
A. Latar Belakang Ma.salah 

BABI 

PENDAHULUAN 

K.aryawan merupakan modal investasi yang san.gat potensial akan menjadi salah 

satu penentu dalam mencapai tujuan pemsahaan yang telah direncanakan, baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Keberadaan karyawan yang ahli dan 

profesional dibarapkan dapat memberikan lcontribusi yang maksimal dan berkualitas. 

Keahlian dan profesionalitas yang tinggi dari karyawan dalam melaksanakan 

tugas tidak bisa diperoleb dengan begitu saja, namun sangat dipengarubi oleh kegiatan 

pendidikan dan latihan yang dilakukan oleb perusahaan. Melalui pendidilcan dan latihan 

terhadap karyawan diharapkan dapat memperbaik.i aktivitas keJja karyawan yang pada 

akhi:mya dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan tersebut. Peningkatan prestasi 

keJja karyawan tersebut dapat tercapai bila ada suatu sketsa perencanaan yangjelas dari 

pemsahaan/pimpinan dalam melak:ukan pembenahan secara terstroktur kepada 

karyawan dalam bentuk pemberian kebutuhan mengadakan seminar, pemberian khursus 

lceterarnpilan, dan lain - lain. 

Kegiatan pengembangan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap pems.1baan 

bila ingin tetap survive dan berkembang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, karena 

konsep pengembangan akan mempengaruhi kepribadian seorang karyawan baik itu 

dalam keahlian, sikap, mental, sehingga pelaksaoaao tugas dapat dicapai dengan lebih 

efisien, efektif, disamping itu yang lebih penting adalab bahwa 
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kcgial4n pcngembangan lwyewan adalah suatu investasi jangkll panjang bagi 

pcrusahaan dalam usaha meningkatun prestasi karyawan. 

Berdasarkan defmisi di alas dapat dijadikan penimbangan bagi setiap 

perusahaan untuk senantiasa mempe:rhatikan pentingnya peninglullan kemampuan 

karyawan dalam beke!ja melalui penyclenggaraan pendidikan dan latihan baik pada 

saat selwang maupun pada masa yang llkan datang. 

PT. lndosat Tbk Northem Sumatera Region Medan sebagai perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa telekomunikas� secara mutlak wajib melaksanakan 

kegiatan perulidilcan dan latihan bagi karyawan dalam usaha meningkatkan 

profesionalilliS dan skill yang kompetit!f. 

Sebab jasa telckomunikasi sanaat erat kaitannya dengan Teknologi lntbrmasi, 

dimana perkembangan dan perubahan Tekn.ologi lnformasi saat ini begitu cepat den 

beragam, sehingga apabila karyawan perusahaan tidal.: Japat membaca trend dan 

pakembangan teknologi kcOepan. maka pcmsahaan aklln sulit untuk bersaing di 

pasar yang begitu kompetitif. 

Saar ini preswi keJja karyawan PT. lndosat Tbk Northern Sumatera Region 

Medan belum merata, ini terlih� dengan adanya beberapa kesalahan yang timbul 

S88l lwyawan melaksan.akan pekerjaM berupa human ernm terhadap pekeJjaan 

yang dilakukan seperti belum dilcuasainya secara menycluruh cara pengoperasian 

dan pemeliharaan perangkat keJja yang ada, sistem pelayanan konsumen, 

pcngetahuan sebagian karyawan rendah dalam perkembangan teknologi informasi, 

sehinsga masalah tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatan pendidikan dan latihan bagi karyawan secara merata, mulai /()wer manager, 

m1dJle monager, dan top manager. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




