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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu organisasi terdapat Sumber Daya Manusia yang menjadi salah 

satu aspek pendukung pada setiap perusahaan. Sumber Daya Manusia (SDM) 

adalah aset yang penting pada perusahaan karena merupakan salah satu penggerak 

utama organisasi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki SDM perusahaan seiring perkembangan pada era 

globalisasi agar dapat memperoleh serta mengembangkan Sumber Daya Manusia 

yang berkualitas sehingga dapat mendukung keberhasilan suatu organisasi 

(Ambarita, 2012). Setiap perusahaan pasti membutuhkan karyawan yang memiliki 

skills yang baik, kinerja kerja yang efektif, proaktif dan berkomitmen kuat untuk 

bekerja sehingga perusahaan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang 

semakin kuat (Bakker & Schaufeli, 2008).  

Menurut Dessler (2009), salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk memperoleh SDM yang baik adalah melakukan proses pelatihan atau 

training terhadap karyawan baru atau karyawan yang sudah ada agar mendapatkan 

ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka 

dengan baik. Pelatihan atau training merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia kerja karena 

adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat strategi kerja (Dessler, 2009). 

Training adalah salah satu tugas bagian Human Resource Development (HRD) 

dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan skills, mendorong 

semangat karyawan dalam bekerja, meningkatkan kedisiplinan karyawan, 
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meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan (Sunyoto, 

2012). 

PT X adalah perusahana yang bergerak di layanan bidang jasa keuangan 

yang sudah memiliki jaringan yang sangat besar di Indonesia. Selama ini PT X telah 

diakui eksistensinya di industri yang dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang 

telah diterima, diantaranya: Top Brand 2007 hingga 2018, Marketing Award 2016 

hingga 2018, Service Quality Award 2007 hingga 2013, dan 2016 hingga 2018, 

Indonesia Original Brand 2016 hingga 2018, Infobank Insurance Award 2016 

hingga 2017, dan Brandz Top 50 The Most valuable Brand in Indonesia pada tahun 

2018.  

PT X memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yaitu panduan dan 

standar kompetensi yang memang sudah ditetapkan untuk menjadi acuan 

pengembangan karyawan. Dalam SOP (Standard Operating Procedure) terdapat 

tata cara pembuatan hard competency, technical assessment serta IDP (Individual 

Development Plan). Dalam pelaksanaan Technical Assesment Competency 

karyawan juga dengan standar SOP (Standard Operating Procedure) yang sudah 

ditetapkan dari perusahaan yaitu dilaksanakan minimal dua tahun sekali pada bulan 

Oktober.  Hasil Technical Assesment Competency para karyawan akan dikirimkan 

oleh Learning Management kepada user / atasan agar dapat membuat IDP 

(Individual Development Plan) bagi karyawan. IDP (Individual Development Plan) 

yang sudah didiskusikan antara Learning Management dan atasan akan 

dikomunikasikan kepada para karyawan sehingga karyawan yang sudah 

mendapatkan IDP (Individual Development Plan) nya diminta untuk 

menandatangani IDP (Individual Development Plan) yang berlaku selama satu 
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tahun kedepan. Tujuan IDP (Individual Development Plan) adalah untuk melihat 

kekurangan-kekurangan karyawan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan 

program training untuk para karyawan. IDP (Individual Development Plan) adalah 

sebagai penentu bagi karyawan untuk melihat apakah ada gap competency sehingga 

atasan mengetahui kebutuhan karyawan dalam training dengan cara melihat hasil 

IDP (Individual Development Plan) dan mewawancarai karyawan peserta training. 

Kegiatan training yang diselenggarakan oleh PT X memiliki dua kategori 

pengembangan, yaitu pengembangan dalam hard competency training dan soft 

competency training. Hard competency adalah pengembangan skill yang berkaitan 

dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan (Antoni, 2007). 

Sedangkan soft competency pengembangan yang berhubungan dengan antar 

manusia, kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola 

proses pekerjaan, komunikasi, hubungan interpersonal dan kepemimpinan (Antoni, 

2007). Fenomena yang akan dibahas lebih detail adalah soft competency training 

karena dalam soft competency training terdapat beberapa hal yang kurang efektif 

dan berbeda dengan hard competency training pada PT X. 

 Ada lima langkah proses yang diperlukan untuk program pelatihan atau 

training agar efektif menurut Spector (2012) yaitu: (1) training needs analysis, (2) 

set objective, (3) design training, (4) deliver training, (5) evaluate training. Proses 

pelatihan training soft competency yang dilakukan di PT X yang pertama 

melakukan training needs analysis (TNA) yang dilakukan dengan melihat penilaian 

dari hasil IDP (Individual Development Plan) dan kemudian diwawancarai oleh 

atasan pada karyawan. Kemudian karyawan tersebut akan diminta mengikuti 

kegiatan training karena menurut atasan, karyawan tersebut perlu diikutsertakan 
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dalam program training karena terdapat kemampuan yang kurang dan perlu diasah 

melalui soft competency training. Namun, penilaian tersebut terkadang menjadi 

subjektif karena hanya berupa pengamatan dan penilaian atasan dan dengan melihat 

dari IDP karyawan tersebut apakah ada gap sehingga atasan mengetahui kebutuhan 

karyawan. Proses TNA di PT X yang hanya menggunakan wawancara yang 

terkadang subjektif dan tidak menggunakan pre test sebelum melakukan program 

training membuat kebutuhan training pada PT X kurang terlihat pada karyawan 

tersebut.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi penulis di dalam beberapa kelas 

training soft competency, salah satunya kelas Basic Management Program (BMP) 

saat penyampaian materi sebagian peserta ada yang sibuk dengan gadget nya 

masing-masing atau bahkan ada yang tertidur. Hal tersebut menunjukkan adanya 

hal yang kurang efektif dari pembawaan materi serta trainers yang kurang 

menguasai kelas. Dari hasil evaluasi program training dari karyawan untuk 

program training yang telah diadakan terlihat bahwa karyawan menilai kurangnya 

aktivitas kelas selain penyampaian materi yaitu seperti role play dan diskusi 

kelompok. Karyawan menilai bahwa ada beberapa trainers kurang menguasai kelas 

sehingga karyawan merasa bosan.  

Evaluasi untuk para trainers tidak dilakukan dalam soft competency training 

karena para trainers pada soft competency tidak berlaku untuk training jangka 

panjang yang artinya para trainers tersebut tidak akan digunakan dalam kegiatan 

training soft comptency selanjutnya sehingga tidak diadakan evaluasi terhadap 

trainers. Setelah program training berakhir, post test berupa soal ujian dalam 

bentuk pilihan ganda dan essay akan dibagikan pada kegiatan akhir program 
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training untuk mengetahui sampai dimana pemahaman karyawan terhadap materi 

training setelah program dilakukan ( Purwanto, 1998). Namun post test yang 

dilakukan tidak memiliki perbandingan untuk melihat perkembangan karyawan 

karena di PT X melakukan pre test sebelum training yang seharusnya berguna 

untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan karyawan tentang materi yang 

diberikan (Purwanto, 1998). Sehingga tidak ada acuan perbandingan sebelum dan 

sesudah training.  

Proses training soft competency yang disusun oleh PT X dapat dikatakan 

kurang efektif sehingga karyawan yang telah mengikuti program training tidak 

memiliki gambaran seberapa besar perkembangan sebelum dan sesudah mengikuti 

training. Karena seharusnya proses pelatihan memiliki komponen-komponen 

sebagai berikut: memiliki tujuan yang jelas, pelatihan dapat diukur (pre test & post 

test) sehingga dapat melihat perkembangan karyawan sebelum dan setelah 

mengikuti program pelatihan, para trainers harus menguasai materi dan memadai 

agar karyawan dapat memahami materi pelatihan dan karyawan dapat 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pekerjaannya, materi pelatihan dapat 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan peserta pelatihan 

harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sehingga karyawan peserta 

pelatihan akan bersungguh-sungguh mengikuti program pelatihan menurut 

Mangkunegara (dalam Agusta & Madiono, 2013).  

Akibat dari kurang efektifnya training, maka kemampuan komunikasi para 

karyawan masih kurang dan berdampak pada terjadinya konflik karena 

communication skills yang tidak baik. Seperti adanya konflik di kantor atau di 

tempat kerja karena adanya pola pikir, karakter dan kepribadian yang berbeda-beda 
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sehingga perbedaan ini dapat menimbulkan konflik di tempat kerja seperti masalah 

personal, salah persepsi, dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. 

Menurut Greenberg dan Baron (dalam Wibowo, 2008) masalah-masalah tersebut 

bisa menjadi serius dan akan berdampak lebih besar jika hal ini tidak bisa 

diselesaikan yang mengakibatkan rusaknya kerja sama dalam perusahaan dan 

dampak buruknya adalah lingkungan kerja akan menjadi tidak kondusif. Terlebih 

tidak ada proses evaluasi pada soft competency training di PT X oleh para atasan 

yang sebenarnya seorang manager yang baik tentu harus bisa memimpin rekan-

rekannya dengan baik. Dengan kemampuan berkomunikasi, para manager bisa 

membuat seluruh tim mau mendengarkan ide atau masukan dari rekan-rekan. 

Dengan begitu, suatu tim akan berjalan lebih efektif dan mengurangi konflik di 

tempat kerja (Kartono, 2008). 

 Berbeda dengan hard competency training yang dilakukan oleh PT X dapat 

dikatakan efektif karena di akhir kegiatan training, peserta akan di evaluasi kembali 

tentang perkembangannya masing-masing dan diarahkan oleh manager masing-

masing. Kemudian pada hard competency training menggunakan pre test dan post 

test berupa soal ujian yaitu essay dan pilihan ganda dengan soal yang sama sehingga 

training yang dilakukan memiliki perbandingan yang dapat dilihat oleh karyawan 

sebagai acuan perkembangan dan di akhir kegiatan training. Kemudian dalam hard 

competency training diadakan evaluasi trainers. Evaluasi dilakukan ketika trainers 

terdapat kekurangan dalam penyampaian dan penguasaan dalam kegiatan training 

sebelumnya yang nantinya para trainers akan di training kembali agar di training 

selanjutnya para trainers memiliki kemampuan lebih baik. 
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Budget untuk program training sudah disiapkan oleh PT X untuk berbagai 

training dalam jangka satu tahun kedepan. Hal tersebut sudah ditetapkan oleh 

perusahaan dalam pelaksanaan program training. Namun, terkadang overbudget 

terjadi misalnya bertambahnya karyawan yang ingin diikutsertakan dalam program 

training sehingga memerlukan budget lebih untuk kebutuhan training karyawan 

tersebut. Sehingga departemen Learning Management perlu mengajukan proposal 

kepada CEO mengenai alasan overbudget tersebut dapat terjadi. Menurut beberapa 

karyawan, alasan mengenai budget tidak bermasalah  bagi departemen Learning 

Management selama overbudget masih bisa dipertanggungjawabkan alasannya 

untuk mengadakan training karena budget tersebut sudah disiapkan untuk berbagai 

training dalam jangka satu tahun kedepan.  

Berdasarkan berbagai masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dan 

mengingat bahwa kegiatan training cukup penting bagi perusahaan untuk 

pembelajaran dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan karyawan, meningkatkan skills, mendorong 

semangat karyawan dalam bekerja, serta penting bagi kelancaran perkembangan 

dan kemajuan perusahaan (Sunyoto, 2012). Maka penulis menyadari bahwa perlu 

memperhatikan proses training yang kurang efektif sehingga dapat 

meminimalisirkan salah satu dampak dari training kurang efektif yaitu adanya 

konflik pada komunikasi karyawan. Adanya kebutuhan untuk melihat, 

menganalisis dan memfokuskan lebih dalam mengenai gambaran proses soft 

competency training karyawan pada PT X. Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi proses training PT X yang lebih 

efektif. 
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1.2 Tujuan Magang 

Tujuan diadakan magang profesi ini adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi 

psikologi. 

2. Menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan pada dunia kerja. 

3. Menjalin hubungan baik antara perguruan tinggi fakultasi Psikologi, 

Universitas Pelita Harapan dengan perusahaan yang telah memberikan 

kesempatan magang yaitu PT X.  

4. Menjadi pengalaman disiplin bekerja agar dapat mengenal dunia kerja 

dimasa yang akan datang setelah menyelesaikan perkuliahan khususnya 

dalam bidang Human Resource Development (HRD). 

 

1.3  Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi magang berlokasi di Jakarta Selatan. Waktu pelaksanaan magang 

terhitung mulai sejak tanggal 19 Agustus 2019 berakhir sampai dengan 29 

November 2019 atau sekitar tiga bulan lebih sebelas hari dengan target pencapaian 

360 jam kerja. Jam kerja yang ditentukan yaitu pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. 

Magang dilaksanakan pada 4 hari kerja dari Senin sampai Jumat kecuali Kamis 

karena masih terdapat matakuliah yang harus ditempuh di Universitas Pelita 

Harapan.  

 

 

 

 

 


