
A. Latar Belakang 

Sistem agribisnis merupakan rangkaian kegiatan beberapa 

subsistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu 

sama lain yakni, subsistem sarana produksi (SS I), subsistem 

produksi/usahatani pertanian (SS 11), subsistem pengolahan 

hasil pertanian (SS 111), subsistem pemasaran (SS IV) dan 

kelembagaan penunjang. 

PT Petrokimia Gresik adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang menghasilkan pupuk, sehingga bisa dikategorikan 

sebagai suatu bentuk perusahaan pemasok sarana produksi 

agribisnis subsistem sarana produksi subsistem I. 

Setiap BUMN, didalam kegiatannya adalah untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan. Dalam proses pencapaian 

tujuan itu digunakan faktor-faktor produksi antara lain 

modal, material, dan sarana kerja. Ketiga faktor tersebut 

tidak akan berarti tanpa ditangani oleh faktor sumberdaya 

manusia yang tangguh, karena manusialah yang menggerakkan 

semua faktor produksi tersebut agar terlaksana. Oleh karena 

itu sumberdaya manusia perlu dicari, direncanakan, dikem- 

bangkan dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif. 

Globalisasi yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan 

modern umat manusia menuntut ketangguhan sumberdaya manusia 

untuk berkompetisi, baik di tingkat lokal, nasional maupun 



internasional. Suatu langkah yang tepat untuk memasuki 

kondisi tersebut adalah melalui pengembangan sumberdaya 

manusia . 
Perusahaan yang ingin berkembang harus dapat meningkat- 

kan efisiensi dan produktivitas setiap sumberdaya manusia 

yang dimilikinya, termasuk sistem pengelolaannya. Dalam ha1 

ini perusahaan harus mampu membentuk manusia yang bermotiva- 

si tinggi, berani melihat perubahan sebagai tantangan dan 

menjadikan tantangan sebagai peluang keberhasilan. 

Menyadari akan tantangan yang semakin ketat dan kompe- 

titif dimasa yang akan datang, PT Petrokimia Gresik berusaha 

mempunyai perencanaan sumberdaya manusia yang dikaitkan 

dengan pengembangannya. Hal ini menjadi penting, mengingat 

bahwa tenaga kerja merupakan modal utama yang dibutuhkan 

oleh perusahaan, bukan saja untuk keperluan sekarang tetapi 

lebih jauh adalah untuk kebutuhan masa yang akan datang 

dengan tuntutan akan kemampuan dan keterampilan yang tinggi. 

Pola pengelolaan sumberdaya manusia PT Petrokimia 

Gresik mempunyai lima fungsi operasional, antara lain 

Pengadaan, Pendayagunaan, Perawatan, Pengembangan dan Purna 

Tugas. Sebagai anggota Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia 

(APPI) dalam mengembangkan sumberdaya manusia melalui Pen- 

didikan dan Pelatihan mengacu kepada Pedoman Umum Pendidik- 

an dan Pelatihan di BUMN Pupuk. Namun pola tersebut di atas 

belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsekuen, terutama 



dalam bidang pengembangan dan khususnya pada kebutuhan 

pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan. 

Produktivitas sumberdaya manusia di suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh faktor pendidikan, teknologi, iklim kerja, 

derajat kesehatan dan tingkat upah minimal. Produktivitas 

tidak tergantung pada kuantitas tetapi lebih ditekankan pada 

kualitas sumberdaya manusianya, karena kualitas berhubungan 

dengan tuntutan pekerjaan dan mutu produk yang dihasilkan. 

Pelatihan bagi karyawan diperlukan untuk meningkatkan 

unsur-unsur yang terdapat didalam diri tiap-tiap karyawan, 

dalam ha1 ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan, tidak cukup hanya dengan 

pengalaman saja tetapi juga diperlukan pelatihan yang akan 

memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan bakat dan 

kemampuannya. Dengan kata lain, tujuan dari pelatihan adalah 

untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas kerja karya- 

wan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, 

sebab keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan 

oleh perangkat kerja yang lengkap, akan tetapi sebagian 

ditentukan oleh kualitas dan kuantitas manusia yang menger- 

jakannya . 
Pelaksanaan program pelatihan, baik yang menyangkut 

jenis pelatihan yang dibutuhkan, pola pelaksanaannya dan 

metode yang digunakan, harus didasarkan pada kebutuhan 

perusahaan yang didahului dengan analisis kebutuhan pelatih- 



an. Dalam analisis kebutuhan pelatihan diputuskan apakah 

pelatihan benar-benar diperlukan dan merupakan jalan keluar 

untuk memecahkan masalah yang ada di perusahaan. 

Pengembangan sumberdaya manusia terutama dalam pelaksa- 

naan program pelatihan (penunjang tugas dan pengembangan 

wawasan) diperlukan suatu analisis kebutuhan pelatihan 

(AKP). Karena dengan Analisis Kebutuhan Pelatihan diperoleh 

suatu gambaran mengenai kebutuhan pelatihan yang diperlukan 

oleh setiap karyawan. 

Dalam menindak lanjuti program pelatihan perlu dilihat 

bagaimana pelatihan meningkatkan prestasi kerja pada menajer 

lini pertama di PT Petrokimia Gresik, yaitu bisa dilihat 

dari evaluasi pasca pelatihan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, secara 

ringkas permasalahan yang dihadapi oleh PT Petrokimia Gresik 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan dalam melaksanakan program pelatihan (penun- 

jang tugas dan pengembangan wawasan) di lingkungannya, 

belum sepenuhnya mendasarkan analisis kebutuhan pelatih- 

an. 

2. Evaluasi pasca pelatihan untuk melihat manfaat pelati- 

han belum dilaksanakan. 



c. Tujuan aladikarya 

Geladikarya ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis kebutuhan Pelatihan pada Manajer Lini 

Pertama . 
2. Menentukan kriteria karyawan yang akan mengikuti 

pelatihan. 

3. Menganalisis manfaat pelatihan yang dilakukan selama ini 

dilihat dari aspek pengetahuan, kualitas dan kuantitas 

keterampilan, serta aspek sikap. 

E. Kegunaan Qeladikarya 

Adapun kegunaan geladikarya yang dapat dimanfaatkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan PT Petrokimia Gresik 

Geladikarya ini diharapkan dapat menambah informasi, 

bagaimana menganalisis kebutuhan pelatihan dengan mudah 

berkaitan dengan pelaksanaan program pelatihan. 

2. Bagi penulis 

Merupakan peluang dan kesempatan untuk memperoleh penge- 

tahuan dan pengalaman tentang aktivitas manajemen 

perusahaan secara umum dan pelatihan secara khusus serta 

sebagai aplikasi konsep-konsep dan ketrampilan yang 

diperoleh selama proses perkuliahan di MMA IPB. 




