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DEFINISIDEFINISI

�� Training adalah pengalaman belajar terstruktur dengan tujuan mengembangkan Training adalah pengalaman belajar terstruktur dengan tujuan mengembangkan 

kemampuankemampuan menjadi menjadi ketrampilanketrampilan khusus, pengetahuan atau sikap tertentu khusus, pengetahuan atau sikap tertentu 

(Umum)(Umum)

Kemampuan = potensi fisik, mental dan psikologisKemampuan = potensi fisik, mental dan psikologis

Ketrampilan merupakan penerapan potensi itu secara khususKetrampilan merupakan penerapan potensi itu secara khususKetrampilan merupakan penerapan potensi itu secara khususKetrampilan merupakan penerapan potensi itu secara khusus

�� Training adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan Training adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan 

seseorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu (seseorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu (FlippoFlippo))

�� Training adalah proses membantu pegawai2 utk memperoleh Training adalah proses membantu pegawai2 utk memperoleh 

keefektifan dalam pekerjaan mereka yg sekarang atau yg akan keefektifan dalam pekerjaan mereka yg sekarang atau yg akan 

datang melalui pengembangan kebiasaan, pikiran dan tindakan, datang melalui pengembangan kebiasaan, pikiran dan tindakan, 

kecakapan, pengetahuan dan sikap (kecakapan, pengetahuan dan sikap (F. Sherwood & Wallace H. Best)F. Sherwood & Wallace H. Best)



FUNGSI TRAININGFUNGSI TRAINING
KARYAWAN BARUKARYAWAN BARU

1.1. MEMELIHARAMEMELIHARA

Memastikan bhw karyawan baru Memastikan bhw karyawan baru 
mengetahui bgm melakukan pekerjaan mengetahui bgm melakukan pekerjaan 
sesuai dgn yg diharapkan di sesuai dgn yg diharapkan di 
organisasi shg bisa menjadi sarana organisasi shg bisa menjadi sarana 
memelihara prestasi karyawan.memelihara prestasi karyawan.

KARYAWAN LAMAKARYAWAN LAMA

1.1. Memberikan informasi baru Memberikan informasi baru 
untuk dapat menerapkan untuk dapat menerapkan 
pengetahuan lama dengan cara pengetahuan lama dengan cara 
baru, mempengaruhi sikap atau baru, mempengaruhi sikap atau 
menambah kecakapan.menambah kecakapan.

2.2. MEMOTIVASIMEMOTIVASI

Harapan sukses karyawan Harapan sukses karyawan 
mempengaruhi sejauh mana mrk mempengaruhi sejauh mana mrk 
melakukan pekerjaan. Motivasi bisa melakukan pekerjaan. Motivasi bisa 
ditingkatkan jika pelatihan kerja ditingkatkan jika pelatihan kerja 
berfungsi meningkatkan minat berfungsi meningkatkan minat 
terhadap pekerjaan yg dilakukan.terhadap pekerjaan yg dilakukan.

3.3. SOSIALISASISOSIALISASI

Mengajarkan karyawan baru tentang Mengajarkan karyawan baru tentang 
prioritas, nilai dan norma organisasi.prioritas, nilai dan norma organisasi.

2.2. Memberikan kesempatan pada Memberikan kesempatan pada 
karyawan untuk berprestasi karyawan untuk berprestasi 
lebih baik lagi, mengenali dan lebih baik lagi, mengenali dan 
menerapkan kemampuan mereka menerapkan kemampuan mereka 
serta menyadari seluruh potensi serta menyadari seluruh potensi 
di dalam diri mereka.di dalam diri mereka.

3.3. Memberikan kesadaran untuk Memberikan kesadaran untuk 
maju dan membuat mereka tetap maju dan membuat mereka tetap 
termotivasi.termotivasi.



PROSES TRAININGPROSES TRAINING

�� Training yang baik tidak menjamin Training yang baik tidak menjamin 
hasil yang baik dalam pekerjaan hasil yang baik dalam pekerjaan 
karyawan, karena banyak faktor lain karyawan, karena banyak faktor lain 
yang mempengaruhi. yang mempengaruhi. 

�� Training yang efektif harus Training yang efektif harus 
disejajarkan dengan  arah dan nilaidisejajarkan dengan  arah dan nilai--disejajarkan dengan  arah dan nilaidisejajarkan dengan  arah dan nilai--
nilai yang dianut oleh organisasi, agar nilai yang dianut oleh organisasi, agar 
dapat mendukung tujuan organisasi.dapat mendukung tujuan organisasi.

�� Sikap manajemen terhadap training Sikap manajemen terhadap training 
sangat mempengaruhi efektivitas sangat mempengaruhi efektivitas 
training.training.

�� Diperlukan dasarDiperlukan dasar--dasar yang tepat dasar yang tepat 
sebelum melaksanakan training. sebelum melaksanakan training. 



Dasar Yang TepatDasar Yang Tepat
�� AlignmentAlignment

MMeemastikanmastikan bahwabahwa setiapsetiap karyawankaryawan memilikimemiliki
pengertianpengertian yangyang samasama terhadapterhadap situasisituasi oranisasioranisasi
yangyang sedangsedang terjaditerjadi dandan setiapsetiap karyawankaryawan memilikimemiliki
pandanganpandangan yangyang samasama didi masamasa depandepan..

�� VisiVisi

GGambaran ambaran tentang atentang apa yang diharapkan pa yang diharapkan 
organisasi di masa depanorganisasi di masa depanorganisasi di masa depanorganisasi di masa depan

�� MisiMisi

SSuatuuatu pernyataan pernyataan tentang tentang apa yang dilakukan apa yang dilakukan 
suatu perusahaan pada saat ini.suatu perusahaan pada saat ini.

�� TujuanTujuan

BBersifatersifat kuantitatif seperti penjualan, keuntungankuantitatif seperti penjualan, keuntungan
yang dibuatyang dibuat oleh manajemen.oleh manajemen.



�� AsesmenAsesmen

MMemberi pemahaman di mana perusahaan berdiri saat ini dan emberi pemahaman di mana perusahaan berdiri saat ini dan 

memberi alasan terhadap maju atau mundurnya perusahaan.memberi alasan terhadap maju atau mundurnya perusahaan.

�� KebijakanKebijakan

Suatu media penghubung tujuan dan strategSuatu media penghubung tujuan dan strategii

�� Policy DeploymentPolicy Deployment

SSuatu proses yang menjamin kualitas, biaya dan pengiriman  uatu proses yang menjamin kualitas, biaya dan pengiriman  SSuatu proses yang menjamin kualitas, biaya dan pengiriman  uatu proses yang menjamin kualitas, biaya dan pengiriman  

yang dipahami dari yang dipahami dari karyawan karyawan level tertinggi sampai level level tertinggi sampai level 

terendahterendah..
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