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Training a key factor in Training a key factor in 

British Airways TurnaroundBritish Airways Turnaround

Fokus dari strategi jaringan penerbangan British Fokus dari strategi jaringan penerbangan British 

adalah suatu pengabdian penuh kepada adalah suatu pengabdian penuh kepada adalah suatu pengabdian penuh kepada adalah suatu pengabdian penuh kepada 

penumpang. ”Menarik hati buat pelanggan” penumpang. ”Menarik hati buat pelanggan” 

adalah suatu program inti dalam strategi ini. adalah suatu program inti dalam strategi ini. 



Sistem yang berikut telah dikembangkan untuk memastikan Sistem yang berikut telah dikembangkan untuk memastikan 

bahwa pelatihan berhubungan dengan strategi layanan bagi bahwa pelatihan berhubungan dengan strategi layanan bagi 

pelanggan.pelanggan.

�� Konsistensi Pelatihan dipastikan melalui suatu kerangka yang Konsistensi Pelatihan dipastikan melalui suatu kerangka yang 
menetapkan keahlian untuk dikembangkan pada setiap modul menetapkan keahlian untuk dikembangkan pada setiap modul 
pelatihan.pelatihan.

�� Standar prestasi kemampuan profesional (misalnya keahlian Standar prestasi kemampuan profesional (misalnya keahlian 
Platform, isi pengetahuan dan penggunaan metode pelatihan) Platform, isi pengetahuan dan penggunaan metode pelatihan) Platform, isi pengetahuan dan penggunaan metode pelatihan) Platform, isi pengetahuan dan penggunaan metode pelatihan) 
dibentuk untuk para pelatih.dibentuk untuk para pelatih.

�� Pelatihan layanan pelanggan dibandingkan untuk ”praktek Pelatihan layanan pelanggan dibandingkan untuk ”praktek 
terbaik” antara jaringan penerbangan British dan pihak luar.terbaik” antara jaringan penerbangan British dan pihak luar.

�� Manajer lini bersekutu dengan  para pelatih untuk membuat Manajer lini bersekutu dengan  para pelatih untuk membuat 
konsep dan bahasa umum untuk memastikan kegiatan konsep dan bahasa umum untuk memastikan kegiatan 
pelatihan dan perpindahannya kepada lokasi pekerjaan.pelatihan dan perpindahannya kepada lokasi pekerjaan.



British Airways menggunakan proses berikut untuk British Airways menggunakan proses berikut untuk 

menentukan dimana permasalahan dan solusi apa yang  menentukan dimana permasalahan dan solusi apa yang  

paling sesuai.paling sesuai.

�� Analisa kepuasan pelanggan berguna untuk mengidentifikasi area mana Analisa kepuasan pelanggan berguna untuk mengidentifikasi area mana 
yang perlu untuk ditingkatkan pelayanannya.yang perlu untuk ditingkatkan pelayanannya.

�� Untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah, suatu analisa Untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah, suatu analisa 
menentukan jika masalah itu berasal dari kemampuan para karyawan menentukan jika masalah itu berasal dari kemampuan para karyawan 
atau dari  faktor lainnya  seperti motivasi atau prosedur kerja.atau dari  faktor lainnya  seperti motivasi atau prosedur kerja.

�� Berdasarkan pada penyebab, sebuah pencegahan pelatihan atau bukan Berdasarkan pada penyebab, sebuah pencegahan pelatihan atau bukan �� Berdasarkan pada penyebab, sebuah pencegahan pelatihan atau bukan Berdasarkan pada penyebab, sebuah pencegahan pelatihan atau bukan 
pelatihan perlu dikembangkan. Jika merupakan suatu intervensi pelatihan perlu dikembangkan. Jika merupakan suatu intervensi 
pelatihan, suatu analisa pembelajaran sasaran hasil dan alternatif pelatihan, suatu analisa pembelajaran sasaran hasil dan alternatif 
pelatihan diselenggarakan untuk menentukan metoda pelatihan yang pelatihan diselenggarakan untuk menentukan metoda pelatihan yang 
paling hemat biaya dan praktis.paling hemat biaya dan praktis.

�� Baik staf pelatihan profesional maupun para pekerja diberikan Baik staf pelatihan profesional maupun para pekerja diberikan 
pembelajaran maksimum.pembelajaran maksimum.

�� Tolak ukur penilaian investasi pelatihan disusun terlebih dulu, sebelum Tolak ukur penilaian investasi pelatihan disusun terlebih dulu, sebelum 
training dimulai. Pelatihan akan dikatakan sukses apabila mampu training dimulai. Pelatihan akan dikatakan sukses apabila mampu 
menunjukkan peningkatan kepuasan pelanggan. Sehingga, biaya menunjukkan peningkatan kepuasan pelanggan. Sehingga, biaya 
pelatihan yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang didapatkan.pelatihan yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang didapatkan.



Overview of TrainingOverview of Training

Ada beberapa dasar bagi para pelatih profesional  agar dapat Ada beberapa dasar bagi para pelatih profesional  agar dapat 

memaksimalkan efektivitas pelatihan :memaksimalkan efektivitas pelatihan :

�� Sediakan suatu lingkungan yang mendukung di mana Sediakan suatu lingkungan yang mendukung di mana 

pelajaran disediakan.pelajaran disediakan.

�� Program pelatihan didisain sedemikian rupa sehingga Program pelatihan didisain sedemikian rupa sehingga 

pengikut latihan termotivasi untuk belajar.pengikut latihan termotivasi untuk belajar.

�� Bekerja dengan orang yang lain di dalam organisasi untuk Bekerja dengan orang yang lain di dalam organisasi untuk 

mengidentifikasi dan memindahkan penghalang yang mengidentifikasi dan memindahkan penghalang yang 

menggunakan ketrampilan dan pengetahuan yang baru.menggunakan ketrampilan dan pengetahuan yang baru.



TERMINOLOGYTERMINOLOGY

LEARNING LEARNING 

�� perubahan yg relatif permanen pada kognisi perubahan yg relatif permanen pada kognisi 

(cth : pemahaman & pemikiran) yang dihasilkan dr (cth : pemahaman & pemikiran) yang dihasilkan dr 

pengalaman yg sec lgsg mempengaruhi prlk.pengalaman yg sec lgsg mempengaruhi prlk.

KSAsKSAs

�� jenis2 dr hsl belajarjenis2 dr hsl belajar

�� Knowledge, skill, & abilitiesKnowledge, skill, & abilities



KnowledgeKnowledge

��Informasi yg diperoleh, ditempatkan dlm memori, bgmn Informasi yg diperoleh, ditempatkan dlm memori, bgmn 
mengorganisasikan ke dlm struktur yg tlh diketahui & pemahaman mengorganisasikan ke dlm struktur yg tlh diketahui & pemahaman 
ttg bgmn & kpn informasi digunakanttg bgmn & kpn informasi digunakan

Tersusun dr 3 jenis yg berbeda tetapi berhubungan :Tersusun dr 3 jenis yg berbeda tetapi berhubungan :

�� Declarative knowledgeDeclarative knowledge

�� penyimpanan info faktual sso ttg mslh subjekpenyimpanan info faktual sso ttg mslh subjek�� penyimpanan info faktual sso ttg mslh subjekpenyimpanan info faktual sso ttg mslh subjek

�� Procedural knowledgeProcedural knowledge

�� pemahaman sso ttg bgmn & kpn menerapkan fakta yg tlh pemahaman sso ttg bgmn & kpn menerapkan fakta yg tlh 
dipelajardipelajar

�� Strategic KnowledgeStrategic Knowledge �� level plg tinggilevel plg tinggi

�� kesadaran sso akan apa yang dia ketahui & peraturan internal kesadaran sso akan apa yang dia ketahui & peraturan internal 
utk mendpt fakta2 yg relevan & prosedur utk diterapkan ke arah utk mendpt fakta2 yg relevan & prosedur utk diterapkan ke arah 
bbrp tujuanbbrp tujuan



SkillSkill

�� Kemampuan yg dibthkan utk menampilkan serangkaian Kemampuan yg dibthkan utk menampilkan serangkaian 
tgs yg berkembang sbg hsl dr training & pengalaman.tgs yg berkembang sbg hsl dr training & pengalaman.

�� seberapa baik dia mampu menghasikan tindakan yg seberapa baik dia mampu menghasikan tindakan yg 
spesifik.spesifik.

Cth : mengoperasikan peralatan, berkomunikasi dgn Cth : mengoperasikan peralatan, berkomunikasi dgn 
efektif, dll.efektif, dll.efektif, dll.efektif, dll.

Dua level skill :Dua level skill :

-- Compilation ( level lbh rendah )Compilation ( level lbh rendah )

-- Automaticity ( level lbh tinggi )Automaticity ( level lbh tinggi )



AttitudeAttitude

�� Gambaran dr keyakinan & opini pekerja yg Gambaran dr keyakinan & opini pekerja yg 

mendukung atau menghambat perilaku.mendukung atau menghambat perilaku.

�� Dlm konteks pelatihan berhubungan dgn Job Dlm konteks pelatihan berhubungan dgn Job 

Performance.Performance.

�� Perubahan sikap bisa mempengaruhi perubahan Perubahan sikap bisa mempengaruhi perubahan 

perasaan sso ttg sbgn objek atau kejadian.perasaan sso ttg sbgn objek atau kejadian.

�� Bagi pelatihan sikap ptg krn mempengaruhi Bagi pelatihan sikap ptg krn mempengaruhi 

motivasi.motivasi.



Training, Development and Education

Training � focus KSAs yang dibutuhkan untuk menampilkan 

performa yang lebih baik pada “current job” seseorang �

proses

Development � penggunaan yang meruju pada akuisisi Development � penggunaan yang meruju pada akuisisi 

KSAs yang digunakan untuk menampilkan performa 
pekerjaan di masa yang akan datang � outcome

Education � pengembangan KSAs yang lebih umum 

(tetapi tidak terkait secara spesifik), dan berhubungan 

dengan karir pekerjaaan seseorang. 



THE ROLE OF TRAINING IN ORGANIZATION

Training secara spesifik bagian dari HRD

Peran dari HRD � meningkatkan kefekftifan organisasi 

dengan menyediakan pekerja-pekerja dengan KSAs yang 

akan meningkatkan performansi “Current and future job” 

mereka mereka 

Strategi training yang efektif dan praktisi akan menyesuaikan

diri dengan kebutuhan dari organisasi ketika secara simultan

direspon oleh kebutuhan pekerja secara individu.



Training, Budgets and Training, Budgets and 

Management ResponsibilitiesManagement Responsibilities

�� Training adalah tanggung jawab manajerTraining adalah tanggung jawab manajer

�� Bugets :Bugets :

100100--499 pekerja ~> $ 140,040499 pekerja ~> $ 140,040100100--499 pekerja ~> $ 140,040499 pekerja ~> $ 140,040

500500--999 pekerja ~> $ 237,600999 pekerja ~> $ 237,600

10000 > pekerja ~> $ 15 juta10000 > pekerja ~> $ 15 juta

12000 pekerja    ~> $ 36 juta12000 pekerja    ~> $ 36 juta



Strategy, Training and Strategy, Training and 

Organizational DevelopmentOrganizational Development

�� OD OD �� proses yg di desain utk memperbaiki proses yg di desain utk memperbaiki 

kemampuan dr sebuah organisasi u/ kemampuan dr sebuah organisasi u/ 

m’adaptasi karakteristik internal u/ p’mintaan m’adaptasi karakteristik internal u/ p’mintaan 

lingk.lingk.lingk.lingk.

�� Training adl slh satu metode u/ m’ubah Training adl slh satu metode u/ m’ubah 

kemampuan pekerja di t4 kerjakemampuan pekerja di t4 kerja

�� Training efektif Training efektif �� OD praktisOD praktis

�� OD OD �� Strategi baru Strategi baru �� TrainingTraining



ISO 9000 and TrainingISO 9000 and Training

ISO 9000ISO 9000

�� seri yg standart u/ memastikan kekonsistenan seri yg standart u/ memastikan kekonsistenan 

kualitas produkkualitas produk

�� dikembangkan o/ International Organization 4 dikembangkan o/ International Organization 4 

Standardization (ISO) di Jenewa, Swiss (1980)Standardization (ISO) di Jenewa, Swiss (1980)



Tahapan ISO :Tahapan ISO :
a.a. PreauditPreaudit

b.b. Process mappingProcess mapping

c.c. Change Change 

d.d. TrainingTraining

e.e. PostauditPostauditPostauditPostaudit

Structure of training organizationStructure of training organization
a.a. Training as part of the HR functionTraining as part of the HR function

b.b. The training organization The training organization 



Training in Large & Small BusinessesTraining in Large & Small Businesses

�� Bisnis yg m’hatikan p’aturan SDM mrpk Bisnis yg m’hatikan p’aturan SDM mrpk 

bisnis yg bfokus pd skala medium s/d skala bisnis yg bfokus pd skala medium s/d skala 

besarbesar

�� Tdk ada kriteria kuantitas pengkategorian Tdk ada kriteria kuantitas pengkategorian 

bisnis besar atau kecil.bisnis besar atau kecil.



A Training Process Model

OPEN SYSTEM
OPEN SYSTEM

INPUT  � PROCESS � OUTPUT 

Sistem lingkungan eksternal



TRAINING AS AN OPEN SYSTEMTRAINING AS AN OPEN SYSTEMTRAINING AS AN OPEN SYSTEMTRAINING AS AN OPEN SYSTEM

FIGURE 1.5 Pelatihan sebagai bagian sistem dalam sistem organisasi 

LINGKUNGAN ORGANISASI PELATIHAN

Misi Strategi Struktur Politik Prosedur

Keuangan Sumber daya Orang Produk Teknologi

INPUT PROSES

SUBSISTEM PELATIHAN

Kebutuhan organisasi Analisa Pengetahuan

Kebutuhan pekerja Rancangan Kemampuan

Neraca keuangan Perkembangan Sikap

Peralatan Pelaksanaan Motivasi

Staf Evaluasi Penampilan kerja

OUTPUT



Training : A Set of ProcessesTraining : A Set of ProcessesTraining : A Set of ProcessesTraining : A Set of Processes

Figure 1.6 Model Proses  Pelatihan

Fase Analisa

Input → Proses → Output

Fase Rancangan

Input → Proses → Output

Fase PerkembanganFase Perkembangan

Input → Proses → Output

Fase Pelaksanaan

Input → Proses → Output

Fase Evaluasi

Input → Proses → Output

Proses Evaluasi Data

Hasil evaluasi
data



Proses pelatihan = pada proses pemecahan masalahProses pelatihan = pada proses pemecahan masalah

Proses pemecahan masalah meliputi langkahProses pemecahan masalah meliputi langkah--langkah langkah 

berikut :berikut :

�� Mengidentifikasikan daerahMengidentifikasikan daerah--daerah permasalahan daerah permasalahan 

organisasi (memerlukan perbaikan).organisasi (memerlukan perbaikan).organisasi (memerlukan perbaikan).organisasi (memerlukan perbaikan).

�� Menentukan penyebab dari masalah.Menentukan penyebab dari masalah.

�� Mengidentifikasikan peralihan, dan melaksanakan Mengidentifikasikan peralihan, dan melaksanakan 

pemecahan yang terbaik.pemecahan yang terbaik.



Kebutuhan Tahap Analisis

� mengidentifikasikan masalah-masalah dan  

penyebabnya � pelatihan mjd sebuah solusi 

ketika masalah disebabkan oleh KSAs. 

Tahap evaluasi � menilai proses pelatihan 

dan hasil pelatihan. 



Analysis Phase

� Merupakan usaha efektif yang mampu meneliti 
lngkungan sekitarnya dan menentukan produk 
dan pelayanannya yang dapatmenyediakan 
pertemuan pelanggan atau kebutuhan pasar. 

� Kumpulan proses data dan analisa yang 
menunjukkan masalah performance 
seharusnya dilakukan dengan pelatihan yang 
mana dinamakan training need analysis 
(TNA).



Design PhaseDesign Phase

�� Training objectivesTraining objectives hasil yg hasil yg 
dicapai dari suatu program pelatihan, yg dicapai dari suatu program pelatihan, yg 
dikembangkan oleh dikembangkan oleh examining training examining training 
needsneeds utk mengenali utk mengenali constraintsconstraints dan dan 
supportsupport organisasiorganisasi..
needsneeds utk mengenali utk mengenali constraintsconstraints dan dan 
supportsupport organisasiorganisasi..

�� menentukan apa yg dpt dilakukan omenentukan apa yg dpt dilakukan o// para para 
pekerja dan kpekerja dan keadaan2 eadaan2 “under” dimana “under” dimana 
hal thal tsb sb dpt tdpt t`̀jadi pada saat terakhir jadi pada saat terakhir 
pelatihanpelatihan..



Sambungan...Sambungan...

�� mengenali famengenali faktor2 ktor2 yg dibutuhkan dlmyg dibutuhkan dlm
program pelatihan dlm memudahkan program pelatihan dlm memudahkan 
pp`̀belajaran belajaran && pengiriman kembali pd pengiriman kembali pd 
pekerjaanpekerjaan

�� Training objectives Training objectives �� evaluation evaluation 
objectivesobjectives



Evaluation PhaseEvaluation Phase

�� Evaluasi terjadi dalam setiap tahapan Evaluasi terjadi dalam setiap tahapan 
yang dilakukan.yang dilakukan.

�� Proses evaluasiProses evaluasi �������� ketentuan dr sketentuan dr s`̀brp brp 
baik sebuah proses dpt diraih oleh baik sebuah proses dpt diraih oleh 
keobjektifitasan tkeobjektifitasan tsbsb
baik sebuah proses dpt diraih oleh baik sebuah proses dpt diraih oleh 
keobjektifitasan tkeobjektifitasan tsbsb

�� Pengumpulan dan proses analisa data dpt Pengumpulan dan proses analisa data dpt 
diberikan sbg peringatan dini diberikan sbg peringatan dini pdpd
masalamasalah2 h2 potensial pada program potensial pada program 
pelatihanpelatihan..



Outcome EvaluatianOutcome Evaluatian

�� dibentuk pada akhir pelatihandibentuk pada akhir pelatihan

�� tujuan dari efek pelatihan yg dilakukan tujuan dari efek pelatihan yg dilakukan 
pd para peserta, pekerjaan, npd para peserta, pekerjaan, n`̀
organisasi.organisasi.organisasi.organisasi.

�� Hasil evaluasi didasari pd keobjektifan Hasil evaluasi didasari pd keobjektifan 
pelatihan.pelatihan.

�� Dpt digunakan utk meDpt digunakan utk me kan proses kan proses 
pelatihan.pelatihan.



Development PhaseDevelopment Phase

Hasil dari tahap pengembangan menjadi Hasil dari tahap pengembangan menjadi 

masukan bagi tahap implementasi.masukan bagi tahap implementasi.masukan bagi tahap implementasi.masukan bagi tahap implementasi.



Implementation PhaseImplementation Phase

�� Hasil dari tahap implementasi ini adalah Hasil dari tahap implementasi ini adalah 
respon dari para trainee terhadap respon dari para trainee terhadap 
pelatihan tersebut. pelatihan tersebut. 

�� Hasil tersebut dikombinasikan dengan Hasil tersebut dikombinasikan dengan �� Hasil tersebut dikombinasikan dengan Hasil tersebut dikombinasikan dengan 
proses evaluasi yang merupakan fedback proses evaluasi yang merupakan fedback 
konstitusi yang tepat dalam suatu area konstitusi yang tepat dalam suatu area 
pelatihanpelatihan



DEVELOPMENT OF DEVELOPMENT OF 

PROFFESSIONAL COMPETENCIESPROFFESSIONAL COMPETENCIES

Bgmn HRD m’peroleh pengetahuan dasar & Bgmn HRD m’peroleh pengetahuan dasar & 

ketrampilan yg d’perlukan dlm mjlnkn tgs?ketrampilan yg d’perlukan dlm mjlnkn tgs?

�� Bagian HRD diperlengkapi dengan sekolah Bagian HRD diperlengkapi dengan sekolah �� Bagian HRD diperlengkapi dengan sekolah Bagian HRD diperlengkapi dengan sekolah 

bisnis, psikologi atau pendidikan.bisnis, psikologi atau pendidikan.

�� Pemberian training atau pengembangan Pemberian training atau pengembangan 

lainnyalainnya



SEKIAN & TERIMA SEKIAN & TERIMA 

KASIHKASIH

Dari :Dari :

Kelompok 2Kelompok 2


