PROPOSAL INHOUSE TRAINING

Training Need Analysis
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PENGANTAR
Penanggungjawab
training
(Direktur/Manajer
SDM,
Training
Manager/Supervisor/Coordinator, dll) di perusahaan/ organisasi memiliki Jadwal Training
setiap tahunnya yang telah direncanakan, baik dalam bentuk training inhouse maupun
public training yang disediakan oleh training provider. Jadwal Training ini berasal dari
Matriks Training yang disusun dari kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) secara berkesinambungan dengan menghubungkan jabatan/fungsi dan
pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan
pengembangan perusahaan.
Matriks
Training
disusun
berdasarkan
kebutuhan
perusahaan
dengan
mempertimbangkan kebutuhan pengembangan personal karyawan sebagai aset penting
perusahaan/organisasi untuk saat ini dan masa depan. Tantangannya adalah melakukan
penyelarasan (alignment) antara kebutuhan pengembangan yang diharapkan oleh
karyawan dan yang diharapkan oleh perusahaan. Penyelarasan yang baik akan membuat
SDM menjadi loyal dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk
perusahaan.
Matriks Training disusun setelah dilakukan Training Needs Analysis (TNA). TNA adalah
proses identifikasi jenis training yang dibutuhkan oleh karyawan yang sesuai dengan
jabatan/fungsi, kompetensi yang dituntut dan rencana pengembangan karyawan ke
depan. Kategori jenis training dibutuhkan itu a.l: Motivasi & Sikap, Management &
Leadership, Technical Competence, dll. TNA ini dilakukan dengan mempertimbangkan
pendidikan formal, training yang telah dilakukan dan penugasan (job description) yang
telah dijalani oleh karyawan. Disamping itu TNA juga mempertimbangkan visi dan misi
perusahaan, best practises dan rencana pengembangan perusahaan/organisasi ke
depan.

TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut:




Peserta pelatihan memahami hubungan antara training needs analysis – matriks
training dan jadwal training.
Peserta pelatihan mampu melakukan training needs analysis untuk
perusahaan/organisasinya.
Peserta pelatihan mampu membuatkan matriks training dan melakukan
pengelolaan training untuk perusahaan/organisasinya.
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MATERI PELATIHAN
Materi pelatihan selama 2 hari sebagai berikut:







Pengantar Training Needs Analysis
Pengembangan SDM di Perusahaan/Organisasi
Tipe dan Kategori Training
Best Practises dan Pengembangan Perusahaan/Organisasi
Metode Training Needs Analysis
Penyusunan Matriks dan Jadwal Training

PESERTA & WAKTU PELATIHAN
Paket pelatihan inhouse ini adalah untuk 20 orang peserta

BIAYA PELATIHAN
Inhouse terdiri dari dua paket
1. Paket 2 hari = Rp 45.000.000
Biaya paket tersebut untuk 20 orang peserta
Apabila peserta lebih dari 20 orang, maka biaya tambahannya adalah


Untuk paket inhouse 2 hari, biaya tambahan untuk 1 orang peserta Rp 700.000

Biaya tersebut hanya berlaku di wilayah Jabodetabek. Apabila inhouse diadakan di luar
Jabodetabek, maka akan ada biaya tambahan. Dimana biaya tersebut adalah:
1. Transportasi untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)
2. Penginapan untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)
Untuk jadwal inhouse di sesuaikan dengan kesepakatan Perusahaan/Instansi tersebut
dengan PT. Benefita
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