
RINGKASAN EKSEKUTIF

EEL SUSILOWATI (1996). Analisis Kebuluhan Pelalihan Dalam Upaya Peningkalan

Produklivilas Para Pelaksana KUD Sumber Alam (di bawah bimbingan Sjafri

Mangkuprawira, sebagai Pembimbing I dan Wahyudi, sebagai Pembimbing II).

Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, dituntut

memiliki ketangguhan dan kemandirian, sehingga apa yang menjadi tujuan

koperasi dapat tercapai. Hal tersebut dapat terwujud bila ditunjang oleh sum

berdaya manusia yang produktif serta mampu bekerja secara efektif dan

efisien. Untuk itu, perlu pengembangan sumberdaya manusia yaitu pengu

rus dan karyawan koperasi melalui pelatihan, sehingga koperasi mampu

melaksanakan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi rakyat secara

profesional, juga dilakukan dalam rangka mengembangkan dan memantap

kan kelembagaan dan usaha.

Dalam upaya mendapatkan tenaga-tenaga yang handal, KUD

Sumber Alam, telah menyertakan pengurus dan karyawannya pada pela

tihan-pelatihan. Hal tersebut mengingat: (1) Beragamnya jenis usaha yang

ditangani yakni sebanyak 10 jenis usaha antara lain: Simpan Pinjam,

Waserda, Pelistrikan Pola I dan II, (b) Meningkatnya jumlah anggota dari

tahun ke tahun (tahun 1994: 6075 anggota penuh) dan (c) Wilayah kerja

yang cukup luas meliputi 20 desa. Dalam lima tahun terakhir (1990-1994),

koperasi dihadapkan pada keadaan: Omzet penjualan barang dan jasa

(1990-1994) cenderung menurun demikianjuga dengan SHU.

Penyebab penurunan ataupun belum tercapainya target, tidak, lepas

dari faktor manusianya, dalam hal ini pengurus dan karyawan sebagai pelak

sana usaha. Sebagaimana diakui oleh pengurus koperasi bahwa masih dira

sakan kurangnya idealisme karyawan, demikian juga dengan produktivilas
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Analisis yang dilakukan terhadap data yang terkumpul adalah: (1)

identifikasi tingkat produktivitas dilakukan dengan penghitungan produkti

vitas tenaga ke~a menggunakan rumus SHU dibagi jumlah tenaga kerja dan

laba per unit dibagi jumlah tenaga ke~a per unit, masing-masing untuk pro

duktivitas tenaga kerja di koperasi dan per unit usaha. Selain itu, juga dilihat

motivasi dan disiplin tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang mem

pengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja (kerja), dan (2) anal isis kebu

tuhan pelatihan dilakukan dengan menggunakan instrumen AKP (Analisis

Kebutuhan Pelatihan) untuk memperbandingkan kemampuan kerja patokan

dengan kemampuan kerja yang te~adi saat ini (nyatalaktual) atau kemam

puan ke~a jabatan (KKJ) dengan kemampuan kerja pribadi (KKP).

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, adalah:

1. Produktivitas tenaga kerja di KUD Sumber Alam dari tahun 1990 hingga

1994 cenderung menurun

2. Pelatihan relatif masih sedikit bagi karyawan, juga mengenai keragaman

nya yang dibutuhkan untuk setiap unit usaha.

3. Hasil anal isis kebutuhan pelatihan dengan instrumen AKP, tampak bahwa

baik manajer maupun karyawan dari Unit terpilih, yaitu unit: Kredit Usaha

Tani, Rice Milling Unit, Pengadaan Pangan dan Wasersa, masih membu

tuhkan pelatihan-pelatihan untuk dapat membantu melaksanakan peker

jaannya dengan baik.

Saran untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan produktivitas

tenaga kerja maupun pelatihan yaitu:

1. Perlu ditetapkan dan dilakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan

produktivitas kerja karyawan, khususnya mengenai: (1) perbaikan sikap

mental yang meliputi: motivasi, disiplin dan ethos ke~a (2) memberikan

peluang/kesempatan pada setiap karyawan untuk mengikuti pelatihan

yang didasarkan atas analisis kebutuhan pelatihan, (3) perbaikan

http://www.mb.ipb.ac.id



kompensasi terutama sistem penggajian karyawan, (4) memberikan pe

luang/kesempatan untuk berprestasi Iberkarier.

2. Sebaiknya program pelatihan di KUD Sumber Alam dibagi dalam tiga

tahap:

a. Program jangka panjang

- Mengadakan pelatihan di KUD Sumber Alam dengan mendatangkan

instruktur dari luar

- Membangun perpustakaan mini

b. Program jangka menengah

Mengadakan pelatihan di KUD Sumber Alam dengan instruktur:

- Pengurus - Manajer

- Kepala Unit - Karyawan yang kompeten

- Anggota koperasi - Departemen Koperasi (instruktur tamu)

c. Program jangka pendek

- Merumuskan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk setiap unit usa

halkaryawan sesuai hasil analisis kebutuhan pelatihan yang dilaku

kan dengan cara konvensional dan menggunakan instrumen AKP

(Analisis Kebutuhan Pelatihan)

- Peserta yang dipilih setelah kembali dari penugasan, diharuskan

mengadakan presentasi hasil pelatihan, di hadapan para pelak

sana, khususnya peserta yang tidak terpilih dengan kebutuhan

pelatihan yang sama

- Memperbanyak frekuensi pelatihan dan keragamannya, khususnya

bagi unit Kredit Usaha Tani, Rice Milling Unit, Pengadaan Pangan

dan Waserda

- Memperbanyak program pelatihan dengan menggunakan metoda

studi banding
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