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BAB II 

 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Dynaplast merupakan sebuah perusahaan plastik kemasan di Indonesia yang 

berdiri sejak tahun 1959. Pada Agustus 1991, perusahaan ini menjual saham ke 

publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Jakarta dan Indonesia. Pada tahun 

1995, Dynaplast menjadi perusahaan plastik kemasan pertama yang memperoleh 

sertifikat ISO 9002 dan di tahun 2000 memperoleh ISO 9001/2000. Dari 12 pusat 

produksinya di Indonesia, Thailand dan Vietnam, PT Dynaplast memproduksi dan 

mendistribusikan kemasan plastik berkualitas untuk makanan, kosmetik, produk 

farmasi, kimia, pelumas, krat botol, peralatan listrik rumah, barang-barang 

kebutuhan sehari-hari, elektronik dan industri komputer. Perusahaan ini juga telah 

memegang lisensi dari Schoeller Wavin System dan weener plastic AG Jerman 

untuk krat botol. Adapun motto, visi, misi dan budaya yang dimiliki PT Dynaplast 

adalah: 

MOTTO : Berusaha Menjadi yang Terbaik 

VISI  : Menjadi Perusahaan Kemasan Terkemuka di Asia Pasifik 

MISI   :  

 Menjadi yang pertama dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan yang 

terus berubah dengan menanggapi secara kreatif dan kompetitif melalui 

pemecahan masalah secara menyeluruh, produk-produk bermutu serta 

berupaya terus menerus melakukan inovasi sejalan perkembangan 

teknologi  

 Merekrut karyawan yang bermotivasi tinggi, memberikan pelatihan dan 

peluang pengembangan diri dengan melibatkan karyawan secara aktif serta 

memberikan penghargaan dan mempromosikan karyawan berdasarkan 

prestasi kerja, inisiatif, integritas dan profesionalisme 
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 Memastikan keberhasilan usaha melalui komitmen menyeluruh dengan 

standar prestasi kerja yang tinggi, kerjasama yang efektif, menghindari 

birokrasi dan kesediaan mengembangkan ide-ide baru serta keinginan 

belajar secara terus-menerus 

 Mencapai pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan 

serta memberikan secara maksimal nilai jangka panjang bagi pemegang 

saham dan karyawan 

 Peduli terhadap lingkungan serta masyarakat dimana kita berada 

BUDAYA : 

1. Prioritas Kepada Pelanggan 

 Mengungguli pesaing dalam memenuhi kebutuhan pelanggan 

 Bekerja secara efektif dan tepat waktu 

2. Integritas 

 Berpegang teguh pada integritas, kejujuran dan nilai etika dalam setiap 

tindakan 

3. Saling Percaya dan Saling Menghargai 

 Saling menghormati dan mempercayai serta memberikan masukan yang 

positif secara terbuka 

 Bekerja dalam lingkungan persaingan yang sehat 

4. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

 Menerapkan kepemimpinan yang terbuka dan dapat menjadi panutan 

 Menumbuhkan budaya profesional melalui pemberdayaan karyawan di 

seluruh organisasi 

 Memberikan pelatihan yang terus menerus serta penghargaan untuk kinerja 

yang baik 

5. Kerjasama Tim 

 Menghargai kerjasama tim dalam meraih tujuan perusahaan 

 Melakukan perbaikan terus menerus di segala bidang 
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 Mengikuti secara terus menerus perkembangan teknologi dan sumber daya 

lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

PT Dynaplast memiliki cabang dan anak perusahaan di berbagai tempat baik 

dalam negeri maupun luar negeri. Hingga saat ini untuk di Indonesia sendiri, 

Dynaplast memiliki dua kantor pusat yang berada di Karawaci dan Sudirman serta 

tujuh pabrik yang terletak di Jatake-Tangerang, Cikarang-Bekasi, Serpong, dan 

Cileungsi. Anak perusahaan PT Dynaplast lainnya adalah: 

PT Sanpak Unggul 

Berdiri pada tahun 1990 yang bergerak dalam pembuatan botol plastik 

berkualitas, terutama untuk laundry dan deterjen industri. Akuisisi yang dilakukan 

pada bulan Januari tahun 2000, membuat Dynaplast menjadi perusahaan kemasan 

plastik terbesar di Indonesia. Dynaplast saat ini mempertahankan saham 99,9 % di 

PT Sanpak Unggul. Sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga bahan baku, PT 

Sanpak segera melakukan langkah-langkah efisiensi biaya dan mengadopsi skema 

harga baru. PT Sanpak juga berusaha untuk memaksimalkan kapasitas produksi 

dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan kualitas setiap produk 

yang dihasilkan. Di tahun 2004, PT Sanpak berhasil memperoleh laba bersih 

sebesar Rp 7,3 miliar. 

PT Rexplast  

Berbasis di Surabaya, PT Rexplast Corporation memproduksi botol plastik 

berkualitas, sikat gigi untuk perawatan pribadi terkemuka, oli motor, kimia, 

farmasi dan industri makanan di Indonesia Timur. PT Rexplast Corporation 

adalah perusahaan patungan Rheem (Far East) Pte Ltd (Singapura) sejak tahun 

1994 dengan Dynaplast dimana Dynplast memegang 51% saham Rexplast. 

 

Berli Dynaplast Co, Ltd ( Thailand ) 

Pada tahun 2003, Dynaplast meningkatkan kepemilikannya di Berli Prospack Co, 

Ltd dari 49% menjadi 51% sehingga Berli Prospack berganti nama menjadi Berli 
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Dynaplast Co, Ltd yang merupakan perusahaan kemasan plastik, pelumas, kimia, 

farmasi dan industri berbasis di Thailand.  

PT Rapidtech 

Rapidtech didirikan pada pertengahan tahun 2002 untuk memenuhi kebutuhan 

produk prototipe pelanggan. Layanan dari Rapidtech telah memberikan dukungan 

yang signifikan dan peran fasilitatif untuk proyek-proyek baru Dynaplast.  

Dynaplast Vietnam 

Dynaplast menyelesaikan fasilitas produksinya di Vietnam pada tahun 2005 dan 

di pertengahan tahun tersebut mulai beroperasi sebagai perusahaan kebutuhan 

sehari-hari; 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut ini adalah struktur organisasi PT Dynaplast secara umum: 

Gambar 2.1 Struktur PT Dynaplast 
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 2.2.1  Deskripsi Pekerjaan  

 Anggota Dewan Komisaris secara kolektif bertanggungjawab terhadap 

pengawasan manajemen Dynaplast, memberikan rekomendasi konstruktif 

pada Dewan Direksi yang berkenaan dengan hal-hal yang dianggap penting 

bagi kinerja keuangan dan operasional perusahaan serta bertugas memastikan 

segala keputusan yang telah disepakati oleh pemegang saham atau pertemuan 

lainnya diimplememtasikan sesuai ketentuan 

 Anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap operasional 

perusahaan, secara berkala mengevaluasi arahan strategis perusahaan, 

mendefinisikan kebijakan manajemen dan memantau efektifitas manajemen 

dalam mengimplementasikan kebijakannya 

 Audit Internal bertanggungjawab dalam: 

 Melaksanakan audit finansial dan operasional 

 Melakukan perbaikan atas sistem dan prosedur finansial & operasional 

perusahaan sesuai perkembangan perusahaan dan perkembangan 

peraturan yang berlaku 

 Melakukan pengaturan dan perencanaan atas pengembangan departemen 

internal audit (baik secara teknikal maupun non-teknikal) 

 Menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai prinsip atas 

standar akuntansi yang berlaku umum 

 Menentukan apakah pihak yang diperiksa telah melaksanakan peraturan 

dan prosedur yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam 

perusahaan 

 Melakukan tinjauan seluruh prosedur dan metode operasional perusahaan 

untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan 

 Melaporkan hasil audit secara berkala kepada Komite Audit 

 Sekretaris Perusahaan bertugas memberikan pelayanan informasi kepada 

masyarakat dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi 

mengenai Dynaplast, sebagai penghubung dengan Bapepam dan 

menyiapkan segala bentuk pertemuan bagi pemegang saham. 
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2.3 Tinjauan Pustaka 

Sebelum menentukan jenis training yang cocok bagi karyawan, biasanya 

perusahaan terlebih dahulu melakukan lima proses training atau sering disebut 

dengan siklus training yang dijelaskan sebagai berikut (Dessler,2008,249): 

Gambar 2.2 Siklus Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Training Need Analysis (TNA) 

Merupakan sebuah tool untuk mengidentifikasi secara spesifik skill apa yang 

dibutuhkan oleh karyawan terkait dengan pekerjaannya untuk selanjutnya 

menentukan kebutuhan training apa yang perlu diimplementasikan. Misalnya, 

receptionist hotel atau di perusahaan sebagai frontliner yang pertama kali 

menghadapi tamu yang datang. Mereka membutuhkan training communication 

skill untuk dapat menunjang pekerjaan mereka dalam melayani tamu.  

 Dalam menentukan kebutuhan training ini, perusahaan bisa melakukan 

dua pendekatan yakni: 

a. analisis terhadap pekerjaan (task analysis) untuk menilai kebutuhan 

training bagi karyawan baru  

(1) 

Melakukan 
Training Need 

Analysis 

(2) 

Menyusun 
Instructional 

Design 

(3) 

Melakukan 
Validation 

(4) 

Training Delivery / 
Implementation of 

Training 

(5) 

Melakukan 
Training 

Evaluation 
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b. analisis terhadap kinerja (performance analysis) untuk menilai kebutuhan 

training bagi karyawan yang sudah ada/karyawan lama 

TASK ANALYSIS 

Merupakan sebuah studi secara mendalam (bisa melakukan wawancara dengan 

supervisor) mengenai pekerjaan untuk menentukan skill spesifik yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan (Dessler,2008,252). Job description dan 

job spesification sangat dibutuhkan dalam analisis ini.  

 Untuk karyawan di level bawah misalnya buruh pabrik yang 

mengoperasikan mesin, biasanya ketika pertama kali mereka dipekerjakan oleh 

perusahaan belum memiliki banyak pengalaman dan perusahaan bertugas untuk 

melatih mereka. Training ini memberikan skill dan pengetahuan baru yang 

mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam hal ini, perusahaan 

menentukan kebutuhan training bagi karyawan berdasarkan analisis terhadap 

pekerjaan (task analysis). 

 

PERFORMANCE ANALYSIS 

Merupakan sebuah proses untuk memverikasi adanya kinerja yang kurang baik 

dan perusahaan bertugas untuk melakukan tindakan untuk mengatasinya seperti 

dengan memberikan training atau bisa juga melakukan perpindahan karyawan 

(Dessler,2008,252). 

 Ada beberapa metode untuk  mengidentifikasi kebutuhan training bagi 

karyawan saat ini seperti menggunakan hasil penilaian kinerja karyawan, 

melakukan observasi dengan supervisor atau spesialis, melakukan wawancara 

dengan karyawan bersangkutan atau dengan atasan karyawan, memberikan ujian 

terkait pengetahuan karyawan, memanfaatkan hasil assesment center dan 

sebagainya. (Dessler,2008,252) 
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Training need analysis (TNA) ini muncul karena adanya faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal misalnya karena adanaya gap kompetensi antara yang 

aktual (current) dengan kompetensi yang dibutuhkan (required), kinerja yang 

buruk, indikator standar kerja yang lebih tinggi oleh perusahaan, pekerjaan baru 

(baru di mutasi). Faktor eksternal misalnya karena adanya teknologi atau sistem 

baru yang diimplementasikan di perusahaan, perubahan kebijakan pemerintah dan 

sebagainya.  

 Mengapa training need assesment/survey dilakukan perusahaan? Dengan 

melakukan assesment/survey sebelum menentukan training, akan membantu 

perusahaan dalam mencapai goal yang telah ditetapkan. Assesment ini membantu 

untuk mengatasi gap kompetensi agar karyawan dapat mencapai standar kerja 

yang diharapkan, juga digunakan sebagai benchmark untuk menentukan 

efektifitas training yang diberikan (www.hr-survey.com).  

 Dalam proses TNA ini, perusahaan melakukan survey dengan 

menggabungkan semua data yang bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti: 

a. Melakukan interview dengan Department Head maupun dengan karyawan 

b. Rekomendasi dari General Manager 

c. Menyebarkan kuesioner  

d. Observasi 

e. Assesment Centre 

f. Focus Group 

g. Hasil penilaian kinerja 

h. Software seperti SAP sebagai database perusahaan 

i. Keluhan, komplain dan opini karyawan 

Survey atau penggabungan data-data yang dilakukan akan menghasilkan daftar 

training prioritas.  
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2) Menyusun Instructional Design 

Merupakan sebuah proses menentukan dan menyusun kurikulum, modul dan 

silabus training (termasuk menentukan metode training, isi, lokasi, trainer 

internal/eksternal dan sebagainya) (Dessler,2008,249). Desain kurikulum ini 

dibuat berdasarkan daftar prioritas training yang ada. Desain ini juga biasanya 

dituangkan dalam kalender training atau training schedule pada setiap awal tahun 

yang menyesuaikan dengan level-level jabatatan dan prioritas training. Saat  

membuat jadwal training, perhatikan peak season, budget dan lokasi. Misalnya 

perusahaan penerbangan di Indonesia memiliki peak season di bulan Juni, Juli dan 

Desember. Dalam ketiga bulan tersebut hindari menjadwalkan banyak training 

bagi karyawan yang dapat mengganggu operasional perusahaan. 

3) Validation 

Merupakan proses uji coba desain training yang telah dibuat pada point kedua. 

Uji validasi ini biasanya dilakukan pada sekelompok kecil karyawan atau di 

hadapan BOD (Board of Director). 

4) Training Delivery / Implementation 

Setelah dinyatakan valid, barulah training yang telah diprogramkan 

diimplementasikan secara aktual kepada karyawan yang telah ditargetkan.  

Biasanya ketika perusahaan melaksanakan training, perusahaan juga 

mempersiapkan daftar absensi training yang pada nantinya berguna sebagai 

database perusahaan yang mencatat training apa saja yang sudah pernah diikuti 

oleh karyawan. 

5) Training Evaluation 

Evaluasi training dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas program training, 

mengukur kepuasan peserta training serta mengukur sejauh mana peserta training 

memahami dan memperoleh ilmu baru yang telah disampaikan oleh trainer. 
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Menurut Kirkpatrick, evaluasi training dilakukan melalui empat tahapan level: 

Tabel 2.1 Level Evaluasi Model Kirkpatrick 

Objectives Level Tools 

Efektivitas program training 
Level 1 

(Reaction) 

Participants 

Reaction 

Perubahan knowledge,skill dan attitude 
Level 2 

(Learning) 

Participants 

Learning Process 

Transfer pembelajaran ke dalam perilaku 

dan kinerja baru 

Level 3 

(Behavior) 

Transfer of learning 

questionnaires 

Membandingkan hasil training atau benefit 

yang diperoleh perusahaan (cost-benefit) 

Level 4 

(Results) 

Cost-Benefit /ROI 

Analysis 

 

Level 1 (Reaction) : merupakan tahapan menilai reaksi peserta pelatihan 

mengenai perasaan, keinginan, dan pemikiran peserta training mengenai 

pelaksanaan training baik dalam hal trainer/fasilitator, metode training, materi 

training, lokasi training, cara penyampaian materi, makanan dan sebagainya. 

Dalam level ini feedback dari peserta sangat cepat diperoleh yang berguna sebagai 

masukan bagi trainer dan khususnya perusahaan dalam mempersiapkan training 

di kemudian hari. 

Level 2 (Learning): Tahap ini mengevaluasi atau mengukur pelajaran atau 

pengetahuan apa yang mereka dapatkan dari training, biasanya diukur dengan 

memberikan pre-test dan post test. 

Level 3 (Behavior): Tahap ini mengevaluasi sejauh mana para peserta atau 

karyawan melakukan perubahan kinerja maupun perilaku berdasarkan pada 

training yang telah mereka terima sebelumnya. Biasanya perusahaan 

mengevaluasi tiga bulan kemudian setelah training diikuti karyawan. Dengan kata 

lain, dalam hal ini perusahaan memastikan kembali apakah training yang telah 
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diikuti berhasil memberikan perubahan positif dan diaplikasikan dalam bekerja 

oleh karyawan yang bersangkutan. 

Level 4 (Results): mengevaluasi apakah training yang telah dilaksanakan dan 

diikuti peserta mampu memberikan hasil nyata bagi perusahaan (business impact) 

misalnya pengurangan atau penghematan biaya, peningkatan kualitas, 

peningkatan penjualan, peningkatan produksi dan efisiensi, peningkatan kepuasan 

pelanggan, peningkatan moral dan motivasi kerja karyawan, penurunan absensi 

tidak masuk kerja,  dan sebagainya.  

Biasanya evaluasi juga dilakukan hingga ke level selanjutnya yang dikenal dengan 

Return on Investment (ROI) Training dengan menghitung antara keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dibanding seluruh biaya yang dikeluarkan untuk training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pelaksanaan..., Recia Nindyputri, FB UMN, 2013




