
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



8 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT Wellcomm Ritelindo Pratama berdiri pada tahun 2005 yang berawal dari 

divisi ritel PT. Wellcomm Indo Pratama yang didirikan oleh Jeffrey Lunardi dengan 

pemilik merk Wellcomm dan menjadi brand leader aksesoris smartphone dan 

gadget di Indonesia. Inovasi PT. Wellcomm Ritelindo Pratama telah berkembang 

pesat menjadikan WellcommShop sebagai the 1st Mobile Gadget Solution di 

Indonesia yang tersebar di berbagai Mal di kota – kota besar Indonesia. Pada saat 

ini, PT Wellcomm Ritelindo Pratama memiliki 55 Shop dan 49 counter yang 

tersebar di seluruh Indonesia dan alamat kantor di komplek Alam Sutera Niaga 3A 

No.20 Jl. Raya Serpong – Tangerang. Dengan keberadaan 55 Shop dan 49 counter 

yang tersebar diseluruh penjuru nusantara menjadikan WellcommShop sebagai  

“The Largest Chain Network Gadget Accessories In Indonesia” . Penyebaran 

WelllcommShop 70 persen di wilayah Jawa dan sisanya di luar Jawa. Jabodetabek 

memiliki gerai paling banyak  sekitar 20 persen dari total gerai.  

 

2.1.1 Profil Perusahaan 

Visi dari Wellcomm adalah : 

Suatu jaringan pemasaran professional berbasis sumber daya manusia yang aktif di 

seluruh Indonesia 

Misi dari Wellcomm adalah : 
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1. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan seluruh mitra bisnis 

2. Perusahaan terbaik untuk belajar dan berkarir 

3. Meningkatnya profesionalisme dan taraf hidup karyawan 

4. Meningkatkan efisiensi distribusi produk ke seluruh penjuru Indonesia 

5. Pengalaman berbelanja baru dengan pelayanan yang memuaskan pelanggan 

6. Menyediakan produk yang memberikan nilai tambah 

Untuk mencapai visi dan misinya, Wellcomm mempunyai tiga landasan dasar 

yang diterapkan dalam pengambilan keputusan dan perilaku antara setiap individu 

dalam keluarga besar Wellcomm, serta terhadap partner bisnis dan dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat luas. 

Ketiga landasan dasar tersebut adalah : 

1. Moralitas 

Sebagai perusahaan bisnis yang sehat, Wellcomm sangat menjunjung tinggi 

moralitas dalam berperilaku di dalam perusahaan khususnya dan dalam kehidupan 

sosial pada umumnya 

2. Tanggung Jawab 

Bisnis yang kami jalankan berdasarkan pada kepercayaan yang tinggi sehingga 

untuk menimbulkan kepercayaan itu kami sangat bertanggung jawab atas segala 

komitmen kami 

3. Kemampuan 

Peningkatan kemampuan setiap individu merupakan kunci dalam kemajuan 

bersama seluruh keluarga besar Wellcomm. Pengertian kemampuan bagi kami 

dapat diartikan bahwa “ Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Kemarin“ 
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Janji Wellcomm adalah filosofi perusahaan PT Wellcomm Ritelindo Pratama yang 

wajib dilakukan setiap pagi oleh karyawan sebelum melakukan aktivitas. Janji 

Wellcomm tersebut adalah : 

Kami orang Wellcomm, kami berjanji, akan memakai landasar dasar Wellcomm : 

1. Moralitas 

2. Tanggung Jawab 

3. Kemampuan 

Sebagai panduan hidup kami. 

Moralitas adalah penentu arah kami. 

Tanggung jawab adalah penggerak kami. 

Kemampuan adalah jalan kami. 

Sukses adalah tujuan kami. 

WELLCOMM MAJU TERUS 

 

2.2 Produk di Wellcomm 

No Kategori Jenis 

1 Accessories Bags, Car Kit, Cleaner, Phone Holder, Protector, 

Stylus 

2 Battery Handphone 

3 Charger Car Charger, Mobile Charger, Portable Charger, 

Travel Charger 

4 Connectivity Bluetooth 

5 Handsfree Handsfree stereo, Headphones stereo 
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6 Input Devices Keyboard, Mouse 

7 Multimedia Headset, MP3, Speaker, Web cam, Earphone 

8 Broadband Modem, Router, MIFI 

9 USB Products USB Cables, OTG 

10 Storage Flash Drive, MircoSD, HDD 

11 Leather Case B series, C series, Flip 1, Flip 2, PICA 

12 Handphone ASUS, Lenovo, Smartfren, Android one 

13 Gadget Smartband, SmartWatch 

Sumber : PT Wellcomm Ritelindo Pratama 

 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

  

 

 

 

Sumber: PT Wellcomm Ritelindo Pratama  

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT Wellcomm Ritelindo Pratama 
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Sumber: PT Wellcomm Ritelindo Pratama 

Gambar 2.2 

Struktur Organisasi Divisi Human Capital 

 

2.4 Tinjauan Pustaka 

2.4.1 Sumber Daya Manusia 

Menurut Susan E. Jackson, Randall. S. Schuler, dan Steve Werner (2009), 

Sumber daya manusia adalah semua orang yang saat ini berkontribusi dalam 

melakukan pekerjaan organisasi, serta orang – orang yang berpotensi berkontribusi 

di masa depan, dan mereka yang telah memberikan kontribusi di masa lampau. 

 

2.4.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Gary Dessler (2008) berpendapat bahwa, manajemen sumber daya manusia 

proses akuisisi, pelatihan, menilai, dan kompensasi karyawan, dengan memelihara 
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mereka dengan memberikan hubungan keternagakerjaan, kesehatan dan 

keselamatan, dan keadilan. 

 

2.4.3 Training 

Menurut Gary Dessler (2008), Training adalah proses mengajarkan 

karyawan baru atau karyawan sekarang kemampuan yang mereka butuhkan untuk 

melakukan pekerjaannya. 

 

2.4.3.1 Metode Training 

Menurut Dessler (2008;254) metode training terbagi sebagai berikut: 

1. On the Job Training 

On the job training adalah proses seorang karyawan untuk mempelajari 

pekerjaannya dengan melakukan pekerjaan tersebut secara langsung. 

2. Apprenticeship Training 

Apprenticeship training adalah proses terskruktur di mana orang menjadi 

pekerja terampil melalui kombinasi dari classroom instruction dan on the 

job training. 

3. Informal Training 

Karyawan belajar di tempat kerja tidak hanya melalui program pelatihan 

formal tetapi melalui juga pelatihan informal, termasuk melakukan 

pekerjaan mereka setiap hari dan bekerja sama dengan rekan-rekannya. 
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4. Job Instruction Training 

Job instruction training adalah daftar setiap pekerjaan sesuai dengan tugas 

pokok memberikan pelatihan step by step kepada karyawan.  

5. Lectures 

Lectures mempunyai beberapa keunggulan. Cara cepat dan simple untuk 

memberikan pengetahuan ke kelompok lewat trainer. 

6. Programmed Learning 

Programmed learning adalah metode sistematis untuk mengajar 

keterampilan kerja yang menyajikan pertanyaan atau fakta, memungkinkan 

orang untuk menanggapi dan memberikan peserta training feedback tentang 

keakuratannya dalam menjawab. 

7. Audiovisual Based Training 

Audiovisual based training menggunakan DVD, films, powerpoint, 

videoconferencing, audiotapes, dan videotapes sangat efektif dan sering 

digunakan. 

8. Simulated Training 

Simulated Training adalah pelatihan karyawan pada pekerjaan khusus 

dengan peralatan seperti dalam pelatihan pilot pesawat, jadi biaya pelatihan 

dan bahaya dapat berkurang 

9. Computer Based Training 

Peserta training menggunakan sistem komputer atau sistem DVD untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. 
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10. Electronic Performance Support Systems (EPSS) 

Electronic Performance Support Systems (EPSS) adalah perangkat alat 

komputerisasi dan menampilkan secara otomatis pelatihan, dokumentasi, 

dan phone support. Mengintegrasikan ke dalam aplikasi secara otomatis dan 

memberikan dukungan yang lebih cepat, murah, dan lebih efektif daripada 

metode training tradisional. 

11. Distance and Internet Based Training 

Menggunakan berbagai bentuk pelatihan untuk metode pendidikan jarak 

jauh seperti teletraining, videoconferencing, dan modern internet based 

course. 

12. Internet Based Training 

Perusahaan membuat dan menggunakan pembelajaran berbasis web. 

13. Using E-Learning 

Beberapa perusahaan, mendorong karyawan untuk menggunakan pesan 

instan sebagai perangkat belajar cepat. 

14. Improving Productivity Through HRIS: Learning Portals 

Banyak perusahaan menggunakan bisnis portal. Melalui bisnis portal, 

sebuah perusahaan bisa mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan untuk 

menganalisis data di dalam dan di luar perusahaan  dan melihat konten 

sesuai dengan kebutuhan, seperti industri informasi dan kompetitif data. 

15. Literacy Training Techniques  

Ketidakmampuan yang untuk mengatasi membaca, menulis, tugas, dan 

aritmatika adalah masalah yang serius di tempat kerja. Oleh karena itu, para 
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manajer dan trainer harus siap untuk menampung orang-orang ini , 

misalnya dengan penambahan, persiapan pelatihan, ataupun dengan 

menggunakan media pelatihan yang berbeda. 

 

2.4.4 On the Job Training 

Menurut Gary Dessler (2008), On the job training (OJT) adalah proses 

seorang karyawan untuk mempelajari pekerjaannya dengan melakukan pekerjaan 

tersebut secara langsung. OJT merupakan metode yang lebih disukai untuk melatih 

karyawan untuk teknologi baru dan meningkatkan kemampuan dalam 

menggunakan teknologi yang ada.(Blanchard dan Thacker, 2010)  

Adapun proses dalam membentuk OJT (Gary Dessler, 2008), yaitu : 

Langkah 1: Mempersiapkan Pelajar 

1. Menempatkan karyawan dengan nyaman. 

2. Menjelaskan kenapa karyawan sedang diajarkan. 

3. Menimbulkan minat karyawan dengan mencari tau apa yang karyawan 

ketahui mengenai pekerjaannya. 

4. Menjelaskan seluruh pekerjaan dan menghubungkannya dengan beberapa 

pekerjaan yang sudah diketahui karyawan. 

5. Menempatkan karyawan sedekat mungkin dengan posisi normal. 

6. Membiasakan karyawan dengan peralatan, bahan dan alat. 

Langkah 2: Menyajikan Materi 

1. Menjelaskan kebutuhan kuantitas dan kualitas. 

2. Menjalankan pekerjaan dengan laju normal. 
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3. Menjalankan pekerjaan dengan laju pelan beberapa kali dengan 

menjelaskan setiap langkah. Antara operasi, menjelaskan bagian – bagian 

yang sulit atau di mana kesalahan yang mungkin dilakukan. 

4. Menjelaskan key points. 

5. Meminta karyawan menjelaskan langkah – langkah dalam pekerjaannya. 

Langkah 3: Melakukan Uji Coba 

1. Meminta karyawan melakukan pekerjaan beberapa kali secara pelan – pelan 

dengan menjelaskan setiap langkah yang telah dipelajari. 

2. Melakukan pekerjaan dengan laju normal. 

3. Meminta karyawan melakukan pekerjaan secara bertahap untuk 

membangun keterampilan dan kecepatan. 

4. Setelah karyawan menunjukkan kemampuan melakukan pekerjaan, biarkan 

karyawan memulai pekerjaannya tetapi tidak meninggalkannya. 

Langkah 4: Melakukan Follow up 

1. Menetapkan kepada siapa karyawan harus mencari bantuan. 

2. Secara bertahap mengurangi pengawasan dengan memeriksa pekerjaan dari 

waktu ke waktu. 

3. Memperbaiki pola kerja yang salah sebelum menjadi kebiasaan dengan 

menunjukkan mengapa metode belajar lebih unggul. 

4. Memberi pujian. 
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2.4.5 Off the Job Training 

Menurut Gary Dessler (2008), terdapat beberapa teknik off the job untuk 

melatih dan mengembangkan manajer, yaitu: 

1. The Case Study Method 

Metode studi kasus adalah metode pengembangan di mana manajer 

disajikan dengan deskripsi tertulis dari masalah organisasional untuk 

mendiagnosa dan menyelesaikannya. 

2. Management Games 

Permainan manajemen adalah teknik pengembangan di mana regu dari 

manajer bersaing dengan membuat keputusan komputerisasi secara realistis 

tetapi dengan situasi simulasi.   

3. Outside Seminars 

Banyak perusahaan dan universitas menawarkan kelas seminar dan 

konferensi pengembangan manajemen berbasis web  dan tradisional. 

4. University Related Programs 

Universitas menyediakan pendidikan eksekutif dan program pendidikan 

berkelanjutan dalam kepemimpinan, supervisi, dan sejenisnya. 

5. Role Playing 

Permainan peran adalah teknik pelatihan di mana trainees bertindak di 

dalam situasi realistis manajemen.  

6. Oursourced Learning 

Outsourced learning yaitu pengahlihan daya dari fungsi pembelajaran 

perusahaan ke perusahaan konsultan.  
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7. Behavior Modeling 

Model perilaku adalah teknik pelatihan di mana trainees dipertunjukkan 

teknik manajemen yang baik dalam sebuah film, kemudian di minta untuk 

memaikan peran di situasi simulasi dan kemudian diberikan feedback dan 

pujian oleh supervisor mereka.  

 

2.4.6  Evaluasi Training 

  Menurut Kirkpatrick (2006), evaluasi training adalah usaha pengumpulan 

informasi secara sistematis. Evaluasi training harus dirancang bersamaan dengan 

perancangan training. Evaluasi training mencoba mendapatkan informasi 

mengenai hasil – hasil program training, kemudian menggunakan informasi 

tersebut dalam menilai apakah training telah mencapai tujuan pelatihan secara 

keseluruhan. 

 

2.4.7 Tahapan Evaluasi Training 

  Menurut Raymond A. Noe (2010), evaluasi program training dari teori 

Kirkpatrick dapat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu: 

1. Reaction Evaluation 

Merupakan jenis evaluasi tahap awal yang dilakukan oleh pihat 

penyelenggara training dengan tujuan melihat penilaian peserta terhadap 

penyelenggaran training. Evaluasi ini mengacu pada persepsi peserta 

program training termasuk fasilitas, trainer, dan konten. 
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2. Learning Evaluation 

Tahapan evaluasi yang digunakan untuk menentukan sejauh mana peserta 

terbiasa dengan prinsip-prinsip, fakta, teknik, prosedur, atau proses 

ditekankan dalam program training. Lebih khususnya untuk melihat 

knowledge apa saja yang sudah dipelajari oleh peserta, skill apa saja yang 

sudah ditingkatkan serta perubahan apa yang terjadi pada behavior peserta. 

3. Behavior Evaluation 

Evaluasi ini digunakan untuk menilai kemampuan teknikal dan perilaku, 

termasuk skill learning dan penggunaan ketrampilan yang dimiliki dalam 

pekerjaan (skill transfer). Dalam tahap ini, trainer telah mempelajari 

ketrampilan dan dievaluasi melalui observasi kinerja mereka seperti 

menggunakan simulasi. 

4. Result Evaluation 

Evaluasi ini merupakan tahap akhir untuk mengetahui dampak atau hasil 

apa yang didapatkan oleh perusahaan berkaitan dengan program training 

yang dilaksanakan oleh perusahaan. 
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