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Program ~endidikan dan Pelatihan disuatu perusahaan 

merupakan kegiatan yang penting, yang menuntut perhatian 

yang sama dengan kegiatan fungsi manajemen lainnya. Fungsi 

pendidikan dan pelatihan adalah untuk mengantisipasi masalah 

kurangnya kemempuan kerja yang bersumber atau karena kurang- 

nya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan. 

Dengan rnengikuti pendidikan dan pelatihan seseorang diharap- 

kan akan dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

standar yng diterapkan. 

PT Perkebunan VII sebagai salah satu BUMN yang bergerak 

di bidang perkebunan, selama ini belum secara maksimal 

menerapkan sistem manajemen sumberdaya manusia, dalam ha1 

analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi Manajer 

Menengah Pertama, sehingga sering menimbulkan kesenjangan 

antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan 

jabatan. Sementara itu pendidikan dan pelatihan yang di- 

terapkan oleh perusahaan masih sebagian besar berupa magang, 

sedangkan pemanfaatan pelatihan yang ada di luar perusahaan 

masih relatif sedikit. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka perumusan masalah yang ada di PT Perkebunan VII adalah 

pendidikan dan pelatihan yang ada, belum berdasarkan Anali- 

sis Kebutuhan Pelatihan (AKP), sehingga pelatihan yang ada 

selama ini tidak sesuai dengan kebutuhannya. 

Tujuan dari geladikarya ini adalah untuk : menganalisis 
manfaat pelatihan yang dilakukan selama ini, dilihat dari 

aspek pengetahuan, kualitas, kuantitas dan sikap; dan 

mengkaji model Analisis Kebutuhan Pelatihan dengan mengguna- 

kan T-NAT pada Manajer Menengah Pertama. Membuat suatu 

model analisis kebutuhan pelatihan dengan menggunakan T-NAT 

pada manajer menengah pertama di PT Perkebunan VII. 



Metode Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner 

dan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan 

pengelomp~kkan data, sortasi data dan tabulasi data. Kemud- 

i a n  dilanjutkan dengan cara kuantitatif dan kualitatif 

(deskriptif) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dirumuskan serta menganalisis alternatif pemecahan masalah. 

Kesimpulan yang diperoleh dari geladikarya ini adalah : 

1. Keadaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Manajer 

Menengah Pertama di PT Perkebunan VII, berdasarkan anali- 

sis manfaat pelatihan adalah : Sistem pendidikan dan 

pelatihan yang dilakukan selama ini cukup bermanfaat 

(yaitu berada pada skala 4 dari skala maksimal 6) bagi 

peserta dan perusahaan, dengan pengertian manfaat pelati- 

han adalah cukup dapat meningkatkan pengetahuan (pengeta- 

huan, keterampilan, kemampuan identifikasi masalah, 

penguasaan ilmu pertanian, teknik, pengolahan, adminis- 

trasi), kualitas (pengambilan keputusan, analisis pemeca- 

han masalah , ketelitian dan kerapian kerja), kuantitas 
(prestasi kerja, pengendalian anggaran, dan penyelesaian 

tugas ekstra) , dan sikap (motivasi, ke jujuran, dan 

kepercayaan diri) 

2. Analisis Kebutuhan Pelatihan untuk menentukan kebutuhan 

pelatihan pada Manajetr Menengah Pertama, belum dilaku- 

kan . 
3. Berdasarkan Grafik AKP, ternyata bahwa Asisten Afde- 

ling mempunyai peringkat kebutuhan pelatihan yang terle- 

tak pada bidang B dan bidang C 

Saran yang dapat diberikan bagi pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan adalah: 

1. Manfaat pelatihan masih dapat ditingkatkan. Untuk itu 

perlu dilakukan pexbaikan dalam pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan, terutama dalam pernilihan peserta yang akan 

dikirim. Kebutuhan pelatihan dapat dilakukan melalaui 

suatu Analisis Kebutuhan Pelatihan dengan menggunakan 

T-NAT 



2 .  Melaksanakan penyempurnaan terhadap analisis jabatan 

sehingga dapat amenghasilkan job d i s c r i p t i o n  yamg dileng- 

kapi dengan job specification 

3. Mengadakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan 

lebih terprogram 

4. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan secara 

berkesinambungan dengan selalu berpedoman terhadap uraian 

jabatan. 


