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Program pengembangan Sumberdaya Manusia di suatu pe- 

rusahaan melalui pendidikan dan pelatihan merupakan salah 
satu usaha kegiatan penting yang menuntut perhatian yang 

sama dengan kegiatan utama lainnya. Program pelatihan 

diperlukan antara lain karena adanya sifat kedaluwarsa (out 
of date) dari organisasi, hasil karya yang tidak memenuhi 

tuntutan, tersedianya jenjang karier, perubahan teknologi 

dan tidak tersedianya tenaga siap pakai di pasar tenaga 

kerja. 

Pelatihan dalam perusahaan merupakan pelaksanaan inves- 

tasi, berarti memerlukan dana yang besar dengan harapan 

mendapatkan keuntungan yang proporsional. Menyadari akan 

tantangan yang semakin ketat dan kompetitif di masa yang 

akan datang, PT Petrokimia Gresik berusaha menggunakan man- 

faat yang diberikan dari pelatihan tersebut. Jika tidak bisa 

memanfaatkannya, maka investasi tersebut berubah menjadi 

pemborosan. 
PT Petrokimia Gresik adalah BUMN yang menghasilkan 

beberapa jenis pupuk dan bahan kimia. Dalam melaksanakan 

pelatihan mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Aso- 

siasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), yaitu Pedoman Umum 

Pendidikan dan Pelatihan BUMN Pupuk. Penentuan kebutuhan 

pelatihan, pemilihan calon peserta pelatihan penunjang 

maupun penilaian manfaat pelatihan dengan melalui evaluasi 

pasca pelatihan selama ini belum secara maksimal diterapkan. 
Dalam Geladikarya ini digunakan metode kajian manajemen 



yang bertujuan untuk mengetahui adanya kesenjangan antara 

yang diharapkan perusahaan dengan kenyataan di lapangan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, Geladikarya ini 

dilakukan untuk mengadakan uji coba analisis kebutuhan 

pelatihan bagi manajer lini pertama Departemen Produksi I1 

bagian TSP I dan TSP 11. Dengan hasil kajian ini perusahaan 
dapat mengetahui bagaimana kebutuhan pelatihan karyawannya, 

siapa saja yang perlu mendapatkan pelatihan serta bagaimana 
manfaat pelatihan yang selama ini telah dilakukan. 

Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan Training 

Need Assessment Tool (T-NAT) . Data yang dikumpulkan terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui kuesioner dan wawancara terhadap 18 res- 

ponden Manajer lini pertama (Kepala Regu) Departemen Produk- 

si I1 bagian TSP I dan TSP 11. Data sekunder didapat dari 

laporan serta peraturan-peraturan perusahaan. Metode pengo- 

lahan data dilakukan dengan pengelompokan data, sortasi data 
dan tabulasi data. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis SWOT terhadap program pelatihan yang telah dilaksa- 

nakan. 

Hasil kajian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan pelatihan (penunjang tugas dan pengembangan 

wawasan) para manajer lini pertama (Kepala Regu) Departemen 

Produksi I1 bagian TSP I dan TSP I1 belum diawali dengan 

Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP). 

Berdasarkan Grafik AKP dalam hasil percobaan penggunaan 
T-NAT terhadap 18 responden, peringkat kebutuhan pelatihan 

yang terletak pada bidang B (perlu pelatihan) adalah peker- 

jaanlkegiatan Pengawasan Terhadap Kondisi-Kondisi Operasi 

dan pekerjaanlkegiatan Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana 

Kerja Harian, Menemukan Masalah Yang Ada dan Mencari Pemecah- 

annya. Untuk 12 jenis pekerjaan yang lain berada pada bidang 

C (tidak perlu pelatihan) . Dari 18 responden yang mempunyai 
Kemampuan Kerja Pribadi (KKP) lebih rendah dari pada Kemam- 



puan Kerja Jabatan (KKJ) adalah 12 orang. 

Dalam penyelenggaraan pelatihan, selain menggunakan 

instruktur dari luar perusahaan, PT Petrokimia Gresik juga 

menggunakan instruktur internal. Namun instruktur yang dimi- 

liki perusahaan belum diadministrasikan dan diorganisasikan 

dengan baik. 
Berdasarkan analisis manfaat pelatihan terhadap pelatih- 

an yang selama ini telah dilakukan perusahaan menunjukkan 

cukup bermanfaat, yaitu berada pada skala 4,68 (penilaian 

peserta) dan pada skala 5,19 (penilaian atasan) dari skala 

maksimal 6. Perbedaan nilai manfaat ini disebabkan karena 

peserta pelatihan masih membutuhkan waktu untuk menyerap dan 

mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari 

pelatihan. 

Untuk mengantisipasi situasi dan kondisi seperti terse- 

but di atas, dalam pelaksanaan pelatihan disarankan untuk 

melakukan analisis kebutuhan pelatihan sebelum program 

pelatihan diadakan, agar sasaran pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan karyawan. Agar pelaksanaan AKP lebih mudah dilaku- 
kan, disarankan untuk memakai T-NAT, walaupun T-NAT bukan 

merupakan alat AKP yang terbaik. Penggunaan T-NAT dalam 

menganalisis kebutuhan pelatihan, selain penggunaannya 

mudah, data yang diperoleh dapat dikuantitatifkan, serta 

dapat diketahui pihak yang perlu mendapatkan pelatihan. 

Untuk mengetahui manfaat pelatihan yang selama ini dilakukan 

disarankan untuk menganalisis manfaat pelatihan yang dilaku- 

kan pada kurun waktu 6 sampai 12 bulan setelah pelatihan, 

dengan asumsi bahwa pengaruh pelatihan baru tampak minimal 

setelah 6 bulan kemudian. 


