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Why Conduct a Need 
Analysis

TNA adalah suatu proses yang 
sistematis untuk menentukan apa 
yang perlu untuk dilaksanakan 
karyawan dalam suatu pekerjaan karyawan dalam suatu pekerjaan 
tertentu menuju pada tingkatan yang 
diharapkan oleh perusahaan atau 
organisasi.



Hal-hal penting dalam 
TNA 
• Memperkirakan agar waktu dan uang 
yang digunakan untuk pelatihan dapat 
digunakan dengan bijaksana.

• Menentukan pengukuran awal untuk 
evaluasi pelatihan.evaluasi pelatihan.

• Meningkatkan motivasi peserta.

• Menyediakan komponen-komponen 
penting dalam perencanaan strategis.



The Framework for The Framework for 
Conducting a TNAConducting a TNA
The Framework for The Framework for 
Conducting a TNAConducting a TNA

1.1. Organizational Analysis.Organizational Analysis.

--objectivesobjectives

--resoucesresouces--resoucesresouces

--lingkunganlingkungan

2.2. Operasional AnalysisOperasional Analysis

--expected performanceexpected performance



3. Analysis Person3. Analysis Person
--Actual performanceActual performance

3. Analysis Person3. Analysis Person
--Actual performanceActual performance

ANALISIS ORGANISASIANALISIS ORGANISASI

••Pemeriksaan misi dan strategi organisasiPemeriksaan misi dan strategi organisasi

••Pemeriksaan sumber dan alokasi sumberPemeriksaan sumber dan alokasi sumber

••Menganalisis faktorMenganalisis faktor--faktor lingkungan internal faktor lingkungan internal ••Menganalisis faktorMenganalisis faktor--faktor lingkungan internal faktor lingkungan internal 
untuk menentukan ada masalahuntuk menentukan ada masalah

••Jika pelatihan dibutuhkan, akibatnya faktor Jika pelatihan dibutuhkan, akibatnya faktor 
lingkungan menyediakan pelatihan dan pemindahan lingkungan menyediakan pelatihan dan pemindahan 
pelatihan pada pekerjaan.pelatihan pada pekerjaan.



Lingkungan Organisasi

• untuk memeriksa struktur dan 

design organisasi yang digunakan 

dalam sebuah organisasi, sehingga 

dapat diketahui seberapa cocok dapat diketahui seberapa cocok 

struktur yang digunakan dengan 

performansi organisasi, yang mana 

berbagai ketidaksesuaian telah 

diketahui terlebih dahulu. 

• WHERE TO COLLECT DATA???



OPERATIONAL ANALYSISOPERATIONAL ANALYSISOPERATIONAL ANALYSISOPERATIONAL ANALYSIS
terdapat analisa tugasterdapat analisa tugas--tugas yang perlu tugas yang perlu 
dilakukan untuk membuat kinerja yang efektif. dilakukan untuk membuat kinerja yang efektif. 
Misalnya saja tugas Misalnya saja tugas ––tugas apa yang akan tugas apa yang akan 
dilakukan, pada level apa akan dilakukan, dan dilakukan, pada level apa akan dilakukan, dan 
KSA apa yang dibutuhkan.KSA apa yang dibutuhkan.

Analisa JabatanAnalisa Jabatan

5W 5W ++ 2H 2H ++ I IFI IF



5W 2H

1. What is the job 1. How Many to Ask

2. Whom to Ask 2. How to Select

3. Who Should select Incumbents

4. Where to Collect Data4. Where to Collect Data

5. What to Ask About

(Worker oriented & task oriented approach)

+
IF THERE ARE NO INCUMBENTS



B. Pendekatan orientasi tugasB. Pendekatan orientasi tugas

Berfungsi mengidentifikasi berbagai Berfungsi mengidentifikasi berbagai 
kegiatan kerjakegiatan kerja

Contoh : jobContoh : job--dutyduty--task task 

Ada perbedaan output antara pendekatan Ada perbedaan output antara pendekatan Ada perbedaan output antara pendekatan Ada perbedaan output antara pendekatan 
pekerja dengan pendekatan orientasi pekerja dengan pendekatan orientasi 

tugas.tugas.



Form for Recording Task Analysis Result Using Job-Duty-
Task Method of Job Analysis

Job title : ________________              Spesific duty : ___________      
Knowledge andKnowledge and

Tasks                     Subtask                    Skills Required
___________         ____________       _______________________
1. _________ 1. __________       _______________________

2. __________       _______________________
3. __________       _______________________

2. _________         1. __________       _______________________
2. __________       _______________________
3. __________       _______________________

3. _________         1. __________       _______________________
2. __________       _______________________  



WHAT YOU SHOULD GET 
FROM THE JOB ANALYSIS

• Knowledge

Semua pekerjaan membutuhkan beberapa 
jenis pengetahuan

• Skill• Skill

Analisis kerja menghasilkan daftar 
keahlian yg dibutuhkan untuk melakukan 
pekerjaan dengan sukses



• Attitude

Perlu adanya penyesuaian tingkah laku 
dalam melakukan pekerjaan

• Duty to Accommodate

Analisis pekerjaan bisa membantu 
mengidentifikasi masalah yang dialami mengidentifikasi masalah yang dialami 
orang-orang cacat yg relevan dengan 
pekerjaannya.



The Criterion
� standard yg digunakan dalam 
memutuskan sesuatu.

Criterion measure

� standard yg digunakan dalam � standard yg digunakan dalam 
evaluasi.

� harus memperhatikan reliabilitas 
dan validitas suatu pengukuran.



ReliabilityReliabilityReliabilityReliability
suatu ukuran yang hasilnya konsisten dan diukur dengan suatu ukuran yang hasilnya konsisten dan diukur dengan suatu ukuran yang hasilnya konsisten dan diukur dengan suatu ukuran yang hasilnya konsisten dan diukur dengan 
koef.korelasikoef.korelasikoef.korelasikoef.korelasi....

Pengukurannya 2 cara: Pengukurannya 2 cara: Pengukurannya 2 cara: Pengukurannya 2 cara: 
1. across similar 1. across similar 1. across similar 1. across similar →→→→ split halfsplit halfsplit halfsplit half
2. across time 2. across time 2. across time 2. across time →→→→ test retesttest retesttest retesttest retest2. across time 2. across time 2. across time 2. across time →→→→ test retesttest retesttest retesttest retest

Relationship between reliability Relationship between reliability Relationship between reliability Relationship between reliability 
and validityand validityand validityand validity
⇒⇒⇒⇒ test yang reliabel test yang reliabel test yang reliabel test yang reliabel belum tentu valid, namun test belum tentu valid, namun test belum tentu valid, namun test belum tentu valid, namun test 
yang valid yang valid yang valid yang valid haruslah haruslah haruslah haruslah reliabelreliabelreliabelreliabel



ValidityValidityValidityValidityValidityValidityValidityValidity
mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,

2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,

1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion

2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion

ValidityValidityValidityValidityValidityValidityValidityValidity
mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,mengukur apa yang ingin kita ukur,

2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,2 hal yang harus diuji dalam validity,

1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion1. Ultimate criterion

2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion

Bagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actual criterion:criterion:criterion:criterion:criterion:criterion:criterion:criterion:

a. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavance
b. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiency

c. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contamination

2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion2. Actual criterion

Bagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actualBagian dari actual criterion:criterion:criterion:criterion:criterion:criterion:criterion:criterion:

a. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavancea. criterion relavance
b. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiencyb. criterion deficiency

c. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contaminationc. criterion contamination



Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, 
yaituyaituyaituyaituyaituyaituyaituyaitu

“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”

ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:
1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias

Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, Ada 2 kriteria utama dari kontaminasi, 
yaituyaituyaituyaituyaituyaituyaituyaitu

“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”“Error dan Bias”

ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:
1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias

ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:
1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias

2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias
3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings
4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias

ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:ada 4 sumber bias yaitu:
1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias1. Opportunity bias

2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias2. Group characteristic bias
3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings3. Bias in performance ratings
4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias4. knowledge of predictor bias



Development criteriaDevelopment criteriaDevelopment criteriaDevelopment criteria

kriteria dapat dikembangkan, dengan kriteria dapat dikembangkan, dengan kriteria dapat dikembangkan, dengan kriteria dapat dikembangkan, dengan kriteria dapat dikembangkan, dengan kriteria dapat dikembangkan, dengan kriteria dapat dikembangkan, dengan kriteria dapat dikembangkan, dengan 
memberikan training kepada trainee memberikan training kepada trainee memberikan training kepada trainee memberikan training kepada trainee 
sehingga menghasilkan performance sehingga menghasilkan performance sehingga menghasilkan performance sehingga menghasilkan performance 

yang tinggiyang tinggiyang tinggiyang tinggi



Person analysisPerson analysisPerson analysisPerson analysis
didentifikasikan sebagai orang yang tidak didentifikasikan sebagai orang yang tidak didentifikasikan sebagai orang yang tidak didentifikasikan sebagai orang yang tidak 

menemukan performance harapannya, karena menemukan performance harapannya, karena menemukan performance harapannya, karena menemukan performance harapannya, karena 
adanya performance yang bertentanganadanya performance yang bertentanganadanya performance yang bertentanganadanya performance yang bertentanganadanya performance yang bertentanganadanya performance yang bertentanganadanya performance yang bertentanganadanya performance yang bertentangan

⇓⇓⇓⇓

(performance yang diharapkan ≠ performance (performance yang diharapkan ≠ performance (performance yang diharapkan ≠ performance (performance yang diharapkan ≠ performance 
yg sebenarnya)yg sebenarnya)yg sebenarnya)yg sebenarnya)



Konsep lainnya:Konsep lainnya:Konsep lainnya:Konsep lainnya:
“developmental discrepancy”“developmental discrepancy”“developmental discrepancy”“developmental discrepancy”

where to collect Datawhere to collect Datawhere to collect Datawhere to collect Datawhere to collect Datawhere to collect Datawhere to collect Datawhere to collect Data
(actual performance)(actual performance)(actual performance)(actual performance)

1. Performance appraisal1. Performance appraisal1. Performance appraisal1. Performance appraisal
2. performance data2. performance data2. performance data2. performance data
3. proficiency test3. proficiency test3. proficiency test3. proficiency test



SELF RATING

• kemungkinan-kemungkinan penilaian 
yang dapat menentukan kebutuhan 
karyawan.

• Self Rating oleh karyawan • Self Rating oleh karyawan 

► sering dilebih-lebihkan

• Self Rating oleh supervisor

► awalnya dinilai cukup akurat tapi 
ternyata juga menyebabkan bias.



The 360The 360--degree Performamce Reviewdegree Performamce ReviewThe 360The 360--degree Performamce Reviewdegree Performamce Review

Makin banyak sumber data Makin banyak sumber data → makin banyak info → → makin banyak info → 

makin akurat, valid reliabel hasilmakin akurat, valid reliabel hasil

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
The 360The 360--degree Performamce Reviewdegree Performamce Review

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
Penilaian Individu + Penilaian Rekan Sejawat +Penilaian Individu + Penilaian Rekan Sejawat +

Penilaian SupervisorPenilaian Supervisor

Hasil setiap penilaian = feed back 2 individu Hasil setiap penilaian = feed back 2 individu 



KEUNTUNGAN

informasi yang didapat cukup bervariasi dan 

cukup akurat

KERUGIAN

tidak efisien waktu dan biayatidak efisien waktu dan biaya



Proficiency TestProficiency Test
→→ memberi test pada individu dengan kondisi yang memberi test pada individu dengan kondisi yang 
telah dikontroltelah dikontrol..

Ada 2 jenis:Ada 2 jenis:
▪▪ Tes KognitifTes Kognitif
→→ Mengukur tingkat pengetahuanMengukur tingkat pengetahuan, dengan , dengan →→ Mengukur tingkat pengetahuanMengukur tingkat pengetahuan, dengan , dengan 

menggunakan menggunakan paper paper and pencil  test.and pencil  test.
▪▪Tes PerilakuTes Perilaku
→→ Mengukur keahlianMengukur keahlian



Gathering TNA Data
TNA ada 3: 

▪ Organisasi

▪ Operasi

▪ Manusia

Hal yg dilakukan oleh organisasi agar TNA efektif:

Memiliki prosedur penilaian yang teratur◦ Memiliki prosedur penilaian yang teratur

◦ Adanya feedback dari setiap individu

◦ Fokus terhadap pengembangan bawahan

◦ Memberi kesempatan karyawan utk mendapat pelatihan  
bimbingan 



Outcomes of TNA
→ TNA dpt menentukan apa yg menyebabkan ketidaksesuaian 

kerja.

Nontraining Needs

• Ketidaksesuaian hadiah/hukuman

• Ketidakseuaian feedback• Ketidakseuaian feedback

Training Needs

→ Mengembangkan daftar KSA yg jelas dan tegas dan 
membutuhkan pelatihan.

→ Mengembangkan ujuan pelatihan



Approach to TNA

Proactive TNA

→ Berfokus pada persyaratan SDM di masa mendatang.

Cara :

� Mempersiapkan karyawan utk promosi ke pekerjaan yg 
berbeda

� Mempersiapkan karyawan utk perubahan pada pekerjaannya � Mempersiapkan karyawan utk perubahan pada pekerjaannya 
saat ini. 

Organizational Analysis

→ Menentukan kecocokan antara lingk. Internal organisasi saat ini 
dan harapan2 masa mendatang.



PERFORMANCEPERFORMANCE DATADATAPERFORMANCEPERFORMANCE DATADATA

dikemukakan oleh Camp, Blanchard, dan Huszczo dikemukakan oleh Camp, Blanchard, dan Huszczo 
(1986)(1986)

2 KONSEP :2 KONSEP :

CONSENSUS CONSENSUS ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ HIGH + LOWHIGH + LOWCONSENSUS CONSENSUS ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ HIGH + LOWHIGH + LOW
(KETIDAKSEUSAIN PERFORMANSI)(KETIDAKSEUSAIN PERFORMANSI)

DISTINCTIVENESS DISTINCTIVENESS ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ HIGH + LOWHIGH + LOW
(KETIDAKSESUAIAN AREA TTT)(KETIDAKSESUAIAN AREA TTT)



Operational AnalysisOperational AnalysisOperational AnalysisOperational Analysis

TNA Proaktif memerlukan tidak hanya suatu TNA Proaktif memerlukan tidak hanya suatu 

pengujian pekerjaan yang sistematis bagaimana pengujian pekerjaan yang sistematis bagaimana 

mereka dilaksanakan dan apa yang KSA perlu mereka dilaksanakan dan apa yang KSA perlu 

sekarang, tetapi memerlukan suatu perubahan sekarang, tetapi memerlukan suatu perubahan 

pekerjaan.pekerjaan.pekerjaan.pekerjaan.

Analisis pekerjaan harus mengumpulkan informasi Analisis pekerjaan harus mengumpulkan informasi 

yang tidak hanya pada tugas apa yang dilaksanakan yang tidak hanya pada tugas apa yang dilaksanakan 

tetapi juga pada tgs apa yng akan dilaksanakan di tetapi juga pada tgs apa yng akan dilaksanakan di 

masa datang.masa datang.

Hal ini dinamakan “Mengumpulkan informasi pada Hal ini dinamakan “Mengumpulkan informasi pada 

masa depan”masa depan”



Person Analysis
Penilaian kepada seseorang untuk TNA yang Proaktif dan 
Reaktif.

Let’s Do It
Dari analisa kerja, tugas utama adalah “pengembangan 

karyawan”, tugas-tugas tersebut adalah :karyawan”, tugas-tugas tersebut adalah :

• Memprakarasai tindakan untuk mengidentifikasi kebutuhan2 
pengembangan

• Memberikan feedback

• Memberi kesempatan berkembang

• Bertemu dgn bawahan untuk berdiskusi

• Melatih bawahan



Dari tugas-tugas diatas KSA yang relevan adalah:

• Pengetahuan tentang proses peninjauan kinerja

• Pengetahuan ttg keahlian melatih dasar

• Keahlian memberikan feedback

• Keahlian mewawancarai

• Sikap positif trhdp pemecahan masalah

• Sikap positif trhdp membantu orng lain

Dalam menganalisa karyawan, KSA yang spesifik diperlukan utk menilai 

kinerja, yaitu:kinerja, yaitu:

• Memperoleh informasi penilaian dgn menayai CEO scr langsung

• Informasi dari bawahan CEO

• Test perilaku utk menilai keahlin mereka

SEHINGGA: 

Analisa kerja akan memberikan data yang relevan untuk pengembangan 

penilaian kinerja utk mengambil keputusan promosi dan pengembangan.



Reactive TNA
TNA Reaktif dimulai dengan ketidaksesuaian yang ada dalam 

pelaksanaan kerja di saat sekarang sementara TNA Proaktif 

membutuhkan pemastian ketidaksesuain yang mungkin ada di 

masa mendatang.

REAKTIF VERSUS PROAKTIFREAKTIF VERSUS PROAKTIF

• Pendekatan proaktif lebih baik dr pendekatan reaktif

• Menurut Casner (1989) : Perusahaan yg memadukan fungsi 

pelatihan dgn tujuan yg strategis lbh mampu dan siap 

merespon teknologi dan kondisi bisnis yang berubah dgn 

cepat.



The Small BusinessThe Small BusinessThe Small BusinessThe Small Business
Small business tidak sesederhana dari miniatur      Small business tidak sesederhana dari miniatur      
organisasi yang besar organisasi yang besar 

Kesalahan dalam penilaian dapat menghancurkan bisnis Kesalahan dalam penilaian dapat menghancurkan bisnis 
kecilkecil

Pada industri kecil, training menjadi lebih mudah Pada industri kecil, training menjadi lebih mudah 
karena seluruh pekerjanya terlibatkarena seluruh pekerjanya terlibatkarena seluruh pekerjanya terlibatkarena seluruh pekerjanya terlibat

Ternyata menimbulkan masalah. Ternyata menimbulkan masalah. 

IndividuIndividu--individu biasanya tidak mengerti bahwa individu biasanya tidak mengerti bahwa 
training akan memberi keuntungantraining akan memberi keuntungan

Kebanyakan ingin mendapatkan sertifikatat ISO Kebanyakan ingin mendapatkan sertifikatat ISO 



Assistance for small 
businees

• di Califonia ada program training yang bisa 
membantu perusahaan untuk mendapatkan 
sertifikat ISO 9000 yang disediakan oleh CSDE 
secara gratis 

• Masalah yang dihadapi adalah menanamkan apa • Masalah yang dihadapi adalah menanamkan apa 
yang mereka dapat terhadap value mereka

• Di Kanada, FBDB didirikan untuk membantu 
bisnis kecil 

• Masalahnya dimana bisnis kecil tidak 
mendapatkan keuntungan untuk bisnis mereka

• Pemerintah meminta Mr. Hogan untuk membantu 
bisnis kecil



TNA and Design
• Dilakukan pengukuran akan kebutuhan 
dengan mengumpulkan informasi

• Conduct the TNA

• membangun ataupun men-set 
objektifitas training yang akan 

• membangun ataupun men-set 
objektifitas training yang akan 
mengoperasikan desain dan evaluasi 
training 

• Yang terpenting adalah training tidak 
boleh membuat stress pekerja


