
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang dihadapi berbagai perusahaan di seluruh dunia 

menyebabkan terjadinya banyak perubahan mendasar dalam dunia bisnis. 

Perusahaan dalam dunia bisnis saat ini yang bergerak  begitu cepat, menunjukkan 

adanya ketergantungan terhadap pasar global, yang tidak banyak dihadapi 

perusahaan pada masa yang lalu. Persaingan bisnis yang begitu ketat 

menyebabkan inovasi dan teknologi berkembang dengan cepat, perubahan 

lingkungan usaha, mobilitas tenaga kerja serta tekanan ekonomi dan pemasaran. 

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak saja bersaing di tingkat perusahaan nasional 

tetapi juga bersaing dengan perusahaan di seluruh dunia. Fokus perusahaan telah 

bergeser seperti dari raw material ke arah sumberdaya manusia. Akibatnya, aset 

terbesar perusahaan tidak lagi berbentuk fisik yang disimpan dalam gudang 

melainkan orang-orang dan pengetahuan yang ada padanya.  

Pada intinya, perusahaan tidak dapat lagi memakai pola pikir lama dalam 

merancang strategi-strateginya karena tidak relevan dengan situasi industri akibat 

perubahan yang begitu cepat. Bahkan kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa 

satu-satunya hal yang konstan dalam dunia bisnis modern adalah perubahan itu 

sendiri. Suatu organisasi tidak dapat mengendalikan perubahan yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya, akan tetapi sebaliknya organisasi mampu mengendalikan 

sikap terhadap perubahan tersebut (Clemmer, 2003). Suatu perusahaan tidak dapat 

menanti hingga perubahan yang terjadi mengakibatkan dampak-dampak yang 

tidak menguntungkan.Upaya proaktif adalah tindakan terbaik yang dapat 
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dilakukan perusahaan dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi. Konsekuensi 

dari keputusan tersebut adalah suatu proses transformasi terus-menerus yang 

berbasis pada konsep pembelajaran.   

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

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

yang sarat muatan teknologi dan pengetahuan. Selama 21 tahun, IKPT telah 

mampu melaksanakan pekerjaan rekayasa dan konstruksi yang tergolong sangat 

sulit dan hampir selalu ditangani oleh perusahaan asing. Banyak proyek dengan 

profil tinggi yang memiliki nilai dan kompleksitas bervariasi yang telah 

diselesaikan IKPT, contohnya seperti Plaju Aromatic Center, Cilacap Paraxylene, 

LPG Arun, Gresik Ammonia Urea Plant, Sulfuric Acid Plant, LNG Bontang 

Train-E, Train-F dan Train G. 

Proses kerja EPC melibatkan suatu proses yang sangat kompleks. Terdapat 

banyak fase pekerjaan yang harus dilakukan semenjak ditandatanganinya kontrak 

kerjasama. Proses tersebut meliputi basic engineering, detailed engineering, 

procurement, construction, precommissioning and mechanical completion, 

commissioning and start-up,  performance test dan operational acceptance. 

Kedelapan proses tersebut ditangani secara bersamaan maupun simultan oleh 

divisi-divisi operasional perusahaan. 

 Dalam melakukan proses bisnisnya, perusahaan ini melibatkan 

sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan kecakapan tinggi. 

Sebanyak 80% dari karyawan yang dimiliki IKPT, tingkat pendidikannya setara 

S1. SDM ini dituntut untuk selalu dapat mengembangkan teknologi tinggi secara 

terus-menerus, termasuk di dalamnya semua divisi perusahaan baik yang terkait 
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dengan produksi maupun divisi pendukung. Perusahaan ini ingin menumbuhkan 

continuous development dari kompetensi yang dimiliki setiap karyawannya. Hal 

ini sangat diperlukan karena berkaitan erat dengan core business IKPT, yaitu EPC 

for heavy industries. Dengan bisnis inti seperti ini, lingkungan bisnis perusahaan 

sangat dipengaruhi teknologi dan pengetahuan yang terus berkembang. Hal ini 

mengakibatkan IKPT harus selalu mengikuti perubahan yang terjadi dan bersikap 

antisipatif terhadap perubahan tersebut agar mampu bersaing dengan perusahaan 

kompetitor.  

 Berhadapan dengan lingkungan industri yang dinamis membuat IKPT 

berpikir ulang akan strategi bisnisnya. Perubahan lingkungan tersebut antara lain 

adalah pergeseran situasi ekonomi dan politik Indonesia. Bergantinya pemegang 

kekuasaan pemerintah yang ditandai dengan reformasi politik turut berpengaruh 

terhadap bisnis EPC yang dijalankan perusahaan ini. Sejak dimulainya era 

reformasi, tidak ada lagi tender yang bisa dimenangkan dengan mudah. 

Peningkatan mutu dan daya saing menjadi syarat mutlak untuk dapat 

memenangkan persaingan. Hal ini menyebabkan IKPT harus melakukan 

pembaruan organisasi melalui orang-orang dan pengetahuan di dalamnya.  

 Salah satu cara perusahaan agar dapat melakukan pembaruan atau 

transformasi adalah dengan pembelajaran. Hardjana (2001) menyatakan bahwa 

sukses hanya dapat dicapai oleh organisasi yang mampu berubah menjadi 

organisasi pembelajaran. Dalam konteks organisasi, pembelajaran ini dilakukan 

secara kolektif dan berlangsung terus-menerus. Perusahaan perlu untuk 

mengetahui secara pasti di mana posisi mereka sebelum menentukan strategi 

pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan. 
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 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. yaitu belajar dari yang terbaik, membangun jejaring pengetahuan 

dan mendorong perilaku yang berorientasi pada kerjasama kelompok.  

 Geladikarya ini penting dilakukan untuk melihat kesiapan IKPT dalam 

melakukan pembelajaran menuju transformasi organisasi. Tranformasi akan lebih 

mudah dilakukan bila terdapat pondasi yang kuat yang mendukung lingkungan 

terbaik bagi pembelajaran.  

   

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari uraian latar belakang tersebut, masalah utama yang dapat 

diidentifikasi adalah tindakan apa yang perlu diambil pihak manajemen agar dapat 

tercapai continuous development. Apakah dengan kepemimpinan yang 

berkomitmen, pengembangan keterampilan dasar, mengatasi hambatan miopi 

fungsional, membangun tim pembelajaran yang efektif atau mengandalkan 

manajer sebagai penentu. Pemahaman terhadap posisi awal akan membantu 

perusahaan dalam melaksanakan praktek pembelajaran yang terbaik.  

 IKPT juga harus mengidentifikasi dengan jelas struktur pembelajaran 

yang telah berlangsung dalam organisasi. Struktur pembelajaran tersebut terdiri  
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dari tiga proses kerja yang saling terkait yaitu, 1) belajar dari yang terbaik 2) 

jejaring pengetahuan dan 3) tindakan berorientasi tim kerja. Perusahaan perlu 

melihat mana dari tiga faktor yang menyusun struktur pembelajaran yang belum 

terlaksana secara optimal. Permasalahan lain yang perlu diidentifikasi adalah 

apakah terdapat hubungan antara pondasi dan struktur pembelajaran dalam 

organisasi IKPT 

  

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan berbagai permasalahan yang dikemukakan pada identifikasi 

masalah, maka untuk bisnis EPC yang dijalankan PT. Inti Karya Persada Teknik 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi faktor-faktor pondasi yang mendukung berlangsungnya 

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? 

3. Apakah terdapat hubungan yang terjadi antara faktor-faktor pondasi dan tiga 

struktur pembelajaran transformasional dalam IKPT? 

 

Tujuan Geladikarya 

 Geladikarya mengenai Analisis Penerapan Transformational Learning 

Organization di PT. Inti Karya Persada Teknik bertujuan sebagai berikut : 
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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. 

 

Manfaat Geladikarya 

 Hasil geladikarya diharapkan memberikan manfaat atau signifikansi 

secara praktis maupun akademis. Secara praktis geladikarya ini diproyeksikan 

agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan perusahaan mengenai bagaimana 

merancang suatu pondasi yang mantap untuk menunjang berlangsungnya proses 

pembelajaran. Rekomendasi dari geladikarya juga diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi perusahaan tentang praktek pembelajaran terbaik yang menuju pada 

continuous development.  

 Geladikarya ini secara akademis dapat memperdalam pengetahuan 

tentang learning organization dan melihat sejauh mana tingkat penerapannya, 

faktor-faktor  yang menjadi pendukung dan kendala-kendala yang timbul dalam 

penerapannya. Dengan demikian dapat diselaraskan antara teori perkuliahan dan 

praktek di lapang. 
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 Pembatasan Lingkup Geladikarya 

 Kajian learning organization dalam geladikarya ini hanya ditekankan 

pada penilaian titik awal dari mana IKPT sebaiknya memulai proses transformasi 

terus-menerus dengan penilaian terhadap dua variabel yaitu pondasi dan struktur 

pembelajaran. Konsep organisasi pembelajar berawal dan dilaksanakan oleh para 

anggotanya dengan tingkatan individual, kelompok dan terakhir adalah organisasi. 

Oleh karena itu pembahasan mengenai analisis penerapan learning organization 

ini berada dalam ruang lingkup sumberdaya manusia di PT. Inti Karya Persada 

Teknik. 

 




