


Orientasi Karyawan

• Memberikan karyawan baru informasi 
tentang perusahaan, informasi ttg 
bagaimana menjalankan pekerjaannya 
dengan baik, jam kerja

• Membantu mengurangi shock karena adanya • Membantu mengurangi shock karena adanya 
perbedaan antara apa yang diharapkan 
karyawan dengan kenyataan di pekerjaan.



Pelatihan Karyawan

• Memberikan karyawan baru  keterampilan 
yang diperlukan agar mereka mampu 
bekerja dengan baik di pekerjaannya.

• 5 Langkah proses Pelatihan dan 
Pengembangan :Pengembangan :

• Melakukan analisis kebutuhan pelatihan

• Mendesain : metode, latihan2 yang digunakan, 

kegiatan, kurikulum dll

• Memvalidasi pelatihan

• Menerapkan pelatihan

• Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelatihan



Analisis Kebutuhan Pelatihan

• Merupakan  langkah awal dalam pelatihan untuk 

menentukan apa yang perlu diberikan dalam 

pelatihan.

• Ada 2 teknik untuk mengidentifikasi kebutuhan • Ada 2 teknik untuk mengidentifikasi kebutuhan 

pelatihan :
• Task analysis : analisis dari suatu job untuk menentukan 

pelatihan yang dibutuhkan.

– Biasanya digunakan untuk pelatihan karyawan yang baru 

memegang job tsb.

• Performance Analysis : analisis thd performa karyawan saat ini 
untuk membantu meningkatkan performa karyawan.



Cont’

• Teknik analisis lain : 

– laporan supervisor, 

– personnel record, 

– permintaan pihak manajemen

– Hasil observasi– Hasil observasi

– Tes kemampuan bekerja

– Survey dg kuesioner



Teknik-teknik Pelatihan

• On the Job Training : karyawan mempelajari 
pekerjaannya dg mengalami langsung pekerjaan 
tsb.

• Apprenticeship training : karyawan mempelajari job-
nya melalui kombinasi metode belajar teori dg on 
the job training.the job training.

• Job Instruction Training : proses belajar yang 
dilakukan langkah demi langkah untuk menguasai 
suatu keterampilan tertentu.

• Vestibule/Simulated training : menggunakan alat 
simulasi.

• dll



Mengukur Hasil Training

• Reaksi trainee thd program pelatihan

• Kemampuan belajar, dg mengetes 
pemahaman trainee ttg materi pelatihan

• Melihat perubahan perilaku di tempat kerja• Melihat perubahan perilaku di tempat kerja

• Melihat dari hasil kerja karyawan setelah ikut 
pelatihan.



PENGEMBANGAN KARYAWAN

� Pengertian : merupakan upaya perusahaan untuk 
meningkatkan kualitas, untuk menghadapi tantangan 
dalam persaingan global maupun perubahan sosial, dan 
untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan2 
dalam desain pekerjaan.

� PK menjadi hal penting karena perubahan paradigma 
yaitu : produk berbasis customer � perlu team work 
yang baik.

� Perusahaan beserta karyawannya secara terus menerus 
harus belajar dan berubah  untuk memenuhi kebutuhan 
customer dan bersaing di pasar baru.



TRAINING DEVELOPMENT

• Fokus Current Future

• Use of experiences Low High

• Goal for Current job for Changes

• Participation Required Voluntary

Perbedaan Pengembangan dengan Pelatihan :

• Participation Required Voluntary



Pendekatan Pengembangan Karyawan

• Ada 4 pdkt PK : 

1. Pendidikan formal

- Program off-site dan on-site

- Program pengembangan eksekutif                                         

2. Asesmen2. Asesmen

- Mengumpulkan informasi dan memberikan

feedback kpd karyawan mengenai perilaku

dan keterampilan2 yang dimiliki.

- Informasi diperoleh dari : karyawan itu sendiri, 

rekan sekerja, manager, dan customer.

- sering digunakan  untuk mengetahui potensi 

karyawan.



Cont’d…

- Dapat berupa tes psikologis, Performance 

Appraisal, Feedback 360º,  Assessment Center.

3. Pengalaman Kerja

- yaitu tugas2, masalah, permintaan2, hubungan

kerjasama, dll yang dihadapi pekerja pada kerjasama, dll yang dihadapi pekerja pada 

jabatannya.

- kebanyakan PK  terjadi melalui pengalaman kerja

- Beberapa cara Pengalaman Kerja sebagai PK a.l :

a. Job Enlargement : menambah tantangan atau 
tgjb baru pada pekerjaan yang ada saat ini.

b. Rotasi jabatan : memutasi pekerja ke jabatan 

lain yang selevel di departemen yang sama.



Cont’d ..

- Rotasi jab berguna untuk membantu 

karyawan mengetahui keseluruhan tujuan 
perusahaan, pemahaman pada fungsi yang 
berbeda, mengembangkan jaringan kerja, 
meningkatkan keterampilan memecahkan 
masalah dll.masalah dll.

c. Transfer, Promosi, Demosi

- Transfer :  karyawan diberi tugas  dalam area 
yang berbeda.

- Demosi  : karyawan dikurangi tgjb maupun 

otoritasnya.

dapat dilakukan pada level yang sama atau 
diturunkan ke level yang lebih rendah.



4. Hubungan Interpersonal

- Meningkatkan pengetahuan dengan berinteraksi dg 

anggota organisasi yang berpengalaman.

- Dilakukan dengan cara :

a. Mentoring : mengembangkan karyawan yang

Cont’d …

a. Mentoring : mengembangkan karyawan yang

kurang berpengalaman.

b. Coaching : mengembangkan skills, memoti-

vasi, memberikan feedback, memberikan

reinforcement. 


