
T R A I N I N G  N E E D S

2 langkah dalam proses pelatihan

• Identify Needs

Identitas / ciri2   adanya kebutuhan 

pelatihan

• Evaluate Needs

Evaluasi kebutuhan pelatihan



Identify Needs

• Langkah paling awal dalam mengelola suatu pelatihan.

• Adakala dipertimbangkan sungguh2 hanya pada saat 

terakhir.

• Menetapkan kebutuhan pelatihan bukan saja masalah 

menemukan adanya kebutuhan pelatihan dan kemudian menemukan adanya kebutuhan pelatihan dan kemudian 

memenuhinya dengan menjalankan pelatihan.

• Sering terjadi konflik kepentingan dalam perusahaan. 

Kebutuhan pengembangan ketrampilan para pekerja 

harus sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan 

organisasi. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat, 

dan harus cocok dengan pelatihan yang diberikan.



Needs Identification
• Kebutuhan pelatihan harus disesuaikan dengan situasi 

yang ada, yaitu : 

- kebijakan dan strategi perusahaan

- Tuntuan yang ada dalam perusahaan, baik secara 

individual maupun organisasi

Agar aktivitas pelatihan jalannya searah dengan sasaran 

perusahaan.perusahaan.

Singkat kata harus ada keseimbangan antara tuntutan 

perusahaan, kebijakan dan strategi, begitu juga antara 

tuntutan individual pekerja dengan tuntutan organisasi.

Gambar dibawah menunjukkan kebijakan & strategi 

perusahaan yg merupakan payung yang membawahi 

kebutuhan pelatihan individual & organisasi.



Collect corporate policies and strategies

Identify business needs

Identify individual needs Identify
departmental

needsAppraisals

Identify skills

& training

Identify

mandatory

training

Requests Counseling

& training
required for

each job

Identify affected individuals

Enter potential needs on training records

Produce training requirement reports



Adalah : suatu bentuk batasan yang didalamnya 

terdapat seluruh pelatihan dan aktivitas 

pengembangan yang dilakukan.

Collect corporate policies and strategies

Terdapat 2 jalan strategi dan kebijakan yang 

membuat adanya kebutuhan pelatihan, yaitu :

1. Dengan cara langsung diwajibkan

2. Dengan cara tidak langsung, yaitu dihimbau



• Strategi perusahaan menetapkan, dimana kelompok-

kelompok pekerja wajib untuk mengikuti kursus.

• Contoh : Induction training, Total Quality Management. 

Merupakan bagian penting dari budaya perusahaan,oki, 

pada pekerja yang baru diterima sebagai karyawan 

Identify mandatory training

pada pekerja yang baru diterima sebagai karyawan 

harus mengikuti pelatihan tersebut.

• Perusahaan juga mewajibkan seluruh personel 

menjalani pelatihan dalam bentuk tertentu yang khusus 

dalam waktu yang singkat.



2 instrumen penting dalam dasar dari proses 
suatu pelatihan, yaitu melalui :

- Policy Deployment

Proses dimana strategi perusahaan dikomunikasikan 

Identify business needs

Proses dimana strategi perusahaan dikomunikasikan 
pada organisasi2nya, tentang :

* sasaran apa yang harus dicapai

* bagaimana sasaran itu dicapai

Apabila bagaimananya telah diidentifikasi,sudah bisa 
menentukan ketrampilan dan pengetahuan apa yang 
akan dibutuhkan untuk pencapaian sasaran tersebut.



- Training Forum
• Biasanya perlu diadakan pertemuan setahun 2x.

• Pertemuan pertama u/ memahami persyaratan 
perusahaan dan masalah2 lokal pada masing2 bagian.

• Kemudian pada pertemuan kedua meninjau kembali 
naskah rencana pelatihan.

Peranan penyelenggara (forum) pelatihan :Peranan penyelenggara (forum) pelatihan :
- Untuk mengidentifikasi kebutuhan perusahaan

- Memastikan bahwa rencana pelatihan sejalan dengan 
sasaran organisasi

- Mengidentifikasi kemungkinan untuk berbagi atau 
bertukar sumber



Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan mll 2 pdkt:
1. ‘top down’

biasanya arah sasaran perusahaan akan terpenuhi, 

akan tetapi untuk pdkt individual kurang tersentuh.

2. ‘bottom up’

Requests (permintaan)

Identify individual needs

Requests (permintaan)
Pada kenyataannya sebahagian besar training needs berasal 
dari permintaan baik dari pekerja maupun dari manager

Appraisal (penilaian)
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dapat juga muncul dan 
berasal dari sistemn penilaian tahunan. Besarnya penghasilan 
pegawai secara langsung terkait kepada penilaian hasil kinerja.



A development Approach to need identification

Level ketrampilan sso yg ada ditingkatkan dan dibandingkan 

dgn ketrampilan dan kompetensi yang dibutuhkan/sesuai 

dgn persyaratan hari ini dan masa yang akan datang.

Pengembangan karir tergantung pada : peluang, 

kemampuan dan keberuntungan.

Peluang : adanya pekerjaan/lowongan pada peringkat 
berikutnya

Kemampuan : tingkat pengetahuan dan ketrampilan 
seorang pegawai

Keberuntungan : didalam tempat dan waktu yang tepat



• Sejauh mana pelatihan di departemen itu 
sejajar atau sesuai dengan sasaran atau 
arah dari perusahaan

• Sejauh mana pelatihan pengembangan 

Identify departmental needs

• Sejauh mana pelatihan pengembangan 
diri sesuai dengan persyaratan dan dapat 
diidentifikasi.



• Misi departmen dan proses dalam menjalankan pekerjaan yang 
digunakan perusahaan menentukan produktivitas.

• Setiap tugas terkait dgn suatu set ketrampilan.
• Pekerjaan baru membutuhkan ketrampilan baru.
• Mengidentifikasi persyaratan ketrampilan untuk setiap pekerjaan 

melibatkan :
Identifikasi ketrampilan yg dibutuhkan u/ melakukan suatu pekerjaan 

Identify skills and training

required for each job

Identifikasi ketrampilan yg dibutuhkan u/ melakukan suatu pekerjaan 
membandingkan ketrampilan yang dibutuhkan dengan level 
ketrampilan sekarang yang dikuasi pekerja.
meliputi :
* identifying ketrampilan melakukan untuk setiap pekerjaan sesuai 
dengan persyaratan.
* membandingkan tingkat ketrampilan yang ada dengan ketrampilan 
yang diharapkan.



Berbasis pada Job Description dan langkah selanjutnya

mempersiapkan spesification (ciri-ciri) orang yang ideal untuk

melakukan pekerjaan (mengisi lowongan) tersebut.

Specification ini mencakup kemampuan, karakteristik,

pengetahuan dan kompetensinya

Jika merekrut pegawai untuk mengisi suatu lowongan, ada

kemungkinan tidak dapat menjumpai org yang betul2 pas dengan

yang diinginkan. Dalam kasus ini perlu menyediakan pelatihan

agar level persyaratan tersebut terpenuhi.

Dengan pelatihanlah menjembatani kesenjangan antara

ketrampilan yang dimiliki skrg dgn ketrampilan yang dibutuhkan.

Ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan

suatu tugas tertuang di dalam Job description

Langkah berikut adalah membuat spesifikasi kerja (job specification)

yang menjelaskan persyaratan khusus yang dibutuhkan dalam

menjalankan tugas yaitu ketrampilan, karakteristik & kompetensi.



• Setelah sampai pada analisis mulai dari 
kebijakan perusahaan sampai pada 
ketrampilan kerja yg dibutuhkan, kita akan 
mampu menentukan grup kerja mana 

Identify Affected Individuals

mampu menentukan grup kerja mana 
yang membutuhkan pelatihan.

• Langkah ini akan lebih mudah dilakukan 
bila tersedia data base mengenai 
personel dan daftar peserta latihan.



• Catatan suatu training bukan saja berisi daftar 

kursus, daftar absensi, akan tetapi semestinya 

juga berisi keperluan pelatihan bagi seseorang.

• Ini akan mempermudah menyiapkan rencana 

Enter potential needs on training records

• Ini akan mempermudah menyiapkan rencana 

pelatihan apalagi jika tercantum tanggal untuk 

menetapkan kapan pelatihan diperlukan.

• Catatan (record) ini harus di update dan di revisi 

dari waktu ke waktu agar pelatihan baru dapat 

diidentifikasi.



• Dalam tahap ini, langkah berikutnya adalah 
mengevaluasi keperluan training dan 
mengestimasi sejumlah training yang perlu 
dijalankan.

• Catatan mengenai training menunjukkan bahwa 

Produce training requirement reports

• Catatan mengenai training menunjukkan bahwa 
seseorang telah lengkap dijalani, dalam record 
tersebut tercantum :

- Semua pekerja yang telah memenuhi persyaratan 
kursus tertentu.

- Semua pekerja yang membutuhkan ketrampilan khusus.

- Sejumlah dan tipe peltihan yang disyaratkan oleh 
organisasi.



Evaluate Needs

• Semua pelatihan perlu divalidasi untuk menjamin apakah 

training itu tepat dan perlu.

• Banyaknya usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk 

validasi training tergantung pada kualitas input (masukan)

• Waktu yang paling tepat untuk mengevaluasi training • Waktu yang paling tepat untuk mengevaluasi training 

adalah saat kebutuhan pelatihan diidentifikasi.

• Oleh karena itu, mengapa dihabiskan waktu berhari-hari 

untuk melatih manager di dalam meningkatkan 

kemampuan menganalisa kebutuhan pelatihan.

• Idealnya hanya perlu mengecek jika bagian pelatihan 

menerima permintaan pelatihan, namun kenyataannya 

tidak sesederhana itu.



Check that training is an appropiate solution

Check queries with managers

Check individuals haven’t been previously trained

Find alternatives to training

Prepare a draft training plan

Estimate impact of training load

Discuss draft plan w/ Organization heads & HR managers



• Untuk mengecek apakah seseorang telah pernah 

mengikuti pelatihan sebelumnya, agar tidak terjadi 

mendapatkan pelatihan yang sama pada orang yang 

sama.

• Kadang2 individu lupa bahwa Ia pernah mengikuti 

Check individual have not been previously trained

Pastikan apakah individu sdh prnh dilatih seblmnya

• Kadang2 individu lupa bahwa Ia pernah mengikuti 

training, hal ini terjadi karena individu diikutkan training 

tanpa mengkonsultasikannya lebih dahulu.

• Biasanya masalah ini dpt dilohat ketika permintaan 

training dimasukkan ke dalam training record.

• Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki training 

record yang akurat.



• Periksa apakah training itu merupakan jalan keluar yang 

paling tepat.

• Jika training analysis menyatakan bahwa masalah di 

dalam perusahaan tidak dapat diatasi dengan training, 

dan tidak menyarankan alternatif lain, organisasi dengan 

Check that training is an appropiate solution

Pastikan bahwa training itu adlh suatu solusi yg ssi

dan tidak menyarankan alternatif lain, organisasi dengan 

cepat akan merasa bahwa bagian pelatihan kurang 

fleksibel dan kurang berminat dalam mengurus bidang 

lainnya.

• Jika pelatihan merupakan bahagian yang integral didalam 

perubahan perusahaan adalah menjadi kewajiban dan 

tanggungjawabnya u/ menyarankan alternatif lain jika dgn 

training, problem tsb masih tdpt dpt diatasi.



• Tujuannya untuk menentukan apakah training 

merupakan solusi yang tepat.

• Mencari tahu apakah ada alternatif lain untuk kebutuhan 

training.

• Mager dan Pipe menciptakan algoritma yang dapat 

Check quiries with manager

Periksa kesangsian & keraguan manajer

• Mager dan Pipe menciptakan algoritma yang dapat 

membantu para pelatih dan manager agat tidak 

terperangkap oleh kekeliruan yang tidak diharapkan.

• Berikut adalah gambat algoritma untuk menentukan 

apakah pelatihan adalah solusi yang tepat, oleh Mager 

R.F. dan Pipe, P (1984)



Is there an important performance or strategic discrepancy?

Apakah terdpt performansi yg penting/kesenjangan strategi?

Is there a skill or knowledge discrepancy?

Apakah terdpt ketrampilan atau kesenjangan pengetahuan?

Do they have the potential to absorb and apply training?

Apakah mereka punya potensi u/ menyerap/aplikasi training?
Find alternatives

to training

Good job design?

Desain kerja yang bagus?

Able to do it before?

Mampukah melakukan itu sebelumnya?

To : Prepare draft training plan

Lakukan : mempersiapkan susunan rencana pelatihan

Mencari alternatif

untuk pelatihan



• Terdapat beberapa alternatif darimulai konseling sampai 
redesigning perkerjaan.

• Jika tidak terdapat adanya kekurangan performance 
(kinerja) dan strategi, itu tidak ada masalah dan tidak 
perlu diberikan pelatihan pada orang tersebut.

• Jika terdapat kekurangan dalam ketrampilan dan 

Find alternative to training
Mencari pilihan selain training

• Jika terdapat kekurangan dalam ketrampilan dan 
pengetahuan, kita harus melihat apa yang menjadi 
hambatannya.

• Jika seseorang tidak memiliki potensi untuk 
menunjukkan kinerja sesuai dengan level yang 
dipersyaratkan, kita perlu melihat pada standar 
seleksi/rekrutmen calon karyawan.



• Pekerjaan yang buruk perlu di redesign (dirancang kembali), 

apabila orang tersebut memang mempunyai kemampuan 

sebelumnya, kita perlu mengadakan pelatihan penyegaran, 

akan tetapi kemungkinan besar sebaiknya diadakan 

semacam pelatihan ‘on-job coaching’
• Apabila kinerjanya tidak ada masalah dan tidak ada hambatan 

di dalam pelaksanaan kerjanya,kita sampai pada kesimpulan 
bahwa masalahnya adalah attitude problem. Dalam hal ini 
penyelesaiannya bukan dengan training tapi jalan keluarnya 
dengan konsultasi oleh pihak managernya.dengan konsultasi oleh pihak managernya.

Counseling (konseling) : skill yang sangat penting untuk seorang 
manager dan khususnya apabila kebutuhan training telah 
diidentifikasi. Langkah2 dlm proses konseling:

- Tentukan climate

- Tentukan apa yang diharapkan dlm konseling ini

- Pelajari kelemahan dan kekuatan dari si konseli

- Setuju untuk meningkatkan diri

- Keseimpulan



• Apabila diposisikan sebagai pembuat 
naskah rencana pelatihan, harus 
merangkum estimasi dari :

- Berapa hari pelatihan itu akan 

Prepare a draft training
Persiapkan sebuah konsep pelatihan

- Berapa hari pelatihan itu akan 
dilangsungkan.

- Penyebaran pelaksanaan program 
training sepanjang tahun (tidak hanya 
pada waktu tertentu saja.)

- Berapa hari pelatihan per karyawan



• Dampak pada departemen pelatihan dan 
dampak pada organisasi.

• Dampak pada departemen : 
kemampuan/kesanggupan, tempat, anggaran, 
dan sumber lainnya yang sesuai dengan 

Estimate impact of training load
Perkirakan dampak dari beban pelatihan

dan sumber lainnya yang sesuai dengan 
permintaan.

• Dampak pada organisasi : estimasi biaya, apa 
yang diharapkan dalam jangka pendek, berapa 
banyak orang yang dapat diizinkan 
meninggalkan pekerjaan



• Mengingat dampak dari pelatihan perlu bertukar 
pikiran mengenai naskah rencana pelatihan 
dengan para senior manager, departemen 
manager dan HR manager.

• Manfaat : u/ mendapatkan persetujuan dari 
stake holder sebelum disebarkan sebagai 

Discuss draft plan with organization heards and HR managers

Diskusikan konsep rencana dgn kepala organisasi&manager SDM

• Manfaat : u/ mendapatkan persetujuan dari 
stake holder sebelum disebarkan sebagai 
rencana yang sudah final.

• Jika dari hasil analisa organisasi terdapat gap 
(discrepancy) antara tujuan dan matlamat 
organisasi, dengan pelaksanaan dan jalannya 
organisasi pada saat ini,perlu dipikirkan apakah 
cara penyelesaiannya dengan latihan atau non.


