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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang         

   Di era Globalisasi dan persaingan bebas Dewasa ini, pelatihan karyawan 

dalam setia perusahaan, merupakan hal yang sangat penting untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan setiap anggota organisasi, sehingga setiap 

anggota organisasi mampu bersaing dengan dunia yang serba moderen dengan 

berorientasi pada IPTEK, sehingga anggota organisasi bisa bekerja lebih baik, 

lebih terampil dan mampu membawa keberhasilan yang lebih baik utuk 

mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu kegiatan 

pelatihan tidak dapat diabaikan terutama dalam memasuki  era persaingan yang 

semakin ketat, tajam, berat pada abad milenium ini. Berkaitan dengan itu,kita 

menyadari bahwa pelatihan merupakan fundamental bagi karyawan.  

   Menurut Gomes (1997 : 197), “Pelatihan adalah setiap usaha untuk 

memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi 

tanggung jawabnya. Idealnya, pelatihan harus dirancang untuk mewujudkan 

tujuan – tujuan organisasi, yang pada waktu bersamaan juga mewujudkan 

tujuan – tujuan para pekerja secara perorangan. Pelatihan sering dianggap 

sebagai aktivitas yang paling umum dan para pimpinan mendukung adanya 

pelatihan karena Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan 

mutu sumber daya manusia dalam dunia usaha. Karyawan, baik yang baru 

ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan 
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pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan 

lain sebagainya.  

   PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan perusahaan afiliasi dari 

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. PTFI menambang, memproses dan 

melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan 

perak. Untuk mendukung, mempermudah dan meningkatkan kinerja karyawan 

yang lebih baik dalam mengupayakan tujuan perusahaan, maka Pelatihan kerja 

terhadap setiap karyawan baik karyawan baru maupun karyawan lama menjadi 

salah satu Kegiatan terpenting, selain memelihara, menggaji dan mempromosi 

tenaga kerja,  Kegiatan pelatihan yang di adakan di PT.Freeport Indonesia 

selain untuk peningkatan kinerja karyawan juga karena suatu keharusan yang 

diperintahkan oleh Pemerintah dengan tujuan supaya karyawan tersebut 

memiki ketrampilan dan penegtahua yang lebih banyak, sehingga dengan 

kegitan ini juga dapat meningkatkan tingkat SDM pada masyarakat indonesia 

dan akhirnya orang tersebut bisa berguna dimanapun dia berada.  

   Tentunya pada perusahaan ini menerapkan sistem kinerja perusahaan 

yang berstandard internasional, sehingga semua peralatan yang digunakan 

dalam perusahaan ini didatangkan dari luar negeri,  maka untuk menghindari 

resiko dan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan peralatan yang 

digunakan,  kegiatan pelatihan sudah menjadi salah satu aktivitas yang sangat 

penting pada perusahaan ini untuk melatih karyawan dalam mengenali 

penggunaan peralatan kerja bahkan meningkatkan kinerja karyawan dan semua 

sistem kinerja perushaan yang ada di PTFI khususnya bagian produksi 
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concentrating mill operation dan lebih spesifik lagi kepada empat Job Title 

yang difokuskan oleh sebagian dari karyawan begian produksi concentrating 

mill operation. Kegiatan pelatihan yang ada di bagian produksi PT.Freeport 

Indonesia, sudah terbagi dalam kelompok-kelompok, sesuai dengan judul 

pekerjaan yang dibebankan, sehingga dalam satu judul  pekerjaan (Job Title) 

terdapat 100 hingga 300 karyawan jadi Pelatihan yang diberikan  tidak keluar 

dari Job title yang difokuskan, Sehingga Peneliti hanya memilih empat job title 

dan meneliti tentang pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan bagian 

empat job yang diteliti. Empat Job Title tersebut adalah Analytical Suport 

Technician (NSPTEC) dengan jumlah karyawan sebanyak 100 orang dengan 

jumlah jenis pelatihan sebanyak 60, Mill Wright (NSTMWT) dengan jumlah 

karyawan sebanyak 150 orang dengan jumlah jenis pelatihan sebanyak 62, 

Laboratory Operation Technician (NSPLAB) dengan jumlah tenaga kerja 

sebanyak 150 orang dengan jenis pelatihan sebanyak 60 dan Fixed Plant 

Operator (NSOFPO) dengan jumlah karyawan sebanyak 121 orang dan jenis 

pelatihan sebanyak 60. Jenis pelatihan dari masing-masing job title akan di 

lampirkan di bagian Lampiran pada bab terakhir. 

   Concentrating (Biji yang mengandung emas, perak dan Tembaga) mill 

(Pengolahan) Operation (Mengoperasikan) adalah Kegiatan pengelolahan Biji 

emas perak dan Tembaga yang menjadi fokus aktifitas utama PT. Freeport 

Indonesia. Lokasi penambangan ada dua Lokasi, yang pertama di 

Concentrating mill operation, lokasih tersebut penambangannya dilakukan di 

bawa tanah (Underground) dan yang satunya Penambangan secara terbuka 
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(Open pit).  kegiatan penambangan yang peneliti amati adalah concentrating 

mill operation yang berlokasi di bawa tanah (Underground) dan kegitan 

penogolahannya di Mile 74. Berikut ini penjelasan dari masing-masing Job 

Title: 

 1. Analytical Suport Technician (NSPTEC) adalah, salah satu judul pekerjaan  

karyawan bagian concentrating mill operation dengan memfokuskan pada 

kinerja yang terkait dengan teknisi termasuk analisis dan dukungan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan  kegiatan produksi. 

 2. Mill Wright (NSTMWT) adalah salah satu Judul pekerjaan yang langsung 

berkaitan dengan pegelolahan dan pemrosesan kandungan bijih yang 

diproduksi, sehingga karyawan yang mengerjakan pekerjaan ini fokusnya 

hanya pada bagian tersebut dan tidak keluar dari judul pekerjaan tersebtu.  

 3. Laboratory Operation Technician (NSPLAB), adalah salah satu judul 

pekerjaan yang ada di bagian produksi yang kinerjanya memfokuskan hanya 

ke teknisi dan Operasi laboratorium untuk kepentingan produksi.  

 5. Fixed Plant Operator (NSOFPO), adalah judul pekerjaan untuk 

mengopersikan mesin-mesin produksi, sehingga dengan pengoperasian 

mesin produksi, karyawan lebih terampil dalam menigkatkan kinerja 

produksi.  

   Jenis pelatihan pada empat job title diatas, merupakan jenis pelatihan 

yang harus diikutu oleh karyawan yang kinerjanya memfokuskan ke bagian 

tersebut. Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang 

mendapatkan pelatihan, sudah ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan 
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kebutuhan yang ada di bagian produksi.  Misalkan angkah satu nialinya 60, 

angkah E2 nilainya 50, angkah E3 nilainay 40 dan seterusnya. Lebih jelasnya 

akan tampak lebih jelas pada tabel Jenis pelatihan pada Lampiran bab terakhir. 

   Empat Job Title dan jenis pelatihan tersebut, sangat berarti bagi PTFI 

terutama bagian produksi Concentrating Mill Operation, karena dengan adanya 

penerapan pelatihan terseburt, kinerja perusahaan semakin lama semakin 

meningkat dan kinerja perusahaan bagian concentrating mill, semakin baik. 

Hal ini terbukti karena pada awalnya perusahaan mengalami kesulitan dalam 

kegiatan produksi dikarenakan Perusahaan memiliki keterbatasan karyawan 

yang berkompeten dibidang penambangan tersebut. Tenaga kerja yang pada 

awalnya berkompeten dalam bidang Penambangan sebagian besar tenaga kerja 

Asing, namaun  dengan menerapkan jenis Pelatihan diatas, maka perusahaan 

menghasilkan banyak tenaga kerja yang mampu mengerjakan kinerja 

perusahaan bagian produksi dengan lebih baik sesuai dengan harapan 

perusahaan.  

   Sehingga pada akhirnya kinerja perusahaan dan tingkat produksi, 

mengalami peningkatan yang sangat besar mulai PT. Freeport Indonesia 

melakukan kontrak kerja pertama sampai pada  kontrak kerja kedua saat ini. 

Data statistik pada bagan berikut ini menunjukan kinerja karyawan yang selalu 

meningkat dengan adanya beberapa jenis pelatihan diatas yang diberikan oleh 

Quality Management Service (QMS) PT. Freeport Indonesia kepada Setiap 

karyawan yang bekerja di bidang Produksi penambangan khususnya pada 

empat job Title yang dibahas. 
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Tabel 1.1 

Hasil Produksi sebagai peningkatan kinerja dalam bentuk bagan 

 

 

   Selain perusahaan ini bertumbuh secara usia dan profit, Hasil dari pada 

kegitan kegiatan Pelatihan karyawan juga selalu meningkat  sebagai faktor 

keberhasilan perusahaan yang sangat mempengaruhi signifikasi peningkatan 

kinerja karyawan bagian  produksi concentrating mill operation pada PT 

Freeport Indonesia yang sangat membantu pertumbuhan kinerja  perushaan 

dari tahun ke tahun sebagai wujud dari pengimplementasian pelatihan yang 

diberikan kepada karyawan bagian produksi yang diteliti, maka perusahaan 

semakin menyadari pentingnya meningkatkan Pelatihan karyawan. Perusahaan 

juga melihat bahwa meningkatkan pelatihan karyawan   tidak hanya cukup 

dengan satu lembaga, Lokasi, dan balai pelatihan maka pada awalnya PTFI 

hanya memiliki Personalia sebagai pusat SDM atau HRD, namun selanjutnya 

perusahaan telah memperluas bahkan memperbanyak Lembaga-Lembaga yang 

menangani pelatihan dan pengembangan karyawan. Buktinya adalah 
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terbentuknya Departemen Quality Management Service (QMS) yang 

menangani kegiatan pelatihan dan pengembangan.  

   Dalam PT. Freeport Indonesia itu sendiri terdiri dari beberapa 

Departemen yang memiliki peran yang berbedah-bedah untuk tujuan 

perusahaan dan pada setiap departemen tersebut masing-masing memiliki 

perwakilan dari Instruktur-Instruktur yang ditetapkan oleh Departemen Quality 

Management Service (QMS) untuk   menetap di masing-masing departemen 

tersebut, sehingga apabila dari setiap departemen yang ingin memberikan 

pelatihan kepada karyawannya, maka tidak harus menghubungi Departemen 

QMS pusat, namun langsung diserahkan kepada perwakilan QMS yang ada di 

Departemennya sendiri untuk diberi pelatihan.  

  

B. Perumusan Masalah 

 1. Bagaimana Pelatihan Karyawan bagian produksi pada PT Freeport 

Indonesia. 

 2. Bagaimana  kinerja karyawan pada PT Freeport Indonesia? 

 3. Apakah ada pengaruh Signifikan antara pelatihan yang diberikan terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi pada PT Freeport Indonesia 
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C. Tujuan penelitian 

 1. Untuk mengetahui Pelatihan karyawan pada PT Freeport Indonesia 

 2. Untuk mengetahui  kinerja karyawan pada PT Freeport Indonesia 

 3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara pelatihan yang diberikan 

terhadap kinerja karyawan bagian Produksi Concentrating Mill pada PT 

Freepot Indonesia  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

    Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan terhadap kebijakan yang diambil terkait dengan pelatihan sehingga 

dapat meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik. 

 2. Bagi Lembaga pendidikan 

    Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang manajemen sumber Daya Manusia khususnya 

berkaitan dengan Pelatihan dan Kinerja karyawan.  
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E. Pembatasan Masalah 

   Untuk memudahkan menganaliasa permasalahan yang diteliti tidak 

melebar dari ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian ini hanya 

difokuskan pada bagian produksi Khususnya karyawan bagian penelolahan 

bijih Emas,Perak dan Tembaga (Concentrating mil)l dan fokusnya ke empat 

Job Title yang berperan langsung ke bagian produksi  yaitu Analytical Suport 

Technician (NSPTEC), Mill Wright (NSTMWT), LaboratoryOperation 

Technician (NSPLAB) dan Fixed Plant Operator (NSOFPO), pada 

PT.Freeport Indonesia Tembagapura kabupaten Mimika Papua, dengan Jumlah 

responden sebanyak 80 orang dari  jumlah Populasi sebanyak 521 karyawan. 

   Penelitian ini difokuskan pada dua Variabel yaitu Variabel bebas  

(pelatihan) dan Variabel terikat (Kinerja) untuk Karyawan yang sudah lama 

bekerja  dalam mencapai kinerja yang lebih baik dan mengenal semua sistem 

kerja perusahaan bahkan memahami penggunaan peralatan yang ada pada 

PT.Freeport Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 


