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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu dorongan bagi setiap perusahaan untuk 

memperbaiki performa agar dapat mempertahankan eksistensinya semakin besar. 

Seperti yang dikatakan oleh Hartoyo (2017) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Development of Training Needs Analysis in Organization” bahwa competition 

encourages the organization to always improve its performance, so as to achieve 

competitive advantage. Dari pernyataan tersebut, kompetisi pasar adalah faktor 

pendorong terbesar yang pergerakannya begitu pesat dan tidak bisa dihentikan. 

Untuk dapat memenuhi persaingan kompetitif, perusahaan memiliki perencanaan 

strategis berupa tujuan utama yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi.  

Rencana strategis yang tepat dapat mengantarkan organisasi dalam 

mencapai tujuannya serta tetap memiliki keunggulan kompetitif (Sustono, 2014). 

Adanya keseimbangan antara tercapainya tujuan organisasi dan keunggulan 

kompetitif yang harus dimiliki perusahaan, memberikan posisi penting bagi 

perlunya rencana strategis. Tujuan perusahaan baik profit maupun non profit akan 

lebih jelas dan lebih mudah diwujudkan dengan adanya rencana strategis. Allah 

SWT juga telah berfirman bahwa “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 

keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (Al-

Quran, 13: 11) yang berarti rencana strategis harus disusun dengan baik sebagai 

bentuk usaha untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini, 

tentu saja karyawan memiliki andil yang besar dalam melaksanakan rencana yang 

telah dibuat karena karyawan harus memiliki satu tujuan (visi misi) dengan 

perusahaan sehingga tujuan yang telah dibuat perusahaan dapat tercapai dengan 

jauh lebih mudah. Sesuai dengan peribahasa “berat sama dipikul, ringan sama 

dijinjing” yang bila diimplementasikan ke dalam sebuah organisasi bahwa top 

management tidak akan bisa mewujudkan tujuan perusahaan bila ia melakukannya 

sendiri namun ia butuh bantuan dari tingkatan manajemen lainnya dengan tujuan 

yang sama. 
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Karyawan memberikan kontribusi besar dalam ketercapaian tujuan 

perusahaan. Various competencies required to possess in order to perform the 

jobs well (George and Jacob, 2016) sehingga banyak strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk dapat mempertahankan karyawan salah satunya de ngan 

meningkatkan kemampuan karyawannya baik hardskill maupun softskill. 

Hardskill akan membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dan 

softskill akan membantu karyawan ketika mereka harus berinteraksi dengan 

kolega. Dalam rangka meningkatkan kemampuan karyawan ini, mayoritas 

perusahaan akan melakukan pelatihan. Pelatihan biasanya akan difasilitasi penuh 

oleh perusahaan namun ada capaian atau output tertentu yang harus diberikan oleh 

karyawan sebagai timbal balik yaitu tercapainya tujuan perusahaan. Efektivitas 

pelatihan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber 

daya manusia (Jumawan & Mora, 2018). Tolok ukur efektivitas pelatihan bukan 

hanya hasil akhir yang dicapai namun jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan 

serta kelancaran proses pelaksanaan pelatihan. 

Pelatihan sendiri harus direncanakan dengan matang agar tujuan dari 

pelatihan tersebut dapat tercapai. Tujuan dari pelatihan adalah mewujudkan tujuan 

perusahaan yaitu keberlangsungan hidup di pasar kompetitif. Selain itu biaya yang 

dibutuhkan untuk merealisasikan sebuah pelatihan tidaklah sedikit sehingga harus 

sangat diperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang akan 

diperoleh pasca pelatihan. Menurut Wulandari (2005) investasi yang dikeluarkan 

untuk program pelatihan akan sia-sia jika pelatihan gagal menghasilkan kontribusi 

terhadap tujuan organisasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan 

merupakan salah satu bentuk investasi bagi perusahaan yang dalam konsepnya 

investasi haruslah memberikan keuntungan dan keuntungan yang dimaksud 

berupa peningkatan kompetensi karyawan untuk pencapaian tujuan perusahaan.  

Agar hasil yang diperoleh dari pelatihan sesuai dengan apa yang diharapkan, 

maka muncul metode analisis kebutuhan pelatihan atau dikenal juga dengan 

penilaian kebutuhan pelatihan (training need analysis/assessment). Sarwandi 

(2011) mengatakan bahwa analisis kebutuhan pelatihan (training needs analysis) 

merupakan langkah awal dari fungsi perencanaan dalam manajemen pelatihan 

untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang dirasakan perlu dan mendesak oleh 
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suatu lembaga/instansi. Beberapa pelatihan bisa saja tidak tampak sesederhana 

yang dipikirkan dan selain itu, pelatihan merupakan salah satu bentuk dari 

investasi perusahaan. Proses analisis kebutuhan pela tihan ini diharapkan dapat 

menjadi metode yang tepat bagi pelaku manajemen sumber daya manusia agar 

pelatihan yang nantinya diberikan sesuai dengan outcome perusahaan. Selain itu, 

sesuai dengan yang dikatakan oleh Sarwandi mengenai kebutuhan pelatihan yang 

dirasakan perlu/mendesak ditujukan kepada skala prioritas pelatihan. Maksudnya, 

analisis kebutuhan pelatihan dianjurkan bagi pelatihan yang sifatnya dianggap 

krusial atau pada departemen yang dianggap krusial di perusahaan. 

PT. Semen Indonesia (persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang 

menerapkan metode analisis kebutuhan pelatihan sebelum mereka menentukan 

jenis pelatihan seperti apa yang diberikan kepada karyawan. Kebutuhan pelatihan 

PT. Semen Indonesia (persero) Tbk selama ini disusun dari tiga hal yaitu core 

competency analysis yang didapatkan dari kebutuhan strategis perusahaan, 

development needs analysis merupakan pengembangan yang wajib 

dilakukan/mandatory, dan gap competency dari masing-masing karyawan. Faktor-

faktor internal yang terjadi sehingga menyebabkan kegagalan atau menghambat 

jalannya pelaksanaan TNA adalah penyesuaian jadwal pelatihan, perubahan 

struktur organisasi, ketidakhadiran peserta pelatihan, serta peserta tidak 

mengerjakan tugas/case dengan baik. Sedangkan, faktor eksternal yang terjadi 

adalah kurang kompetennya vendor yang memberikan pelatihan. Analisis 

kebutuhan pelatihan perorangan ini menyebabkan perlu dilakukannya penyusunan 

ulang kebutuhan dan program pelatihan ketika adanya perubahan struktur 

organisasi maupun beberapa jabatan fungsional.  

Penyusunan kebutuhan pelatihan berdasarkan rencana strategis perusahaan 

yang difokuskan di tingkat pekerjaan atau jabatan tidak akan mempengaruhi 

karyawan secara personal sehingga tidak perlu dilakukannya analisis kebutuhan 

pelatihan ulang. Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan yang disusun dari 

indikator kinerja juga diharapkan berjalan lebih efektif karena disesuaikan dengan 

kebutuhan kinerja yang ada. Selain itu, bentuk investasi yang telah diberikan 

perusahaan kepada karyawan dalam bentuk pelatihan akan memberikan 

pengembalian yang positif yaitu dengan tercapainya tujuan perusahaan. Pelatihan 
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yang akan diterima oleh karyawan juga akan jauh lebih terorganisir terutama dari 

segi urgensi karena ketika analisis kebutuhan pelatihan diturunkan dari rencana 

strategis perusahaan, maka akan muncul skala prioritas pelatihan yang harus 

didapatkan oleh karyawan untuk ketercapaian tujuan perusahaan. 

Melihat realita yang ada di PT. Semen Indonesia (persero) Tbk, penulis 

merekomendasikan penyusunan program pelatihan dengan training need analysis 

berdasarkan rencana strategis perusahaan. Dengan melihat indikator kinerja 

karyawan dan di turunkan dari rencana strategis perusahaan tentu akan lebih 

menjamin dalam tercapainya tujuan tersebut karena pelatihan yang diberikan 

langsung menjurus pada poin-poin yang ada di tujuan perusahaan itu sendiri. Saat 

pelatihan yang diberikan kepada karyawan telah sesuai dengan indikator kinerja 

yang dimiliki, maka diharapkan bahwa tidak ada investasi perusahaan (dalam 

bentuk biaya pelatihan) yang merugi dan pelatihan yang didapatkan karyawan 

dapat membantu dalam menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, disini 

penulis mengusulkan sebuah penelitian dengan judul “Penyusunan Program 

Pelatihan dengan Training Need Analysis Berdasarkan Strategic Plan Perusahaan 

(Studi Kasus pada Departemen SDM PT. Semen Indonesia (persero) Tbk.)  

 

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus 

penelitian ini mengenai eksplorasi dalam penyusunan program pelatihan dengan 

training need analysis berdasarkan strategic plan yang sesuai untuk perusahaan 

serta mengungkap perlunya peran analisis kebutuhan pelatihan untuk mencapai 

rencana strategis yang sebelumnya telah dibuat oleh perusahaan.  

Maka sebagai bahan penjabaran studi ini nantinya, rumusan masalah yang 

diperoleh  adalah: 

Bagaimana penyusunan program pelatihan dengan training need analysis 

berdasarkan strategic plan perusahaan yang sesuai untuk Departemen SDM PT. 

Semen Indonesia (Persero) Tbk? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

Mengetahui penyusunan program pelatihan dengan training need analysis 

berdasarkan strategic plan perusahaan yang sesuai untuk Departemen SDM PT. 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

 

1. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam 

pembelajaran teori maupun penerapan praktik.  

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memiliki 

permasalahan yang sama ataupun melakukan penelitian lanjutan.  

 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini akan memberikan referensi pada pihak manajemen 

perusahaan mengenai penyusunan program pelatihan dengan training need 

analysis berdasarkan strategic plan perusahaan sehingga bisa menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan yang sesuai dengan 

kondisi perusahaannya. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


