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Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur sumberdaya dalam 
organisasi (perusahaan) yang apabila ketersediaannya cukup dm berkualitas akan 
dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam penyusunan rencana, 
pelaksanaan dan pengendalian jalannya usaha untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Pengkajian aspek sumberdaya manusia ini telah menjadi keputusan 
penting bagi perusahaan. Sasaran pengkajian pada akhirnya mengacu kepada 
tujuan peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia itu sendiri 
yang pada gilirannya akan dapat menentukan keberhasilan perusahaan untuk 
mampu berkembang seiring dengan semakin ketatnya persaingan. 

Untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan di masa 
depan, setiap perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan, mempertahankan, 
dan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Salah satu cara 
menciptakan keunggulan bersaing adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang tangguh dan berdaya saing tinggi dengan program-program pelatihan 
yang tidak saja ~neningkatkan aspek pengetahuan clan keterampilan namun 
membawa dampak pada perubahan sikap dan perilaku individu. 

PT Katsushiro adalah perusahaan patungan yang didirikan pada tahun 
1995 dengan modal 7.400.000 USD dan berstatus PMA. Berlokasi dikawasan 
industri Jababeka Cikarang, Jawa Barat serta menempati lahan seluas 16.884 in2 
memproduksi komponen-komponen yang terbuat dari lembaran baja untuk 
berbagai komponen alat-alat berat, pekerjaan sipil, general industri, 
manufacturing dan machinery dan pesanan khusus untuk komponen steel plate 
sesuai kebutuhan, termasuk suku cadang beberapa alat dan mesin pcrtanian. 
Kapasitas produksi PT. Katsushiro adalah 30.000 tonltahun. 

Selama ini perusahaan telah menerapkan program pelatihan yang sebagian 
besar berorientasi pada tolok ukur kineja proses bisnis (infer~ml. busniness 
process) yang bersifat teknis, khusus dipemntukkan bagi bagian produksi. 
Nainun, dalam rangkz penerapan balanced -scorecurd ini pihak manajemen 
menginginkan agar program pelatihan yang dilakukan juga mencakup pencapaian 
tolok ukur kineja pada tiga perspekif lainnya. Didasari atas tolok ukur kineja 
yang diharapkan, maka masing-masing individu dari berbagai level dituntut untuk 
memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dari keempat prspektif tersebut 
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sesuai kapasitasnya masing-masing sehingga kepandaian dan kreativitas dapat 
dimobilisasi untuk pencapaian kinerja yang disyaratkan. Pada akhirnya 
diharapkan setiap karyawan dapat memahami konsep strategis perusahaan, 
memiliki kompetensi, sikap dan prilaku serta integritas yang sejalan dan 
memadai serta menjabarkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya 
untuk membentuk sikap dan etos kerja yang baik dan lebih dahsyat lagi akan 
menghasilkan kine jz yang luar biasa bagi pencapaian retum perusahaan. 

Metode penelitian adalah kaji manajemen dengan pendekatan studi kasus 
pada PT Katsushiro Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer clan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

Dari hasil evaluasi sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya 
manusia pada PT. Katsushiro Indonesia dapat dinyatakan bahwa sistem pelatihan 
dan pengembangan sumberdaya rnanusiz pada PT Katsushiro Indonesia saat ini, 
dapat dinyatakan telah cukup baik. Namun demikian masih terdapat beberapa ha1 
yang perlu ditingkatkan, yaitu antara lain pada analisis kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan, dimana analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan tidak 
dilakukan secara khusus melainkan hanya berdasarkan infomasi dari beberapa 
pihak terkait, metode pelatihan yang digunakan sebaiknya . .~ . lebih bersifat praktek 
dan studi kasus sesuai dengan kondisi nyata. Juga disarankan agar PT. Katsushiro 
memiliki suatu fasilitas khusus yang menyerupai kondisi sebenamya, seperti Lab 
Komputer, ruang dummy proses produksi dan mesin-mesin. Sebaiknya, analisis 
kebutuhan pelatihan dilakukan secara komprehensif. Dimulai dari analisis 
organisasi, analisis tugas, dan analisis individu. 

Dari hasil analisis kebutuhan pelatihan, diperoleh hasil sebagai berikut : 
(1) untuk tenaga pelaksana, kemampuan yang paling mendesak untuk dilatih 
adalah orientasi terhadap profit dan kemampuan teknis dan profesionalitas 
khususnya didalam menguasai QCLISM (quality, cost, tlelivery, sufity, moral); 
( 2 )  untuk manajemen supewisi kemampuan yang paling mendesak untuk dilatih 
adalah ke~nampuan berbahasa asing dan pemahaman manajerial yang baik serta 
kemampuan teknis dan profesionalitas (menguasai QCDSM); (3) untuk 
rnanajemen menengah, kemampuan yang paling mendesak untuk dilatih adalah 
keahlian strategik, manajerial, masalah inovasi, dan hzl yang beikaitan dengan 
pelanggan dan pemasaran. Bagi para manajemen menengah selain dilakukan T- 
NAT dilakukan analisis kesenjangan secara khusus menyangkut profesionalitas 
dengan menggunakan analisis profilor (The Executive Success Projilor). 

Hasil dari analisa tersebut di masukkan dalam program pelatihan dan ,- 

pengembangan executive development Program yang disesuaikan dengan 
kebutuhan. Temyata hasilnya adalah bahwa perlunya dilakukan program 
pelatihan dan pengembangan bagi ketiga responden tersebut yaitu (1) untuk Bp. 
AA (bagian pemasaran) ha1 yang menjadi kekuatan clan hams dipertahankan 
adalah mencari dan mengembangkan bakat, mempengaruhi orang dan negosiasi, 
serta mampu membentuk hubungan antzir organisasi. Sedangkan kelemahan yang 
hams diwaspadai adalah ketajaman masalah keuangan, pola pikir, dan wawasan 
global: (2) untuk Bp. BB (bagian keuangan) ha1 yang menjadi kekuatan adalah 
ketajaman masalah keuangan, penyampaian yang memberi pengaruh tinggi, dan 
mengendalikan .kesuksesan bagi stakeholder. Sedaagkan ha1 yang lnenjadi 
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