalah Perusahaan OBK.
Perusahaan OBK didirikan pada tahun 2008. Perusahaan ini memegang 30
persen dari 50 persen produksi komponen otomotif bahan baku karet di PT. IKP
dari lima vendor lainnya. 50 persen yang lain diproduksi oleh PT. IKP sendiri.
Perusahaan OBK diakuisisi oleh PT. IKP pada tahun 2013. Pengakuisisian ini
menyebabkan adanya perubahan jajaran manajerial perusahaan yang secara
langsung berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan pada
perusahaan. Salah satu kebijakan yang sedang dilakukan adalah pengembangan
karyawan sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan.
Salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan OBK untuk meningkatkan
kinerja perusahaan adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang
tangguh dan berdaya saing tinggi dengan melakukan pengembangan karyawan
yang sudah ada. Pengembangan sumber daya manusia memungkinkan untuk
mengurangi ketergantungan pada penarikan-penarikan karyawan baru,
menghindarkan adanya double job description dari masing-masing karyawan,
karyawan mampu bekerja sesuai Standard Operating Procedure (SOP) pekerjaan,
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mengasah keterampilan dan menambah pengetahuan dalam kerja serta diharapkan
karyawan tidak akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada tugas-tugas
baru.
Salah satu upaya pengembangan karyawan yang profesional adalah dengan
diadakannya pelatihan bagi karyawan yang bersangkutan. Pelatihan dimaksudkan
untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi jabatan sumber daya manusia
yang dimiliki Perusahaan OBK dengan sumber daya manusia yang diharapkan
perusahaan agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai.
Dalam konteks yang demikian itu, proses pelatihan memiliki posisi strategis
untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan karyawan sehingga perlu adanya
tahap training need analysis (TNA). Tujuan tahap TNA adalah sebagai pedoman
informasi bagi para direktur dan manajer dalam menetapkan program pelatihan
dan metode pelatihan seperti apa yang dibutuhkan karyawan pada setiap divisi.
Perumusan Masalah
Pergantian struktur jabatan manajerial perusahan menyebabkan adanya
kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan pada perusahaan OBK. Salah satu
kebijakan tersebut adalah pengembangan karyawan melalui pelatihan peningkatan
kinerja karyawan sesuai dengan divisinya.
Perusahaan OBK menerapkan beberapa program pelatihan untuk
pengembangan manager, supervisor dan staf. Faktanya, berdasarkan hasil
wawancara dengan direktur perusahaan diketahui bahwa belum terlihat adanya
parameter keberhasilan sesudah diadakan pelatihan. Hal tersebut diketahui dari
kondisi permasalahan karyawan di perusahaan yaitu karyawan belum mematuhi
SOP keselamatan kerja pabrik, turn over karyawan, kesenjangan komunikasi
antara supervisor dan staf serta inefesiensi jumlah karyawan.
Setiap perusahaan hendaknya menyusun rancangan program yang benarbenar dibutuhkan oleh karyawan, karena terkait dana yang cukup besar dan
efisiensi waktu karyawan. Pelatihan yang tidak bermanfaat bagi karyawan atau
tidak tepat sasaran, maka akan mengalami pemborosan yang sebenarnya dapat
dihindari.
Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dapat diirinci
sebagai berikut :
1. Bagaimana persepsi karyawan perusahaan OBK tentang pelatihan yang
pernah diikuti dan peningkatan kinerja karyawan setelah pelatihan?
2. Bagaimana hubungan antara persepsi pelatihan yang sudah diikuti dengan
peningkatan kinerja karyawan perusahaan OBK ?
3. Bagaimana kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kondisi karyawan
perusahaan OBK berdasarkan kompetensinya?

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis persepsi karyawan perusahaan OBK mengenai pelatihan yang
pernah diikuti dan peningkatan kinerja setelah pelatihan
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2.
3.

Menganalisis hubungan antara persepsi pelatihan yang sudah diikuti dengan
peningkatan kinerja karyawan perusahaan OBK
Menyusun kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kondisi karyawan
perusahaan OBK berdasarkan kompetensinya

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan OBK, mendapatkan masukan dalam melakukan kegiatan
evaluasi pelatihan yang sudah pernah dilakukan dan acuan dalam
merencanakan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan
karyawan sesungguhnya
2. Bagi industri komponen otomotif diharapkan penelitian ini dapat memberi
wawasan mengenai jenis pelatihan yang dibutuhkan bagi karyawan dan
sebagai acuan untuk metode perancangan perencanaan kebutuhan pelatihan
yang tepat bagi karyawan perusahaan
3. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan baru
mengenai perancangan model pelatihan karyawan bagi organisasi publik
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini ditekankan pada aspek pengembangan kinerja karyawan
Perusahaan OBK melalui pelatihan karyawan yang dapat dianalisis dari penilaian
kebutuhan kemampuan kerja jabatan (KKJ) dengan kemampuan kerja pribadi
(KKP) karyawan berdasarkan persepsi responden. Ruang lingkup KKJ adalah
standar kemampuan kerja jabatan yang dimiliki perusahaan sebagai pedoman
standar kerja karyawan. Sedangkan ruang lingkup KKP adalah hasil nilai
kesepakatan diskusi antara penilaian diri karyawan terhadap kemampuan yang
dimiliki dengan penilaian atasan terhadap kemampuan karyawan sesuai dengan
deskripsi pekerjaan. Gap antara nilai KKJ dan KKP dihitung sebagai langkah awal
perumusan program pelatihan yang tepat bagi karyawan.
Kajian kebutuhan pelatihan dengan metode TNA-T (Training Need
Assesment Tools) ini sengaja dilakukan untuk mengetahui jenis pelatihan yang
dibutuhkan oleh karyawan.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Manajemen Sumber Daya Manusia
Kekuatan daya saing dari perusahaan sangat tergantung pada kualitas dan
kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Walaupun demikian
seringkali manajemen sumber daya manusia masih dipandang sebagai fungsi
organisasi yang sifatnya administratif, sehingga belum banyak menyentuh aspek
pengembangan yang justru merupakan investasi jangka panjang perusahaan.
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