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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Menurut Triyonggo dalam gnik.org (2018), dalam dunia seperti saat 

sekarang ini yang telah memasuki era disrupsi, dan Indonesia juga tidak luput 

dari dunia yang berubah dengan sangat cepat ini.  Di mana era disrupsi 

menciptakan lebih banyak peluang namun juga hanya akan memberikan 

kesempatan  sedikit perusahaan saja untuk menjadi pemenang. Saat ini sudah 

banyak perusahaan di dunia yang  masuk dalam kategori obsolete atau tidak 

relevan dengan keadaan jaman lagi, dan juga hanya sedikit perusahaan saja 

yang mempunyai kemampuan untuk melakukan inovasi, dan beberapa 

memiliki kemampuan tersebut tetapi tidak terlalu kuat dan bahkan perusahaan 

hanya pasrah dengan perubahan yang terjadi dengan sangat cepat tersebut. 

Pada perusahaan-perusahaan besar dan juga lebih dewasa/berpengalaman, 

mereka akan bekerja untuk lebih mendefinisikan kepemimpinan yang baru, 

struktur, keberagaman, dan juga teknologi-teknologi mumpuni yang 

dibutuhkan untuk dapat menghadapi era disrupsi, sedangkan untuk 

perusahaan-perusahaan yang lebih kecil bahkan tidak menyadari bahwa 

sekarang ini era disrupsi sudah terjadi di sekitar mereka. 

Dalam website resmi Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) 

dalam gnik.org, menjelaskan pada era disrupsi akan menuntut ketrampilan 

bisnis dan juga cara kerja yang lebih baru. Perusahaan-perusahaan besar juga 

kini berupaya untuk dapat lebih mengembangkan suatu model organisasi, 

kepemimpinan, ketrampilan, dan juga teknologi baru yang diperlukan untuk 

dapat menghadapi era disrupsi ini, sementara itu perusahaan-perusahaan kecil 

tidak menyadari bahwa sekarang ini mereka telah ikut memasuki pada era 

disrupsi.  Kemajuan berbagai teknologi yang ada khususnya dalam bidang 

automasi yang semakin hari semakin cepat, dan menjadikan semakin lebih 



2 
 

 
 

banyak juga tugas dan pekerjaan yang telah diambil alih oleh mesin yang 

seharusnya dikerjakan oleh manusia. Sumber Daya Manusia yang kreatif dan 

juga memiliki ketrampilan yang mendalam yang saat ini sangat diperlukan 

untuk memastikan keberlanjutan daya saing Tenaga Kerja Nasional.  

Menurut Rudolf (2014), dalam memasuki dunia pada era globalisasi, 

Indonesia akan banyak menghadapi tantangan-tantangan baru. Disisi lain 

juga dalam permasalahan internal dapat menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan dan dijaga, serta isu-isu kritis yang sering muncul yakni adanya 

keinginan untuk dapat melakukan perbaikan disegala bidang termasuk juga 

pada sumber daya manusia karena sumber daya manusia sendiri merupakan 

penggerak roda pembangunan yang sangat penting dan juga memiliki suatu 

peran yang signifikan terhadap majunya sebuah pembangunan yang baik. 

Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan komponen yang sangat 

penting di dalam setiap gerak pembangunan yang ada, sehingga hanya dari 

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan baiklah yang akan dapat 

mempercepat serta memperlancar pembangunan bangsa ke arah yang lebih 

baik, maka kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk dijaga dan 

dikembangkan. Sumber daya manusia juga merupakan aset yang sangat 

penting bagi perusahaan dikarenakan perannya sebagai suatu subyek dalam  

pelaksanaan kebijakan dan juga sebagai kegiatan operasional perusahaan, 

dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti modal, metode-metode 

dan juga mesin-mesin tidak akan  dapat memberikan hasil yang optimum 

apabila semua itu tidak didukung dengan sumber daya manusia yang telah 

mempunyai kinerja yang juga optimum sehingga perlu kesetaraan antara 

sumber daya dengan sumber daya manusianya. Kemajuan teknologi yang 

semakin cepat di dalam dunia perindustrian juga membuat sumber daya 

manusia (SDM) yang terlibat di perusahaan-perusahaan pun harus lebih 

berkompeten. 

Dalam gnik.org (2018) melihat situasi dan juga kondisi 

ketenagakerjaan yang ada di Indonesia yang jumlah angkatan kerjanya masih 



3 
 

 
 

banyak didominasi dari lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah, 

dan juga makin banyaknya jumlah tingkat pengangguran pada lulusan SMK 

yang ada di Indonesia dan juga potensi pada bonus demografi yang akan 

datang pada tahun 2030 serta dengan banyaknya ancaman terjebak di dalam 

populasi penduduk berpendapatan menengah, maka Indonesia harus 

berupaya keras untuk melakukan program peningkatan kompetensi dalam 

Sumber Daya Manusianya bila tidak ingin menjadi bangsa yang lemah dan 

tersisih dari negara-negara yang lain pada masa mendatang. Pada era 

globalisasi seperti saat ini, sumber daya manusia yang telah menguasai 

IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan di dalam 

berbagai sektor. 

Para praktisi dan juga pakar senior dalam bidang Manajemen Sumber 

Daya Manusia dalam gnik.org (2018), berinisiatif untuk mengerahkan segala 

daya dan upaya mereka dan juga akan berkolaborasi dengan semua pemangku 

kepentingan terkait dengan kompetensi SDM di dalam suatu inisiatif yang 

disebut juga dengan GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) itu sendiri merupakan sebuah 

platform terbuka berskala nasional yang bertujuan untuk merangkul semua 

pemangku kepentingan yang terkait dengan segala pengembangan SDM 

seperti pemerintah, Asosiasi Pekerja, APINDO, KADIN, BNSP, Universitas, 

dan lain sebagainya untuk dapat berkolaborasi serta bekerja sama untuk 

meningkatkan kapabilitas SDM dan juga mendorong daya saing tenaga kerja 

secara nasional. Dengan melalui proses pemetaan pada kondisi situasional 

saat ini, dan kemudian menyiapkan sebuah program jangka pendek, 

menengah dan juga jangka panjang dengan sebuah parameter yang terukur 

serta melaksanakannya dengan sistem monitoring yang berkelanjutan untuk 

dapat memastikan hasil yang lebih jelas dan selalu menumbuhkan semangat 

untuk selalu memberikan yang terbaik demi peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia di Indonesia. 
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Dalam website resmi Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) 

dalam gnik.org (2018), pada prinsipnya GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) berisi 3 (tiga) pilar utama yaitu: (1) melatih dan mensertifikasi 

2.000 praktisi Manajemen SDM di seluruh Indonesia selama tahun 2019; (2) 

meluluskan 400.000 peserta pemagangan (apprenticeship) yang bersertifikasi 

kompetensi yang dilatih pada perusahaan-perusahaan swasta dan juga BUMN 

selama tahun 2019; dan (3) merumuskan Industry Transformation 

Strategy (ITS), Job Future Map (JFM) dan Manpower Planning (MP) bagi 

beberapa sektor industri prioritas. 

PT. Marimas Putera Kencana merupakan sebuah perusahaan 

manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan juga 

minuman (Food and Beverage) dengan produk utama mereka adalah 

minuman serbuk. Kantor pusat dari PT. Marimas Putera Kencana berada di 

Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Kota Semarang, Jawa Tengah, 

Indonesia. Pada awalnya PT. Marimas Putera Kencana merupakan 

perusahaan home industri yang pada awalnya dikelola dengan menggunakan 

sistem manajemen keluarga dan sampai saat ini PT. Marimas Putera Kencana 

telah berkembang menjadi perusahaan yang berskala nasional dengan 

pendistribusian produknya meliputi hingga seluruh wilayah Indonesia bahkan 

luar negeri. Salah satu produk utama dari PT. Marimas Putera Kencana adalah 

minuman berupa serbuk dengan berbagai varian  rasa buah-buahan tropis 

dengan merek MARIMAS, merek MARIMAS merupakan produk dengan 

varian rasa terbanyak di Indonesia. 

Pada upaya peningkatan dan juga pengendalian dalam konsistensi 

mutu oleh PT. Marimas Putera Kencana yang mana telah menerapkan sebuah 

sistem yaitu Quality Managament System dengan ISO 9001:2000 dan juga 

telah disertifikasi oleh sebuah Badan Sertifikasi yang berasal dari Australia 

dan pada saat ini juga sedang dalam tahap penerapan sistem ISO 22000. ISO 

22000 ini merupakan standar dari sistem manajemen keamanan pangan 

secara global untuk seluruh golongan rantai pasokan makanan, dimulai dari 
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petani, lalu produsen dan juga ke pengolah serta pengepak, hingga 

transportasi dan juga penjualan. Sertifikasi kompetensi yang dicanangkan 

oleh presiden dalam hal ini PT. Marimas Putera Kencana Semarang masih 

belum mewajibkan kepada seluruh karyawannya untuk mengikuti sertifikasi 

tersebut karena dalam hal sertifikasi pada saat training karyawan juga telah 

mendapatkan sertifikasi dari perusahaan, sehingga untuk mengikuti 

sertifikasi kompetensi di luar perusahaan karyawan juga diperbolehkan tetapi 

dalam hal ini kendala pada karyawan yakni beban biaya sehingga membuat 

karyawan berpikir dua kali untuk mengikuti sertifikasi 

tersebut.(www.marimas.com) 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti mengambil judul 

yaitu “Persepsi Karyawan PT. Marimas Putera Kencana Semarang 

Mengenai Sertifikasi Kompetensi”, alasan melakukan penelitian ini karena 

peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai persepsi karyawan PT. 

Marimas Putera Kencana Semarang terhadap sertifikasi kompetensi yang 

sekarang ini dicanangkan oleh pemerintah dan menjadi kewajiban karyawan 

untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dalam undang-undang yang berlaku 

yaitu Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012. Sesuai dengan informasi yang 

penulis dapat dari PT. Marimas Putera Kencana Semarang, ada beberapa 

profesi dalam perusahaan tersebut yang memerlukan sertifikasi kompetensi 

yaitu accounting, laboratorium, ahli kalibrasi, welder, R&D, IT, UP2, audit, 

teknik, HRD, PPD, dengan akan kebutuhan terhadap sertifikasi kompetensi 

terkait profesi diatas menambah daya tarik penulis untuk mengetahui 

tanggapan dari karyawan PT. Marimas Putera Kencana Semarang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana persepsi karyawan PT. Marimas Putera Kencana Semarang 

mengenai sertifikasi kompetensi? 
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b. Bagaimana persepsi karyawan PT. Marimas Putera Kencana Semarang 

mengenai GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten)? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui persepsi karyawan PT. Marimas Putera 

Kencana Semarang mengenai sertifikasi kompetensi. 

b. Untuk mengetahui persepsi karyawan PT. Marimas Putera 

Kencana Semarang mengenai GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten). 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Praktisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan 

pengembangan kompetensi karyawan PT. Marimas Putera Kencana. 

 

b) Bagi Akademisi 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi dalam menjadi 

referensi bagi topik penelitian persepsi karyawan mengenai sertifikasi 

kompetensi. 
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