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PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT) merupakan sebuah perusahaan 

swasta nasional di bidang EPC (Engineering, Procurement and Construction) 

yang sarat muatan teknologi dan pengetahuan. Dalam melakukan proses 

bisnisnya, perusahaan ini melibatkan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki 

pengetahuan dan kecakapan tinggi. SDM ini dituntut untuk selalu dapat 

mengembangkan teknologi tinggi secara terus-menerus, termasuk di dalamnya 

semua divisi perusahaan baik yang terkait dengan produksi maupun divisi 

pendukung. Perusahaan ini ingin menumbuhkan continuous development dari 

kompetensi yang dimiliki setiap karyawannya. Harapan ini seiring dengan 

program transformasi organisasi untuk membawa perusahaan menjadi perusahaan 

global. Salah satu cara perusahaan agar dapat melakukan pembaruan atau 

transformasi adalah dengan pembelajaran. Hal ini menyebabkan IKPT harus 

melakukan pembaruan organisasi melalui orang-orang dan pengetahuan di 

dalamnya. Dalam tulisannya Tobin (1996) menjelaskan bahwa terdapat lima 

pondasi penting dalam pembaruan organisasi yaitu; 1) kepemimpinan yang kuat, 

berkomitmen dan terlihat jelas, 2) kemampuan dasar pengembangan daya pikir, 3) 

mengatasi hambatan miopi fungsional, 4) membangun dan mempertahankan 

pembelajaran yang efektif, serta 5) manajer sebagai penentu proses. Tobin (1996) 

juga menyatakan bahwa kelima pondasi yang diterjemahkan ke dalam 44 variabel 

pondasi pembelajaran tersebut secara sinergis mendukung pelaksanaan tiga unsur 

pembelajaran. Tiga unsur tersebut adalah belajar dari yang terbaik, membangun 

jejaring pengetahuan dan mendorong perilaku yang berorientasi pada kerjasama 

kelompok.  

Dari uraian di atas, masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah 

pentingnya mengetahui tindakan yang perlu diambil pihak manajemen agar dapat 

tercapai continuous development. Berkaitan dengan teori di atas, untuk bisnis EPC 

yang dijalankan PT. Inti Karya Persada Teknik dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 1) bagaimana kondisi faktor-faktor pondasi yang mendukung berlang-

sungnya pembelajaran dalam organisasi agar tercapai suatu continuous 

development? 2) bagaimana penerapan tiga struktur pembelajaran yang meliputi 

proses belajar, jejaring pengetahuan dan perilaku pembelajaran kelompok, dalam 

PT. Inti Karya Persada Teknik? dan 3) apakah terdapat hubungan yang terjadi 

antara faktor-faktor pondasi dan tiga struktur pembelajaran transformasional 

dalam IKPT? 

 Melihat rumusan masalah di atas, maka penelitian mengenai Analisis 

Penerapan Learning Organization di PT. Inti Karya Persada Teknik bertujuan 

untuk, 1) menganalisis faktor-faktor pondasi yang mendukung berlangsungnya 

pembelajaran dalam organisasi PT. Inti Karya Persada Teknik sebagai suatu 

entitas bisnis. 2) menggambarkan tingkat penerapan struktur pembelajaran PT Inti 

Karya Persada Teknik dilihat dari aspek proses belajar, jejaring pengetahuan dan 

perilaku pembelajaran kelompok. 3) menganalisis hubungan antara faktor-faktor 

pondasi dan struktur pembelajaran organisasi yang terjadi, serta melihat 



implikasinya terhadap strategi pembaruan organisasi di PT. Inti Karya Persada 

Teknik. 

Penelitian dilakukan dalam bentuk studi kasus secara deskriptif dengan 

cara observasi atau melihat langsung proses kerja di PT. Inti Karya Persada 

Teknik melalui pendekatan studi kasus. Bentuk observasi tersebut antara lain 

dengan cara wawancara dan pemberian pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan permanen di home 

office PT. Inti Karya Persada Teknik Jakarta yang memegang jabatan manajerial 

dan non manajerial dalam struktur organisasi perusahaan, sejumlah 506 orang. 

Setelah diambil sample sejumlah 84 orang secara acak dengan memanfaatkan 

rumus Slovin, digunakan teknik random stratified sampling pada karyawan 

berbagai tingkat. Didapat responden dengan komposisi  1 orang responden dari 

Level Sub Direktorat, 3 orang Division Manager, 6 orang Department Head dan 

74 karyawan staf. Sebelum data dianalisa, data diuji dengan menggunakan uji 

normalitas untuk mengetahui apakah data hasil penelitian mengikuti atau 

mendekati distribusi normal atau tidak. Data hasil penyebaran kuesioner 

kemudian dianalisa melalu tiga pendekatan yaitu, analisis faktor, analisis 

frekuensi data dan analisis diskriminan. Selain itu juga dilakukan kaji manajemen 

dengan membandingkan teori yang ada dengan penerapan transformational 

learning di IKPT. 

Keempat puluh empat variabel yang mendeskripsikan lima faktor dasar 

pembelajaran menurut teori, ternyata mengelompok secara berbeda dalam 

penelitian ini. Terdapat 10 pengelompokan variabel dimana membentuk faktor 

yang diberi nama baru sebagai berikut. Faktor yang pertama diberi nama 

kepentingan visi. Faktor kedua dinamakan sebagai faktor kepemimpinan. 

Kemudian nama yang diberikan untuk faktor ketiga adalah faktor implementasi 

visi. Faktor yang keempat diberi nama faktor pemahaman karyawan dan 

pengukuran. Faktor kelima ini dinamakan sebagai faktor mengatasi miopi fung-

sional kerjasama tim, sedangkan faktor keenam adalah faktor kesadaran dan 

kemampuan finansial. Faktor ketujuh diberi nama faktor pengembangan pola 

pikir. Sedangkan faktor kedelapan dinamakan sebagai faktor manajemen. Faktor 

ke sembilan dibentuk oleh variabel-variabel yang membahas pelatihan dan 

pengembangan. Berikutnya hanya terdapat satu variabel dalam faktor ke sepuluh 

dan faktor ini diberi nama penerimaan. 

Hasil analisis diskriminan menunjukkan seluruh variabel struktur 

pembelajaran mempunyai perbedaan yang signifikan antar kelompok jawaban 

(kelompok persepsi karyawan). Sedangkan variabel pondasi pembelajaran 

merupakan variabel yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Sebagai contoh, ada 

perbedaan signifikan antara kelompok karyawan yang memilih jawaban Sangat 

Tidak Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Setuju dan Sangat Setuju untuk 

variabel Q6 (kesadaran belajar sebagai suatu aktivitas yang tidak pernah 

berakhir). Sedangkan yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah faktor 

kepemimpinan, pemahaman karyawan dan pengukuran, manajemen serta 

implementasi visi perusahaan. Sulit untuk melihat bagaimana arah faktor pondasi 

tersebut mempengaruhi variebel struktur pembelajaran. Hal ini disebabkan jumlah 

kelompok jawaban yang ada lebih dari tiga kelompok dan fungsi diskriminan 

yang dihasilkan lebih dari dua fungsi. Pada kasus ini, analisis diskriminan hanya 



dapat menyatakan apakah terdapat hubungan antara faktor pondasi dengan 

struktur pembelajaran di IKPT.  

 Tiga struktur pembelajaran di IKPT dapat dilihat dari  IKPT yang memang 

telah melakukan praktek benchmarking secara korporat. Fakta di atas didukung 

oleh perilaku karyawan yang positif dalam melakukan pembelajaran seperti alih 

pengetahuan dan teknologi. sebagian besar responden (96,4%) telah memiliki 

perilaku yang terbuka dalam mencari solusi permasalahan dari pihak lain dalam 

perusahaan walaupun berasal dari bagian dan tingkatan yang lain. Dari persepsi 

responden penelitian, belum terlihat adanya kesepakatan mengenai ketersediaan 

database yang dapat menunjang suatu jaringan pengetahuan. Persentase 

responden yang puas terhadap ketersediaan database dengan yang tidak puas 

hampir sama. Bahkan cukup banyak responden (61,9%), yang sangat, tidak dan 

kurang setuju pernyataan perusahaan menyediakan database yang dirancang 

untuk mengorganisasi informasi tentang berbagai jenis kesempatan belajar yang 

tersedia untuk karyawan. Untuk variabel teamwork, tampak indikasi yang positif 

dimana 79,9% responden menyadari pentingnya pembelajaran itu bagi kinerja tim 

ke arah perubahan. Tim yang terbentuk dalam berbagai proyek atau proses bisnis 

IKPT lainnya juga dianggap mempunyai identitas yang jelas (89,3%). Hal ini 

menjadi faktor pendukung bagi tercapainya kinerja yang sukses dan proses 

pengembangan terus-menerus.  

 Hasil penelitian menunjukkan beberapa kondisi yang tampak belum 

optimal dalam mendukung penerapan transformational learning di IKPT. Padahal 

pembelajaran merupakan syarat penting jika IKPT ingin menjadi kontraktor 

global pilihan dalam bisnis EPC sebagai wujud transformasi organisasi yang 

diharapkan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang relevan dalam upaya 

mendorong penerapan transformational learning: 1) IKPT harus memper-        

kuat landasan pembelajaran seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis faktor dan 

tabulasi frekuensi data, 2) lebih terbuka dalam mengidentifikasi kebutuhan 

knowledge and skill kepada seluruh karyawan dan lebih akomodatif dalam 

merealisasikan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan, 3) buat sistem 

pengukuran kinerja yang dapat menilai dan menghargai kerja tim, 4) bimbingan 

dan pelatihan perlu diberikan kepada para manajer untuk membuat mereka 

memahami peran mereka sebagai guru, pembimbing dan team builder, 5) perlu 

dibuat perencanaan karir alternatif untuk memberdayakan karyawan yang sudah 

berpengalaman dan memiliki banyak pengetahuan, dan 6) penting untuk memuat 

pernyataan yang langsung dan jelas dalam nilai-nilai dan paradigma bisnis IKPT 

mengenai pentingnya pembelajaran dalam mencapai transformasi bisnis.  
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