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Salah satu faktor penentu daya saing perusahaan dalam perekonomian 
global adalah meningkatkan kemampuan berkompetisi melalui peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia. Salah satu faktor penting dalam peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan 
pelatihan agar dapat dirumuskan ke dalam prinsip-prinsip pelatihan. Prinsip- 
prinsip pelatihan ini dapat dijadikan pedoman oleh perusahaan untuk 
menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Pada saat ini analisis kebutuhan 
pelatihan yang dilakukan oleh PT. Martina Berto adalah melalui penyebaran 
kuesioner yang diputuskan oleh atasan langsung dan atasan tidak langsung. 
Menurut PT. Martina Berto, analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan selama 
ini telah memenuhi kebutuhan pelatihan di perusahaan. Namun seiring dengan 
tuntutan globalisasi, diharapkan analisis terhadap kebutuhan pelatihan dilakukan 
berdasarkan kompetensi sumberdaya manusia yang ada dan yang dibutuhkan 
dalam menghadapi era globalisasi. Apabila ditemukan kesenjangan antara 
kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki perusahaan dengan kompetensi 
sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi globalisasi, maka 
perusahaan diharapkan dapat mengisi kesenjangan ini dengan merencanakan 
secara strategis langkah-langkah pengembangan sumberdaya manusia yang 
diperlukan. 

Untuk memecahkan persoalan tersebut, tujuan geladikarya ini adalah : 1) 
menganalisis kompetensi sumberdaya manusia yang diperlukan perusahaan di 
era globalisasi, 2) menganalisis kebutuhan pelatihan di era globalisasi, 3) 
menganalisis sistem pelatihan dalam pengembangan sumberdaya manusia yang 
lebih sesuai dengan tuntutan globalisasi pada PT. Martina Berto, dan 4) 
merekomendasikanlmerumuskan kebutuhan pelatihan PT. Martina Berto. Ruang 
lingkup geladikarya ini adalah menganalisis kebutuhan dan sistem pelatihan 
dalam pengembangan sumberdaya manusia yang difokuskan pada pelatihan 
peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terdapat pada PT. Martina 
Berto khususnya pada Divisi Services yang disesuaikan dengan tuntutan 
globalisasi. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Martina Berto yang terletak di Kawasan 
lndustri Pulogadung Jakarta. Pemilihan perusahaan dilakukan seczra sengaja 
mengingat PT. Martina Berto merupakan salah satu perusahaan kosmetik 
terkemuka di Indonesia yang menempatkan penelitian dan pengembangan 
khususnya sumberdaya manusia sebagai -sarana peningkatan nilai tambah bagi 
pelanggan. Metode yang digunakan adalah kajian hanajemen dengan studi 
kasus. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan melalui observasi langsung, pengisian kuesioner, dan 
wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui literatur baik internal 
ataupun eksternal perusahaan. Sampel penelitian dipilih dengan metode non 
probability sampling dengan cara sensus mengingat responden penelitian ini 
adalah seluruh karyawan pada Divisi Services PT. Martina Berto. Sampel terdiri 
dari 19 orang staf, 8 orang supervisorlpenyelia, 3 orang junior manager, 2 orang 
middle manager, 1 orang senior manager, 1 orang general manager, dan 1 orang 
dari dewan direksi yang dipilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Analisis 
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data yang diperoleh dilakukan melalui tahapan : I) tabulasi, grafik, dan diagram, 
2) evaluasi sistem pelatihan dalam pengembangan sumberdaya manusia, dan 3) 
identifikasi kompetensi yang dibutuhkan sumberdaya manusia di era globalisasi. 

Analisis kompetensi sumberdaya manusia yang diperlukan perusahaan di 
era globalisasi adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknikal dan 
profesional, kompetensi komunikasi dan hubungan interpersonal, kompetensi 
memiliki motivasi yang tinggi, kompetensi self management, kompetensi orientasi 
terhadap konsumen dan kesiapan untuk melayani, dan kompetensi 
mengembangkan budaya bangsa. Program pelatihan yang dilakukan oleh 
PT. Martina Berto dinilai cukup baik oleh responden, namun dalam beberapa ha1 
perlu dilakukan perbaikan yaitu dalam ha1 analisis kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dengan metode 
TNA-T dapat diidentifikasi bahwa kebutuhan pelatihan yang paling banyak 
diperlukan oleh PT. Martina Berto adalah untuk tingkat supervisor, sedangkan 
untuk tingkat staf dan tingkat manajerial hanya beberapa kebutuhan pelatihan 
yang perlu dilaksanakan. Program pelatihan yang diusulkan untuk meningkatkan 
kompetensi meliputi program pelatihan business planning, leadership skils, 
prinsip-prinsip HRM, time management, TQM, problem solving, profesional 
development program, pelatihan motivasi, communication and interpersonal skill, 
pelatihan bahasa, negotiation skill, pelatihan komunikasi, sensitivity training, 
kepribadian, kesamaptaan, services excellence dan marketing research. 
Pengembangan sistem pelatihan sumberdaya manusia yang direkomendasikan 
dilakukan dengan metode yang berbeda untuk masing-masing program pelatihan 
dan tingkat manajemen. Metode yang diusulkan adalah metode kuliah, studi 
kasus, role playing, ceramah, dan diskusi. 

Rekomendasi yang dapat peneliti formulasikan adalah : 1) melalui 
kompetensi yang dimiliki dikembangkan strategi pengembangan pegawai melalui 
manajemen karir sehingga penyusunan program pelatihan dapat lebih terarah, 
2) aplikasi kompetensi dapat dijadikan standar dalam ha1 penilaian kinerja, 
kompensasi, kebijakan organisasi dalam pelatihan dan pengembangan 
sumberdaya manusia, dan sistem rskrutmen, 3) analisis kebutuhan pelatihan 
dan pengembangan yang dilakukan hendaknya benar-benar dilakukan 
berdasarkan analisis program pelatihan dan pengembangan yang sangat 
diperlukan, analisis tugas, dan analisis individu, 4) kurikulumlmateri pelatihan dan 
pengembangan sebaiknya disusun menurut format baku dan disesuaikan dengan 
tuntutan persaingan yang semakin ketat, 5) dalam menentukan peserta 
pelatihan hendaknya perlu diperhatikan motivasi dan kemampuan peserta' agar 
dapat memberikan hasil kerja yang optimal, dan 6) evaluasi kompetensi hasil 
pelatihan tidak hanya dilakukan berdasarkan pendapat peserta, pelatih atau 
pengelola tetapi menggunakan beberapa kriteria seperti peningkatan 
produktivitas pegawai, peningkatan sikap atau perilaku dari pegawai kearah yang 
lebih baik. 
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