Mytha Arie Lestiana (C04496002). Evaluasi Hasil Pelatihan dan Penentuan
Kebutuhan Pelatihan Bagi Karyawan di PT. Harini Asribahari, Jakarta Utara. Di
bawah bimbingan lis Diatin dan Moch. Prihatna Sobari.
Pengernbangan sumberdaya rnanusia diperlukan untuk rneningkatkan dan
mengembangkan potensi, pengetahuan dan wawasan,

keterarnpilan kerja,

kernarnpuan manajerial, sikap dan kepribadian serta faktor-faktor lain yang terdapat
dalam diri rnanusia. Salah satu cara yang efektif dalam program pengembangan
surnberdaya rnanusia bagi perusahaan adalah pelaksanaan program pendidikan dan
pernberian pelatihan bagi para karyawan.
Untuk melaksanakan program pelatihan dalam suatu perusahaan, dipeilukan
perencanaan yang matang mengenai pelatihan apa yang diperlukan oleh karyawan.
Hal ini dapat dilakukan rnelalui penentuan kebutuhan pelatihan berdasarkan
identifikasi kekurangan karyawan dalam rnelaksanakan tugasnya.
PT. Harini Asribahari rnerupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
bisnis perikanan, dirnana tujuan utamanya adalah ekspor ikan tuna dan pengirirnan
tenaga kerja penangkap tuna ke kapal-kapal rnilik Jepang melalui BLKLN (Balai
Latihan Kerja Luar Negeri).

PT. Harini Asribahari juga telah rnelaksanakan

beberapa program pelatihan bagi karyawannya. Pelatihan yang telah dilaksanakan
diharapkan dapat membeiikan rnanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Untuk
rnengetahui sejauh mana pengaruh pelatihan yang telah dilaksanakan bagi
kemajuan perusahaan, rnaka dilakukan evaluasi hasil pelatihan. Hasil dari evaluasi
in,i merupakan bahan acuan. bagi perusahaan untuk rnelaksanakan program
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pelatihan yang akan datang berdasarkan penentuan kebutuhan pelatihan yang telah
dianalisis.

Oleh karena itu evaluasi hasil pelatihan dan penentuan kebutuhan

pelatihan merupakan topik yang dipilih dalam penenlitian ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan dan
manfaat pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh perusahaan,
rnengidentifikasi kebutuhan pelathan karyawan dengan rnengacu kepada uraian
pekerjaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Harini asribahari,
JI. Kerapu No. 12, Jakarta Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini adalah rnetode studi
kasus (case study) dengan satuan kasus adalah karyawan P i . Harini Asribahari.
Adapun rnetode pengarnbilan sarnpel dibagi dua, yaitu purposive sarnpel untuk
evaluasi hasil pelatihan dan rnetode sensus untuk penentuan kebutuhan pelatihan.
Jenis data yang digunakan dalarn penelitian ini terdiri atas data primer dan data
sekunder.

Data untuk evaluasi hasil pelatihan yang sudah terkurnpul diolah dan

disajikan dalarn bentuk tabel dan uraian secara deskriptif, sedangkan data untuk
penentuan kebutuhan pelatihan dianalisis secara kuantitatif rnenggunakan rnetode
Training Need Assessment Tool (T-NAT).
Dari hasil pengolahan data untuk evaluasi hasil pelatihan terlihat bahwa
secara urnurn karyawan sangat rnernaharni pekerjaan yang rnenjadi tanggung
jawabnya. Jurnlah responden yang rnenyatakan sangat rnernaharni pekerjaannya
adalah sebesar 66,67 %, sedangkan yang cukup rnernaharni sebesar 33,33 %. Bagi
karyawanlstaf PT. Harini Asribahari, perusahaan telah rnenggariskan kebijaksanaan
untuic rnerekrut karyawannya dengan mernberikan uraian pekerjaan sebagai
pedornan dalarn rnelaksanakan pekerjaannya.
Dalarn rnenjalankan pekerjaannya, karyawan PT. Harini Asribahari yang
rnenjadi responden sebagian besar (83,33 %) rnenyatakan tidak pernah mengalarni
kesulitan dan yang kadang-kadang mengalarni kesulitan sebesar 16,67 %. Tingkat
kesulitan yang- relatif kecil salah satunya disebabkan oleh pelatihan yang, pernah
diikuti oleh karyawan yang rnernang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagi karyawan, tugas pekerjaan yang diernban cukup berat. Hal ini dilihat dari
penilaian 66,67 % responden yang rnenganggap bahwa tugas yang diernbannya
cukup berat dan sebanyak 16.67 % responden rnenyatakan sedang serta sisanya
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(16,67 %) rnenyatakan ringan. Penilaian bahwa pekerjaan yang diernban cukup
berat disebabkan karena PT. Harini Asribahari rnerupakan sebuah perusahan yang
besar dengan 4 anak perusahaan, sehingga rnenyebabkan tugas yang dikerjakan
juga lebih banyak dan lebih bera! dibandingkan perusahaan yang berskala kecil.
Karyawan yang menyenangi pekerjaannya rnerupakan suatu keuntungan bagi
perusahaan. Sebanyak 50,OO % responden rnenya%kan sangat rnenyenangi
pekerjaannya dan sebagian lagi (50,OO %) rnengatakan cukup rnenyenangi. Kondisi
ini sangat rnenguntungkan bagi perusahaan karena karyawan tidak rnenganggap
pekejaannya sebagai suatu beban.
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Dengan tingkat pernahaman yang cukup baik serta rasa menyenangi
pekerjaannya, maka prestasi kerja karyawan akan meningkat. Dari responden yang
ditanyakan tentang prestasi kerjanya, sebanyak 33,33 % menyatakan bahwa
prestasi kerjanya sangat baik dan 66,67 % rnenyatakan prestasi kerjanya cukup
baik. Upaya peningkatan kemarnpuan karyawan harus rnenjadi prioritas sebagai
bagian dari peningkatan prestasi kerja.
Karyawan yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 1 kali adalah sebesar
50,00 %, telah rnengikuti 2 kali pelatihan sebanyak 33,33 %, dan yang telah

rnengikuti lebih dari 2 kali sebanyak 16,67 %. Berdasarkan data di atas, sebagian
besar karyawan hanya rnengikuti 1 kali pelatihan. Sedangkan dari proses karyawan
dapat rnenjadi peserta pelatihan menunjukan bahwa sebanyak 66,67 % responden
menjadi peserta pelatihan rnelalui langkah penunjukan langsung oleh atasan
(perusahaan), dan sisanya sebanyak 33,33% rnelalui langkah penyeleksian dirnana
pihak departemen yang bersangkutan rnengajukan perrnohonan untuk mengikuti
pelatihan kepada departemen personalia, kemudian oleh departemen pe:sonalia
diajukan ke atasan untuk mendapatkan persetujuan. Langkah penunjukan langsung
dapat dilakukan rnelalui rnanajer masing-masing departemen atau manajer
personalia.
Seluruh karyawan (responden) yaitu sebanyak 100 % menyatakan sangat
mengetahui fungsi dan tujuan pelatihan- yang diadakan oleh PT. Harini Asribahari.
Sebanyak 83,33% responden menganggap bahwa pelatihan yang dilakukan sangat
sesuai dengan bidang tugasnya, sedangkan sisatiya sebesar 16,67 % rnenyatakan
cukup sesuai. Materi yang disampaikan pada saat pelatihan juga dinilai sangat
sesuai dengan harapan menurut 83,33 % responden, dan sebesar 16,67 %
menyatakan cukup sesuai dengan harapan.
Secara urnurn responden menilai bahwa penyarnpaian rnateri oleh instruktur
sangat rnenarik menurut 66.67 9'0 responden, sedangkan sisanya sebesar 33,33%
rnenyatakan cukup menarik. Dalarn ha1 larnanya waktu pelatihan, sebesar 66,67 %
responden rnenyatakan cukup rnemadai, sedangkan sisanya sebesar 33,33 %
menganggap lamanya waktu pelatihan tidak rnernadai atau terlalu singkat. Metode
pelatihan yang digunakan dinilai oleh 66,67 % responden sangat baik, sedangkan
sisanya sebesar 33,33% menyatakan cukup baik. Dalarn hubungannya dengan
sarana dan fasilitas yang tersedia maka sebesar 6 6 6 7 % rnenyatakan sangat

rnernadai dan sisanya sebesar 33,33 % menyatakan cukup rnernadai. Sedangkan
rnateri yang disarnpaikan selama pelaksanaan pelatihan ini sebesar 100 %
responden rnenilai sangat

membantu dalam

rnemecahkan rnasalah

yang

berhubungan dengan bidang tugasnya.
Dari penentuan kebutuhan pelatihan oleh perusahaan, sebesar 50,00 %
responden menjawab sudah baik, sedangkan sebesar 33,33 % menyatakan cukup
baik, dan sisanya sebesar 16,67 % rnenyatakan kurang baik.

Sebagian besar

responden yaitu sebesar 50,OO % merasa bahwa penentuan kebutuhan pelatihan
kerja dari perusahan cukup mewakili aspirasi karyawan, sedangkan yang merasa
dapat rnewakili dan kurang rnewakili masing-masing sebesar 33,33 % dan 16,67 %.
Suatu pelatihan akan rnencapai tujuannya apabila sesuai dengan yang dikehendaki
perusahaan dan karyawan. Bila salah satu rnerasa tidak sesuai rnaka pelatihan
tidak akan rnencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu hams ada kesesuaian
pandangan antara karyawan dengan pihak manajernen perusahaan dalam
penentuan dan pelaksanaan pelatihan.
Sebagian besar responden menilai adanya manfaat pelatihan bagi responden.
Sebanyak 58,30 % responden menilai adanya peningkatan dalarn pengetahuan,
sedangkan masing-masing sebanyak 46,67 % dan 45.83 % responden rnenilai
rnengalarni peningkatan pada segi keterarnpilan dan sikap. Apabila dilihat secara
keseluruhan rnaka sebagian besar responden yaitu sebesar 48,48 % rnenilai
rnengalarni peningkatan terhadap sernua parameter (pengetahuan, keterarnpilan,
dan sikap) yang dinilai setelah rnengikuti pelatihan, sedangkan sebesar 7,58 % ;
28,79 % ; dan 15,15 % masing-masing rnenilai rnengalami sedikit peningkatan,
rneningkat dan s~angatrneningkat .
Hasil penentuan kebutuhan pelatihan dengan metode T-NAT, karyawan pada
Divisi BLKLN mernbutuhkan beberapa jenis pelatihan, yaitu karyawan bagian
Pendidikan dan Latihan mernbutuhkan Basic Safety Tnining, Pelatihan Manajemen
Perencanaan, dan Pelatiha:: Keterarnpilan Penangkapan bagi ABK. Sedangkan
karyawan bagian Sarana dan Prasarana rnernbutuhkan Pelatihan Adrninistmsi dan
Sistern Kearsipan.
Karyawan dari Divisi Perkapalan bagian Armada membutuhkan Pelatihan
Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Pelatihan Manajemen
Kepernimpinan dan Motivasi, Pelatihan Manajemen Perencanaan, Basic Safety

Training, Pendidikan dan Pelatihan Navigasi Kapal, dan Pelatihan Hubungan
Masyarakat.

Bagian Administrasi dan Pengadaan membutuhkan Pelatihan

Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Pelatihan Administrasi dan
Sistem Kearsipan, dan Pelatihan Hubungan Masyarakat.

Bagian Administrasi

membutuhkan pelatihan Administrasi dan Sistem Kearsipan.

Bagian Radio

membutuhkan Pendidikan dan Pelatihan Navigasi Kapal, Pelatihan Manajemen
Perencanaan, dan Pelatihan Administrasi dan Sistem Kearsipan. Bagian Operasi
dan Usaha pelatihan yang dibutuhkan adalah Pelatihan Kewirausahaan, Pendidikan
dan pelatihan Navigasi Kapal, Pelatihan Hubungan Masyarakat, dan Pelatihan
Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi.
Hasil identifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan dapat disirnpulkan kebutuhan
pelatihan karyawan Divisi BLKLN dan Divisi Perkapalan PT. Harini Asribahari, yaitu:
Pelatihan Manajemen (Manajemen Perencaanaan dan Pengendalian Produksi,
Manajemen Administrasi dan Sistem Kearsipan, Manajemen Keijemimpinan dan
Motivasi), Pelatihan Perkapalan (Navigasi dan Mesin Kapal, Keterampilan
Penangkapan Tuna Bagi ABK, Basic Safety Training), Pelatihan Hubungan
Masyarakat Dan Pelatihan Kewirausahaan.
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