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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Indonesia memiliki berbagai macam bidang industri yang 

dikembangkan secara retail. Salah satunya adalah industri barang-barang 

mewah (luxury goods), khususnya perhiasan. Menurut Hartanto (dalam 

Sawitri, 2017), industri tersebut memiliki kontribusi yang kuat dalam skala 

ekonomi nasional dan mempunyai potensi yang terus berkembang serta 

memiliki prospek yang berdaya saing tinggi.  

Persaingan yang tinggi berkaitan dengan kinerja yang dilakukan 

oleh karyawan terhadap perusahaan. Pentingnya upaya dalam persaingan 

tersebut dapat ditanggulangi dengan cara melakukan pelatihan (training) 

kepada karyawan (Swanson & Holton, 2001).  Menurut Wilson (2005), 

training merupakan salah satu cara efektif untuk mempersiapkan 

perusahaan dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 

waktu yang akan datang.  

PT. Central Mega Kencana (CMK) adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak di industri luxury goods, berfokus pada perhiasan. Bermula 

sebagai wholesaler, PT. CMK lalu mengembangkan perusahaannya 

sebagai wholesaler (penjualan dalam skala besar dengan harga yang lebih 

murah kepada para retailer) dan retailer (penjualan langsung kepada 

customers sebagai konsumen). Saat ini, PT. CMK memiliki empat anak 

perusahaan (retail) yang terus berkembang pesat. Hal tersebut terbukti 
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dengan terus dibukanya cabang-cabang baru di dalam dan di luar 

Jabodetabek dalam kurun waktu yang berdekatan. 

Pada tahun 2016, PT. CMK telah lebih dulu menyadari bahwa 

industri yang digelutinya memiliki tingkat persaingan yang tinggi serta 

dapat berdampak bagi kelancaran ekspansi yang akan dilakukan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, PT. CMK melakukan kontrak kerjasama 

dengan konsultan X yang bertujuan untuk mengimbangi daya saing antar 

perusahaan sejenis untuk waktu yang akan datang. 

Konsultan X merupakan penyedia jasa berupa program-program 

training sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Sistem yang 

ditawarkan oleh konsultan X adalah sistem kontrak berupa training yang 

tidak hanya dilakukan dalam satu kali saja melainkan beberapa kali 

training dengan waktu-waktu yang ditentukan. 

Konsultan X melakukan setiap tahapan-tahapan secara sistematis. 

Tahapan bermula dari pelaksanaan Training Need Analysis (TNA), 

training goals, training design, dan evaluation (Riggio, 2008). Kemudian 

tahapan-tahapan tersebut dianalisis oleh penulis untuk melihat relevansi 

antara teori dengan kondisi riil di lapangan.  

Setelah konsultan X melakukan prosedur Training Need Analysis 

(TNA), tahapan pertama dilakukan dengan cara menyamar sebagai 

mystery shopper untuk mendapat gambaran mengenai kebutuhan 

customers, pada akhirnya tercapai suatu kesimpulan yaitu kurangnya mutu 

pelayanan yang diberikan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
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tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh para Jewellery Representative 

(JR). 

Dalam mengupayakan hasil Training Need Analysis (TNA), PT. 

CMK dengan konsultan X melakukan kesepakatan yaitu dengan 

mengadakan training secara berkala untuk para Jewellery Representative 

(JR). Training yang dilakukan berupa communication skill, yang 

merupakan hasil kesimpulan dari penyetaraan antar toko.  

Selama kurang lebih 3 bulan penulis diberi kesempatan oleh PT. 

CMK untuk melakukan magang di perusahaan tersebut. Selain bekerja 

sesuai dengan job descriptions yang diberikan, penulis juga diberi 

kesempatan untuk menganalisis dari setiap tahapan-tahapan training 

tersebut dalam bentuk laporan magang. Job descriptions penulis adalah 

meliputi tugas administratif dan tugas operasional seperti membantu untuk 

kegiatan training, scoring, dokumentasi, dan tugas-tugas lainnya yang 

berkaitan dengan HCM.  

Menanggapi hal tersebut, penulis mendapati adanya kesesuaian 

antara proses training yang dilakukan dengan materi yang dipelajari oleh 

penulis pada mata kuliah training & development. Oleh sebab itu, penulis 

mengangkat topik laporan magang yang berjudul “ GAMBARAN 

TRAINING PADA PT. CENTRAL MEGA KENCANA “. 

1.2      Tujuan Magang   

1. Penulis dapat melihat relevansi serta keterkaitan antara materi yang 

telah dipelajari pada mata kuliah training & development serta 

mengaplikasikannya sesuai dengan job descriptions penulis. 



 

3 

 

2. Penulis terlibat dalam proses training secara keseluruhan sehingga 

penulis mendapatkan gambaran serta pemahaman mengenai situasi 

riil di lapangan. 

3. Penulis dapat melakukan observasi mengenai situasi yang terjadi di 

lapangan serta diizinkan untuk menganalisisnya dalam bentuk 

laporan magang. 

 

1.3      Lokasi Magang 

          PT. Central Mega Kencana (CMK) 

          Synthesis Square, 10th Floor  

          Jl. Gatot Subroto Kav 64 no. 177 A - Jakarta Selatan 12870 

1.4      Waktu Magang 

           7 Agustus 2017 – 31 Oktober 2017  

           Senin – Rabu  : 08.00 – 17.00 / 09.00 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


