
L PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menghadapi abad ke-21, semakin banyak tantangan yang dihadapi dalam 

upaya mengembangkan surnberdaya manusia. Keadaan mendatang tidak akan 

ketat lagi pada batas-batas wilayah, akan terjadi suatu kegiatan yang lintas batas 

sehingga persaingan antar wilayah maupun antar bangsa yang bersifat global 

akan semakin ketat (hypercompetitive). Memasuki masa liberalisasi perdagangan 

dalam rangka AFTA (Asean Free-Trade Agreement), sebagai kosekuensi 

menandatangani kesepakatan antar anggota ASEAN (Association of South East 

Asian Nations) akan dimulai tahun 2003. Demikian pula pada tahun 2010 kita 

akan memperoleh kesepakatan untuk bersaing di negara industri anggota APEC 

lainnya baik dalam lalu lintas barang, jasa maupun tenaga kerja. 

Dalam era globalisasi dituntut suatu perubahan regulasi yang semula 

cenderung monopoly menjadi struktur persaingan bebas (free competition). 

Demikian pula perubahan pasar yang pada awalnya berorientasi pada produk 

(product oriented) beralih kepada orientasi pasar (market driven), serta dari 

proteksi berpindah menjadi pasar bebas (free market). Dengan kondisi pasar 

yang sedang berkembang dewasa ini, kondisi lingkungan bisnis yang dihadapi 

perusahaan mengalami perubahan yang dipengaruhi baik langsung maupun 

tidak langsung oleh aspek eksternal dan internal perusahaan. Salah satu industri 

yang mengalami perubahan lingkungan tersebut adalah industri kosmetik. 

PT. Martina Berto sebagai salah satu produsen kosmetika khususnya kosrnetika 

riasan (dekoratif) memiliki visi menjadi perusahaan kosmetika terkemuka di dunia 

yang bernuansa ketimuran dan alami melalui pemanfaatan teknologi modern dan 

menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai sarana peningkatan nilai 
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tambah bagi pelanggan. Misi PT. Martina Berto yaitu rnengoperasikan 

perusahaan berkelas dunia dalam bidang kosmetik dan penunjangnya, 

berdasarkan inovasi yang menjadi arena penciptaan lapangan pekerjaan serta 

pemberdayaan surnberdaya manusia dengan memanfaatkan konsep bisnis dan 

manajemen mutakhir yang sesuai dengan kondisi Asia. 

Dalarn konteks ini pendidikan rnenjadi kata kunci di dalam proses 

menciptakan sumberdaya rnanusia yang bertaraf global. Pendidikan sebagai 

mekanisme dan sarana pengembangan surnberdaya rnanusia harus diperluas 

wawasannya, tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan 

informal. Perluasan wawasan dan budaya belajar harus dilakukan terus menerus 

untuk memperkaya aset intelektual. 

Menurut Dharrna (1998), organisasilperusahaan yang mampu bersaing 

dirnasa yang akan datang adalah organisasilperusahaan yang memiliki 

surnberdaya manusia yang berbasis pengetahuan (knowledge based workers) 

dan memiliki berbagai keterampilan dan keahlian (rnulti skilling workers). 

Paradigma Cornparafive advantage yang bertumpu pada skilled labor akan 

menjadi tuntutan kebutuhan organisasilperusahaan di masa datang, karena 

kualitas suatu barang, jasa dan pelayanan yang ditawarkan 

perusahaanlorganisasi sangat tergantung kepada unsur rnanusianya. 

Organisasilperusahaan dalarn menghadapi globalisasi diharapkan akan 

menjawab semua tantangan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta transformasi sosial yang berkembang begitu cepat. Penyiapan 

tenaga kerja yang berbasis pengetahuan dan keterampilan Knowledge Based 

Worker yang rnulti skills perlu segera dipersiapkan rnelalui proses perencanaan 

tenaga kerja terutama menghadapi globalisasi ekonomi. 

Agar perusahaanlorganisasi mampu menghadapi persaingan pada era 

globalisasi, pelaku bisnis harus mempunyai pola pikir yang benar tentang peran 
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sumberdaya manusia sehingga pelatihan dapat dilihat sebagai alat (instrumen) 

pengembangan sumberdaya manusia dalam menunjang kesuksesan 

perusahaan di kemudian hari. Perusahaan yang ingin meningkatkan kinerjanya 

harus mempunyai komitmen terhadap pengembangan kualitas sumberdaya 

manusia. Ini berarti investasi sumberdaya manusia melalui pelatihan harus 

mendapat prioritas tinggi di perusahaanlorganisasi agar pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan sumberdaya manusia tidak menjadi usang 

(absolute). 

Menurut Munir (2000), penelitian kebutuhan pelatihan merupakan proses 

untuk menentukan penyebab masalah organisasi, tingkat atau luas 

keparahannya, serta merupakan solusi yang baik dalam pemecahan masalah 

yang dihadapi oleh organisasilperusahaan. Proses ini membahas konteks 

organisasi dan mengkombinasikan analisis organisasional, pengumpulan data, 

teknik mewawancara untuk mengidentikasi dan mempersempit kesenjangan 

antara pengetahuan, keterampilan, serta perilaku kerja yang diinginkan dan yang 

dimiliki saat ini. Prosesnya meliputi tingkat organisasi, pekerjaan dan individu 

pekerja. 

Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi era globalisasi yang 

menyebabkan tingkat persaingan yang semakin ketat dan berimplikasi juga 

terhadap peningkatan tuntutan sumberdaya manusia yang berkualiatas, maka 

perlu dilakukan analisis dan sintesis terhadap sistem pelatihan dalam 

pengembangan sumberdaya manusia pada PT. Martina Berto. 

B. Perumusan Masalah 

Salah satu faktor penentu agar bisa bersaing dalam perekonomian global 

adalah peningkatan kemampuan berkompetisi dengan meningkatkan kualitas 
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sumberdaya manusia. Untuk itu perlu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan 

agar dapat dijadikan prinsip-prinsip pelatihan. Prinsip-prinsip pelatihan yang 

dihasilkan melalui analisis kebutuhan pelatihan akan dijadikan pedoman untuk 

perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. 

Pada saat ini PT. Martina Berto mempunyai analisis kebutuhan pelatihan 

berdasarkan atas usulan kebutuhan pelatihan dengan melakukan penyebaran 

kuesioner, setelah itu diputuskan oleh atasan langsung dan tidak langsung. 

Dalam ha1 ini analisis pelatihan dapat memenuhi kebutuhan pelatihan di 

perusahaan, tetapi tuntutan globalisasi saat ini diharapkan adanya analisis 

kebutuhan pelatihan berdasarkan kompetensi sumberdaya manusia yang ada 

pada PT. Martina Berto. Kompetensi yang akan dianalisis diharapkan dapat 

membangun kompetensi secara fokus sesuai dengan kompetensi inti 

perusahaan yang dapat menglobal sesuai dengan tuntutan pasar. 

Apabila terjadi kesenjangan (GAP) antara kompetensi saat ini dan 

kebutuhan sumberdaya manusia di masa mendatang, baik secara kualitas 

maupun kuantitas, dapat mengisi kesenjangan ini dengan merencanakan secara 

strategis langkah-langkah pengembangan sumberdaya manusia yang diperlukan. 

Pelatihan sebagai salah satu jalur unggulan peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia akan semakin penting peranannya. lnvestasi sumberdaya manusia 

melalui pelatihan merupakan investasi strategis yang harus dipertimbangkan 

secara serius oleh pebisnis dimanapun juge. 

Dengan demikian perumusah masalah dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana tuntutan kualitas sumberdaya manusia bagi perusahaan di era 

globalisasi ? 

2. Bagaimana menentukan kebutuhan pelatihan perusahaan agar sesuai 
I 

dengan kebutuhan sumberdaya manusia di era globalisasi? 
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3. Bagaimana sistem pelatihan dalam pengembangan sumberdaya manusia 

yang diharapkan perusahaan pada saat ini ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan 

pelatihan dalam rangka pengembangan sistem pelatihan pada PT. Martina Berto, 

dalam rangka menghadapi globalisasi. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan 

dapat memperoleh suatu bentuk pelatihan yang tepat bagi pengembangan 

sumberdaya manusia yang dapat meningkatkan mutu, kompetensi dan daya 

saing sumberdaya manusia PT.Martina Berto dalam era globalisasi. Tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut. 

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. 

4. Merekomendasikanlmerumuskan kebutuhan pelatihan PT. Martina Berto. 

D. Manfaat Penelitian 

Ada tiga manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan geladikarya ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Bagi Penulis adalah menghayati, manganalisis dan menerapkan konsep- 

konsep teori dan keterampilan yang diperoleh. 

2. Bagi Perusahaan adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

menganalisis kebutuhan dan sistem pelatihan dalam pengembangan 

sumberdaya manusia untuk menghadapi era globalisasi. 
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3. Bagi lptek adalah data dasar (benchmark data) bagi para peneliti pada 

bidangnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada sebuah perusahaan agroindustri yang 

bergerak dalam bidang pembuatan kosmetik dengan skala usaha yang sangat 

besar bahkan mencapai tingkat internasional. lndustri yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian adalah PT. Martina Berto. Penelitian ditekankan untuk 

menganalisis kebutuhan dan sistem pelatihan untuk mempersiapkan dan 

menghasilkan sumberdaya manusia yang tangguh, kompeten dan berdaya saing 

tinggi melalui analisis kebutuhan dan sistem pelatihan dalam pengembangan 

sumberdaya manusia. Program pelatihan yang dibahas difokuskan pada program 

pelatihan dalam peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang ada pada 

PT. Martina Berto khususnya pada Divisi Services yang disesuaikan dengan 

tuntutan globalisasi. Metode yang digunakan dalam analisis data lebih bersifat 

deskriptif, sedangkan analisis yang bersifat kuantitatif statistik terbatas pada 

TNA-T yang disusun oleh Mc.Cann dan Tashima (1981). 
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