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PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

PD. Sari Sedap Indonesia merupakan perusahaan milik perorangan 

yang bergerak dalam bidang industri kecap, samba1 dan sirup dengan 

produk utamanya adalah kecap. Perusahaan tersebut berdiri di Jakarta 

sejak tahun 1971. 

Hasil produksinya dipasarkan di dalarn negeri dengan harga jual yang 

relatif terjangkau oleh sebagian besar lapisan rnasyarakat. Tingkat 

persaingan dalam bidang usaha tersebut sangat tajarn, namun dalam 

perjalanan bisnisnya perusahaan tersebut dari tahun ketahun dapat 

rneningkatkan kinerjanya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat antara lain 

dari omsetnya yang selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan 

yang cukup berarti seperti terlihat pada Lampiran 1. Bahkan untuk periode 

tahun 1995 sesuai keterangan pemilik, perusahaan tercatat sebagai 

pembayar pajak perorangan terbesar untuk daerah Bekasi. 

Pada awal berdirinya, PD. Sari Sedap hanya mempekerjakan dua 

belas orang dan seiring dengan perkembangan usahanya, saat ini jumlah 

karyawannya mencapai 970 orang. Namun demikian besarnya jumlah 

karyawan tersebut tidak akan memberikan konstribusi optimum 
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terhadapningkatan kinerja perusahaan apabila tidak ditangani secara benar, 

bahkan dapat rnenimbulkan berbagai permasalahan yang tidak diharapkan. 

Pada dasarnya proses produksi industri yang dilakukan tidak terlalu 

rumit, namun karena hasil produksinya merupakan kebutuhan pokok sehari- 

hari dari sebagian besar masyarakat serta rnenjanjikan keuntungan yang 

cukup baik, maka banyak pengusaha yang masuk dalam bidang usaha 

tersebut yang berakibat semakin tajam tingkat persaingan dalam industri. 

Selama ini yang rnenyangkut kebijakan-kebijakan perusahaan secara 

umum maupun operasionalnya, ditangani langsung oleh pemilik yang 

berpengalaman serta rnenguasai bidang usahanya. Namun melihat 

perkembangan perusahaan serta tantangan ke depan, pemilik menyadari 

akan keterbatasan-keterbatasannya, sehingga tidak mungkin lagi untuk 

rnenangani secara langsung. Dalam upaya memperkuat daya saingnya di 

rnasa rnendatang perusahaan dituntut untuk meningkatkan kemampuan 

sumberdaya manusia yang dimiliki agar mampu mengantisipasi terhadap 

perubahan dan tantangan yang ada. Seperti diketahui bahwa dalam proses 

pencapaian tujuan perusahaan, selalu digunakan faktor produksi seperti 

modal, material dan sarana kerja. Namun demikian faktor produksi tersebut 

tidak akan berarti tanpa adanya unsur manusia. Oleh karena itu, sumberdaya 

rnanusia tersebut perlu dicari, direncanakan dan dikembangkan serta harus 

diupayakan pemanfaatannya secara efisien dan efektif. Untuk rneningkatkan 

kemampuan sumberdaya manusia, tidak hanya cukup didasarkan dari 
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pengalaman kerja saja tetapi juga diperlukan tambahan wawasan dan 

pengetahuan yang salah satu caranya melalui pelatihan 

Salah satu kelornpok surnberdaya manusia yang rnempunyai potensi 

untuk berkembang dan rnernpunyai peranan penting dalam kedudukannya 

pada PD. Sari Sedap Indonesia adalah para pimpinan operasional. 

Pimpinan operasional yang dirnaksud adalah petugas yang rnempunyai 

aktivitas melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

rnanajemen I pemilik dan memimpin sekelompok orang untuk 

rnelaksanakannya. 

Dalam situasi persaingan yang semakin tajam dan perubahan 

teknologi yang cepat serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 

berpengaruh pula terhadap pola kebutuhan konsumen akan produk-produk 

yang dikonsumsi. Oleh karena itu, untuk dapat rnengantisipasi perubahan 

yang ada serta mengembangkan usahanya, PD. Sari Sedap lndonesia harus 

dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumberdaya manusianya, 

terutama pimpinan operasional dan termasuk sistem pengelolaannya, 

sehingga mampu membentuk pimpinan operasional yang bermotivasi tinggi, 

berani mengantisipasi perubahan sebagai tantangan dan menjadikan 

tantangan sebagai peluang. 

Pelatihan bagi pimpinan operasional pada PD. Sari Sedap lndonesia 

tersebut diperlukan untuk meningkatkan unsur yang terdapat di dalam diri 
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setiap pimpinan operasional yang dalam ha1 tersebut adalah peningkatan 

pengetahuan, ketrarnpilan dan sikap. Untuk rnendapatkan hasil yang optimal 

dari penyelenggaraan program pelatihan tersebut, maka harus dilakukan 

penelitian yang mendalam faktor, aktor (pelaku) dan tujuan yang 

mempengaruhi serta alternatif strateginya. 

Kajian terhadap faktor, aktor dan tujuan tersebut penting, mengingat 

baik latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalarnan yang 

berbeda. Dengan mengetahui faktor, aktor dan tujuan yang mernpengaruhi 

tersebut, maka dapat ditetapkan prioritas alternatif strategi pelaksanaan 

yang sesuai dengan kebutuhannya. 

6. PERUMUSAN MASALAH 

Keberhasilan PD Sari Sedap dalam pengernbangan usahanya selama 

tersebut, mengandalkan kernampuan sumberdaya manusianya. Peranan 

pirnpinan operasional dalam pengembangan usaha dinilai cukup dominan, 

dan kemarnpuan pimpinan operasional tersebut lebih didasarkan atas 

pengalaman yang dimilikinya. 

Memperhatikan perkembangan yang ada, pemiliklmanajernen 

menyadari bahwa dalarn menghadapi era globalisasi perusahaan akan 

rnenghadapi tantangan berat berupa persaingan yang semakin tajam, 

tuntutan kepuasan konsumen serta perkernbangan teknologi yang cukup 

cepat. Dengan kualitas surnberdaya rnanusia yang dimiliki saat ini 
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manajemen memperkirakan akan menghadapi kesulitan dalam 

mengantisipasi perubahan tersebut di atas karena kemampuan yang ada 

saat ini lebih didasarkan pada pengalaman yang dimiliki. Sedangkan untuk 

rnemiliki daya saing dimasa mendatang dibutuhkan wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas serta kreatifitas yang tinggi. Oleh karena itu, 

sumberdaya manusia yang ada khususnya pimpinan operasional harus 

ditingkatkan kemampuan dan kualitasnya yang salah satu caranya melalui 

pelatihan. 

Dari uraian tersebut di atas maka perumusan masalah yang terdapat 

di PD. Sari Sedap Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan surnberdaya manusia khususnya pimpinan 

operasional dalam upaya mengantisipasi tingkat persaingan yang 

semakin tajam pada masa yang akan datang. 

2. Bagaimana menentukan prioritas alternatif strategi pengembangan 

pimpinan operasional melalui pelatihan. 

C. TUJUAN GELADlKARYA 

Tujuan geladikarya tersebut adalah : 

1. Mengidentifikasikan faktor, aktor dan tujuan yang berpengaruh terhadap 

pengembangan pimpinan operasional PD. Sari Sedap lndonesia melalui 

pelatihan. 

2. Menentukan alternatif strategi pengembangan pimpinan operasional 

melalui pelatihan. 
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D. RUANG LINGKUP PENELlTlAN 

Pada penelitian ini dititik beratkan pada aspek pengembangan 

sumberdaya manusia (PSDM) melalui pelatihan bagi pimpinan operasional 

yang ada pada PD Sari Sedap Indonesia. Batasan ruang lingkup tersebut 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan 

1. Pimpinan operasional sebagai supervisor harus dapat menjabarkan dan 

membantu merumuskan kebijakan-kebijakan perusahaan. 

2. Sebagai supervisor, pimpinan opersional mempunyai peran dominan 

dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bawahnya. 

3. Dari investigasi awal di perusahaan, peranan tersebut di atas masih 

ditangani langsung oleh pemilik. Namun demikian pemilik perusahaan 

menyadari keterbatasannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi 

perubahan-perubahan dimasa yang akan datang para supervisor tersebut 

perlu dilatih dan ditingkatkan kualitas serta kemampuannya. 
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