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ABSTRACT 
 

Cooperative is a business organization that is owned and run by members / communities where the purpose 

of fulfilling common interests/enrich members. The cooperative structure is composed of officers, members 

and management will collaborate to realize the objectives of the cooperative. Cooperative KPSP Setia 

Kawan is in the district Pasuruan, East Java is a cooperative which has several business units namely: dairy 

farm, mini market, animal feed and savings and loan. Program KPSP Setia Kawan cooperative collaboration 

with the University of Ciputra Surabaya implemented in the form of training to employees (team 

management). Cooperative management training hard skill and character. This research method using 

descriptive qualitative where the object under study is a cooperative management KPSP Faithful friend of 

totaling 200 people. The aim of research to see if the hard skills training and character can maximize the 

capacity to manage the cooperative so as to achieve a quantum leap. This study uses triangulation 

techniques include: participative observation, interview and documentation (photos and interviews) to 

validate the results research. The results showed hard skills training and character given by the University 

of Ciputra Surabaya positive impact to achieve a quantum leap in the performance of cooperative 

management. The real proof of the program KPSP Setia Kawan Cooperative collaboration with the 

University of Ciputra Surabaya entire unit in management can improve productivity exceeds the annual 

employment targets set at the annual meeting of members cooperative KPSP Setia Kawan. 
 

Keywords: Training Hard skill, character training, Quantum Leap. 
 

ABSTRAK 
 

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota/masyarakat dimana tujuan 

memenuhi kepentingan bersama/mensejahtrakan anggota. Struktur koperasi terdiri dari pengurus, anggota 

dan manajemen yang akan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan koperasi.  Koperasi KPSP Setia Kawan 

berada di Kab. Pasuruan Jawa Timur merupakan koperasi yang memiliki beberapa unit bisnis yaitu: 

peternakan sapi perah, minimarket, pakan ternak dan unit simpan pinjam. Program kolaborasi koperasi 

KPSP Setia Kawan dengan Universitas Ciputra Surabaya dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kepada 

karyawan(tim manajemen). Manajemen koperasi mendapatkan pelatihan hard skill dan karakter. Metode 

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana objek yang diteliti adalah manajemen Koperasi 

KPSP Setia kawan berjumlah 200 orang. Tujuan penelitian untuk melihat apakah pelatihan hard skill dan 

karakter dapat memaksimalkan kapasitas dalam mengelola koperasi sehingga mencapai quantum leap. 

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi berupa: observasi parsipatif, wawancara mendalam dan 

dokumentasi(foto dan hasil wawancara) untuk memvalidasi hasil penenlitian. Hasil penelitian 

menunjukkan pelatihan hard skill dan karakter yang diberikan oleh Universitas Ciputra Surabaya 

berdampak positip untuk mewujudkan quantum leap pada kinerja manajemen koperasi. Bukti nyata dari 

program kolaborasi Koperasi KPSP Setia Kawan dengan Universitas Ciputra Surabaya seluruh unit dalam 

manajemen dapat meningkatkan produktifitas melebihi target kerja tahunan yang ditetapkan pada rapat 

anggota tahunan Koperasi KPSP Setia Kawan. 

 
Kata Kunci: Pelatihan Hard skill, Pelatihan Karakter, Quantum Leap. 
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Pendahuluan  

 
Universitas Ciputra Surabaya melakukan kolaborasi dengan Koperasi Setia Kawan. Lokasi 

koperasi Setia Kawan berada di lereng sebelah barat Pegunungan Tengger di ketinggian 400 – 

2.000 meter, wilayah kerja KPSP Setia Kawan meliputi 12 desa yang termasuk pada Kecamatan 

Tutur Nongkojajar. KPSP Setia Kawan sejak tahun 1911 sudah mulai dirintis oleh orang Belanda 

yang tinggal di Nongkojajar. Tahun 2016 KPSP Setia Kawan berhasil menjadi koperasi terbesar 

yang berada di daerah Jawa Timur. KPSP Setia Kawan memiliki 8000 anggota dimana terdapat 

4000 jumlah anggota yang aktif menyetorkan susu sapi segar kepada koperasi. Tingkat pendidikan 

anggota KPSP mayoritas(70%) lulus SD dan 30% lainnya anggota memiliki pendidikan SMP, 

SMU. Setiap anggota KPSP Setia Kawan harus memenuhi syarat yaitu, semua anggota wajib 

meyetorkan susu segar hasil dari peternakan kepada KPSP Setia kawan setiap harinya. Jadwal 

pengumpulan susu dibagi menjadi dua tahapan yaitu: Pukul 05:00 Wib dan Pukul 14:00 Wib di 

pos penampungan susu yang terdekat dengan lokasi peternakan. Anggota KPSP Setia kawan 

meyetorkan susu harus mengikuti prosedur yang ditetap untuk menjaga higenitas dan kwalitas susu 

segar yang dihasilkan oleh peternak. Anggota meyetorkan susu kepada pos penampungan setelah 

para anggota wajib mencuci kaleng penampungan sebelum digunakan lagi. 

 

Profil kegiatan anggota KPSP Setia kawan fokus pada peternakan sapi perah. Aktifitas pagi hari 

para peternak akan memeras susu sapi dilanjutkan dengan kegiatan menyetorkan susu kepada pos 

penampungan. Kagiatan kedua peternak memberi pakan kepada ternak sekaligus membersikan 

kandang. Siang hari peternak istirahat sejenak hingga pukul 13:00 Wib dan kemabali memeras sapi 

dilanjutkan dengan mengumpulkan susu segar dipenampungan. Tahapan kegiatan akhir 

membersihkan kandang sapi disertai memberikan ijoan(rumput segar) agar kwalitas susu sapi tetap 

baik. Gambar dibawah ini akan menmperlihatkan aktifitas peternak sapi di Nongkojajar. 

 

`    
                      Gambar 1.                                     Gambar 2.  

                   Proses Pemerasan Susu Sapi Segar  Proses Penyetoran Susu Sapi di Pos Penampungan 

 

Hasil susu segar yang diperoleh anggota koperasi mencapai 24.463.592 ton pertahunnya. Potensi 

susu segar sangat melimpah di Nongkojajar dapat diolah menjadi produk-produk yang bernilai 

ekonomis lebih tinggi dibandingkan sekedar dijual sebagai susu segar kepabrik. Potensi 

Nongkojajar tidak terbatas pada ketersediaan susu segar namun terdapat penduduk yang sebagian 

besar berprofesi sebagai peternak sapi sejak zaman penjajahan Belanda. Potensi lainnya yang 

mendukung keberlangsungan bisnis yaitu: sumber daya manusia yang sudah terlatih memelihara 

sapi perah dan lokasi Nongkojajar relative dingin ditambah lahan dengan kontur lereng, perbukitan 

yang luas merupakan sumber ijoan(rumput pakan ternak). Potensi Nongkojajar memungkinkan 

untuk memacu kreatifitas anggota menghasilkan produk diversifikasi dari susu sapi segar. Produk 

diversifikasi anggota  menghasilkan tambahan pendapatan dari penjualan susu segar.  



 
Gambar 3. Produk Olahan Susu Segar  

  

Susu segar yang melimpah milik anggota koperasi akan setorkan kepada koperasi untuk 

selanjutkan koperasi akan memasarkan susu segar kepada pabrik susu yang ada di Jawa Timur. 

Kegiatan oprasional koperasi dijalankan oleh tim manajemen yang memiliki status sebagai 

karyawan koperasi. Jumlah karyawan koperasi sebanyak 300 orang yang tersebar pada divisi 

pokja, Simpan pinjam, produksi, kemanan, supir, HRD dan pos penampungan. Seluruh karyawan 

koperasi dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi sehingga dapat mengelola koperasi untuk 

meralisasikan visi dan misi dalam mensejahtrakan anggota dan masyarakat sekitar. Karyawan yang 

bekerja dikoperasi berusia 22 - 50 tahun dengan masa kerja yang bervariasi diantara 1 tahun hingga 

30 tahun. Jenjang pendidikan karyawan koperasi bervariasi yaitu: lulusan sekolah dasar, SMP, 

SMK, S1 dan S2. Mayoritas karyawan yang dipekerjakan adalah penduduk desa Nongkojajar atau 

penduduk sekitar yang lokasinya berdekatan dengan pos penampungan atau kantor koperasi. 

Proporsi karyawan lulusan SD sebesar 50%, SMP 15%, SMK 20%, S1 13% dan S2 2%. 

Kompetensi dari karyawan juga sangat rendah hal ini dikarenakan level pendidikan relative kurang 

maksimal sehingga berakibat pada outcomes dari setiap karyawan. Standar operasional yang sudah 

ada masih belum dilaksanakan secara keseluruhan, karyawan cenderung mengalami konflik antar 

divisi ataupun konflik dengan anggota koperasi yang jumlahnya ribuan orang. Tantangan lain yang 

dihadapi oleh karyawan adalah rendahnya motivasi kerja yang disebabkan oleh kejenuhan masa 

kerja yang relative lama, masalah ekonomi, motivasi kerja yang turun, dan dinamika dengan rekan 

kerja. Solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi dijawab melalui kolaborasi yang 

dilakukan oleh koperasi Setia Kawan dengan Universitas Ciputra dalam bentuk pemberikan 

pelatihan hard skill dan karakter kepada karyawan koperasi. Pelatihan hard skill dan karakter pada  

karyawan Koperasi KPSP Setia Kawan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh Universitas Ciputra Surabaya. Tujuan memberikan pelatihan hard skill dan karakter 

kepada  koperasi KPSP Setia kawan terdiri dari: memotivasi diri, identifikasi intrapersonal, 

meningkatkan kemampuan komunikasi, manajemen konflik, dan prilaku organisasi. Apabila 

tujuan koperasi sudah tercapai itu artinya terjadi peningkatan pada kwalitas kerja karyawan 

koperasi. Hasil akhir dari pelatihan hard skill dan karakter adalah untuk meningkatkan daya saing 

koperasi Setia Kawan menuju kepada koperasi susu sapi perah yang mampu mensejahtrakan 

anggota dan masyarakat sekitar. Universitas Ciputra berkolaborasi dengan Koperasi KPSP Setia 

Kawan untuk mencapai quantum leap/lompatan pencapaian koperasi. Kesuksesan kolaborasi 

Universitas Ciputra degan Koperasi KPSP Setia Kawan secara langsung akan berdampak pada 

peningkatan ekonomi masyarakat khsusnya Nongko Jajar dan akan merambah pada pendaatan 

daerah Provinsi Jawa Timur. Bertolak dari kondisi kerja karyawan Koperasi KPSP Setia kawan 

dan kaitannya dengan pencapaian quantum leap koperasi diatas maka penelitian ini merumuskan 

permasalahan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana sinergi hard skill dan karakter yang dimiliki karyawan untuk mendukung 

keberhasilan KPSP Setia Kawan sebelum diadakannya pelatihan ? 



2. Bagaimana kondisi karyawan saat mengikuti pelatihan hard skill dan karakter dalam pencapaian 

quantum leap dari KPSP Setia Kawan.   

3. Bagaimana dampak dari pelatihan hard skill dan karakter yang telah diselenggarakan terhadap 

pencapaian quantum leap dari KPSP Setia Kawan.   

 

Metode Penelitian 
Konsep Pelatihan(Training) 

Defenisi dari pelatihan adalah serangkaian aktifitas-aktifitas yang dirancang untuk memberi 

pembelajar/peserta pelatihan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung 

pekejaan saat ini (Mondy 2008: 211). Mathis and John (2008:260) mengatakan pelatihan adalah 

sebuah proses orang untuk meningkatkan kapasitas untuk melakukan pekerjaan. Pengertian 

pelatihan(training) menurut Brewster, et al (2011: 239) merupakan kumpulan kegiatan yang 

membutuhkan perencanaan, eksekusi, analisis/evaluasi terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh 

peserta pelatihan. Defenisi-defenisi dari pelatihan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

dimana setiap pelatihan memiliki tujuan yang akan dicapai.  

 

Pelatihan(training) dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Mathis and John (2008:260-

261) dalam bukunya menjelaskan keempat kategori dari pelatihan sebagai berikut: 

- Required and regular training  merupakan bentuk pelatihan wajib dan diberikan kepada seluruh 

karyawan terkait peraturan danketentuan hukum dari pemerintah terkait ketenaga kerjaan. 

Pelatihan ini biasanya diberikan pada karyawan yang baru bergabung dalam suatu perusahaan. 

- Job/technical training memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan 

baik, pelatihan ini sifatnya sangat teknis contoh: pelatihan teknis pengoprasian mesin dipabrik, 

proses dan prosedur perusahaan, dan hubungan dengan pelanggan. Pelatihan ini bisa 

diselenggaran pada awal penempatan kerja karyawan, atau setelah karyawan bertugas didivisi 

tertentu. 

- Interpersonal and problem-solving training merupakan pelatihan yang diselenggarakan  untuk 

menyelesaikan/memberikan solusi terkait masalah di perusahaan baik masalah operasional dan 

interpersonal yang berusaha untuk meningkatkan hubungan kerja organisasi/perusahaan. 

- Developmental and career training adalah pelatihan yang memberikan fokus jangka panjang 

untuk meningkatkan kemampuan individu dan organisasi untuk masa depan terkait realisasi 

dari visi perusahaan/organisasi. 

Pelatihan yang diberikan kepada karyawan dapat dipilih sesuai dengan tujuan dari pelatihan. 

Sehingga pelatihan dapat lebih maksimal. Penjelasan terkait kategori pelatihan(training) yang 

sudah dirangkum sehingga lebih praktis pada gambar 4.  



 
Gambar 4. Jenis Pelatihan 

Sumber: Mathis Robert L. and John H. Jackson, (2008: 261) 

 

Pelatihan pada setiap kategori akan mencapai tujuan, hal ini dikarenakan pelatihan dilengkapi 

dengan kompetensi antar budaya dalam setiap pelatihan. Mathis and John (2008:266) mengatakan 

komponen kompetensi antar budaya terdiri dari: (1) komponen berupa pelatihan yang akan 

dilaksanakan, (2) kognitif terdiri dari budaya yang specific pada saat melakukan pelatihan berupa 

tradisi, sejarah,  dan bahasa yang digunakan(bahasa nasional, bahasa daerah), (3) Emosi dalam 

bentuk rasa sensitive, prasangka dan ketakutan, (4) tingkah laku berupa asimilasi budaya, proyek 

internasional, dan kemampuan sosial pada saat pelaksanaan pelatihan.  

 

Proses pelaksanaan pelatihan yang sistematis menurut Mathis and John (2008:266) 

mengidentifikasikan bahwa sebuah pelatihan organisasi akan membutuhkan tahap diagnostik dan 

perencanaan. Tahapan pelatihan adalah kebutuhan akan pelatihan, rancangan pelatihan, 

pelaksanaan pelatihan dan evaluasi dari pelaksanaan pelatihan. Tahapan pertama (1) terkait 

kebutuhan pelatihan adalah analisis/identifikasi terhadap kategori pelatihan yang dibutuhkan dan 

identifikasi objek/peserta pelatihan. Tahapan kedua (2) melakukan test awal kepada calon pelatih, 

memilih metode yang tepat dalam pelaksanaan pelatihan dan merencanakan topic yang akan 

dibahas. Tahapan ketiga (3) berupa pelaksanaan pelatihan atau biasanya disebut tahapan eksekusi 

pada posisi ini kita harus melakukan penjadwalan kegiatan, melaksanakan pelatihan, dan 

mengawasi jalannya pelatihan. Tahapan keempat (4) adalah kegiatan evaluasi dengan melakukan 

pengukuran terhadap hasil pelatihan dan membandingkan hasil pelatihan dengan objectivits dan 

kesesuaian dengan kriteria. Gambar 5 merupakan proses sitematis dari pelaksanaan sebuah 

pelatihan.  

 

Training

Required and Regular

1. Safety compliance

2. Driving provisions

3. Wage and hour rules

4. Employee orientation

5. Benefits enrollments

6. Sexual harassment prevention

Job and technical

1. customer service

2. Equiment operations

3. Record-keeping needs

4. Telecommunications

5 IT systems

6. Product details

Developmental and Career

1. Business trends

2. Strategic thinking

3. Leadership

4. Change managment 

5. Carerr planning

6. Performnace managemet

Interpersonal and Problem  Solving

1. Communication

2. Writing skills

3. Team relationships

4. Coaching skills

5. Problem analyses

6. Conflict resolution



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Prosedur Sistematika Pelatihan 

Sumber: Mathis Robert L. and John H. Jackson, (2008: 267) 

 

Pelatihan yang telah menetapkan kategori pelatihan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 

dilanjutkan dengan melaksanakan tahapan sistematika pelatihan dan hasil akhirnya adalah realisasi 

tujuan pelatihan dimana manfaat pelatihan secara langsung akan dapat diperoleh oleh peserta 

pelatihan.  

 

Penelitian-penelitian terdahulu banyak yang meneliti manfaat dari pelatihan yang diselenggarakan 

bagi karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin, Alhabsyi dan Utami (2013) 

menyatakan pelatihan yang diikuti karyawan secara signifikan sangat berpengarh terhadap 

peningkatan kinerja karyawan PT. PLN(Persero) APJ Malang. Hal ini didukung oleh adanya 

materi dan alokasi waktu yang digunkan sangat oprimal sesuai dengan kebutuhan karyan.  Hasil 

penelitian lainnya yang dikemukakan oleh Zwick (2015) dampak/manfaat pelatihan akan terasa 

lebih efektif jika dilakukan pada karyawan yang lebih tua(senior) hal ini dikarenakan meraka 

memiliki pengalaman terhadap lingkungan kerja. Aspek yang penting dalam pelatihan diantaranya 

adalah: alokasi waktu, materi, pendanaan, dan insiatif dari peserta pelatihan juga merupakan hal 

yang sangat penting. Ying dan Franz, (2013) dari penelitiannya menyimpulkan terdapat hal-hal 

yang harus dipersipakan ketika mengadakan pelatihan diantaranya:harapan dari karyawan 

terhadap pelatihan, isi/konten pelatihan, perancangan pelatihan, dan hasil/target yang ingin dicapai 

dari pelatihan(outcomes). Aspek diatas yang menyebabkan pelatihan harus dilaksanakan dengan 

baik dan terorganisir. Rabbani et al (2015) juga menjelaskan pada penelitiannya bahwa penguatan 

kapasitas penelitian pada manajemen rumah sakit dilakukan melalui program pelatihan formal 

dimana tujuan pelatihan secara spesifik untuk meningkatkan kinerja layanan kesehatan dan system 

kesehatan secara menyeluruh. Agusta (2013) menemukan bahwa secara terpisah/parsial 

pengadaan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan namun jika 

dianalisis secara simultan/bersama-sama variabel pelatihan, dan motivasi kerja berpengaruh positif 

dan signifikan meningkatkan kinerja karyawan operator alat berat CV Haragon Surabaya.  

 

Quantum Leap Koperasi 

Pengertian koperasi menurut Sitio dan Tamba (2001: 16) memiliki arti kerja sama dalam berbagai 

bidang. Koperasi juga dihubungkan dengan usaha dari kelompok-kelompok individu untuk 

mewujudkan tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritt melalui kegiatan ekonomis. Hendrojogi 

Training  Needs Assessment 

- Analysis Training needs 
-  Identify training 

objectives and criteria  
 

Training Delivery  

- Schedule training 

- Conduct training  

- Mentor training   

Training Design 

-  Pretest trainers  

- Select training methots 

- Plan training content 

 

Evaluation 
- Measure training outcomes 
- Compare outcomes to 

objective and criteria  



(2004: 46) dalam bukunya menjelaskan pengertian koperasi adalah perkumpulan otonom/mandiri 

dari sekelompok orang yang dengan kesadaran tanpa paksaaan untuk mencukupi kebutuhan dan 

aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama dengan menjalankan sebuah perusahaan 

yang dimiliki dan diawasi secara demokratis(bersama-sama). Defenisi lain dari koperasi ditinjau 

dari asal kata co-operation berarti kerjasama. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 

1992 Tentang Perkoperasian defenisi Koperasi  
“adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan”. 

 Tujuan koperasi berdiri harus sesuai dengan UU RI No. 25 Tahun 1992 yaitu: 
“ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan 

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.  

Tujuan koperasi akan terrealisasi jika koperasi melalukan kerja keras dalam mengembangkan unit 

usaha. Proses menuju realisasi tujuan tidak cukup dengan melangkah maju melainkan dibutuhkan 

quantum leap(lompatan jauh ke depan). Ciputra(2009: 59) mengatakan bahwa strategi quantum 

leap (Lompatan jau kedepan) untuk mencapai tujuan/ visi dapat ditempuh dengan pendidikan dan 

jalur entrepreneurship. Jalur pendidikan yang ditempuh pada jangka waktu pendek (pelatihan) 

bagi mereka yang “menjelang” menganggur atau sedang menganggur/tidak memiliki pekerjaan  

atau pendidikan yang ditempuh dalam jangka panjang (pendidikan formal/umum, yang diperoleh 

dibangku sekolah).  

 

Koperasi KPSP Setia Kawan memiliki visi menjadi kopererasi yang dapat mensejahterakan 

anggota dan masyarakat Nongkojajar Kabupaten Pasuruan. Visi dari koperasi dijalankan melalui 

usaha meningkatkan pendapatan dari setiap unit bisnis yang dimiliki koperasi. Unit bisnis utama 

yaitu produksi susu segar dari sapi milik anggota koperasi diharapkan kedepannya dapat 

mencukupi kebutuhan susu segar provinsi Jawa Timur. Selain visi dalam pemenuhan permintaan 

susu koperasi KPSP Setia kawan juga ingin meningkatkan kompetensi koperasi ditengah 

persaingan MEA saat ini. Koperasi KPSP Setia kawan ingin memenangkan persaingan diera MEA 

namun, disisi lain koperasi menyadari jika dengan kondisi manajemen(khusus kapasitas dan 

kwalitas SDM) yang bekerja dan menjalankan operasional koperasi saat ini masih rendah. 

Manajemen membutuhkan tambahan keterampilan/keahlian dan peningkatan kwalitas karakter 

untuk mencapai tujuan koperasi. 

 

Konsistensi dari pengurus koperasi yang ingin meningkatkan kwalitas manajemen dibuktikan 

dengan memberikan pendidikan kepada karyawan. Pendidikan yang diberikan kepada karyawan 

adalah pendidikan dengan jangka waktu singkat dalam bentuk pelatihan hard skill dan karakter. 

Pelatihan akan memberikan peningkatan kapasitas dan kompetensi dari semua karyawan yang 

menjalankan kegiatan operasional koperasi. Karyawan yang berkompetensi yang menghasilkan 

outcomes maksimal dalam menjalankan tugas dikoperasi. Hasil kinerja dari karyawan tidak cukup 

jika hanya “melangkah” untuk menguasai pasar ASEAN melainkan koperasi harus melakukan 

quantum leap(pergerakan yang lebih cepat dibanding para pesaing).Realisasi dari visi koperasi 

jika ingin bertahan di era MEA harus dilakukan dengan quantum leap sehingga koperasi dapat 

menjadi leader di kawasan ASEAN.   

 

 

 



Teknik Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana objek penelitian adalah karyawan 

Koperasi KPSP Setia Kawan di Nongkojajar. Metode deskriptif kualitatif untuk memberikan 

gambaran, meringkas berbagai keadaan, situasi, maupun realitas sosial yang terdapat dalam 

masyarakat yang menjadi responden/objek penelitian (Bungin, 2012:680). Penelitian ini 

berlangsung selama 8 bulan berupa pendampingan terhadap karyawan koperasi Setia Kawan. 

Kategori pelatihan yang berikan kepada karyawan koperasi KPSP Setia Kawan adalah 

Interpersonal and Problem  Solving kategori pelatihan ini adalah pelatihan yang akan mencari 

solusi terkait permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan/organisasi dimana, dengan solusi 

yang ditemukan dapat mengantarkan perusahaan/organisasi untuk mencapai tujuan. 

 

Objek penelitian ini adalah keseluruhan karyawan KPSP Setia Kawan yang berjumlah 300 orang 

dari semua unit usaha dan divisi yang ada dalam koperasi. Sebaran usia dari peserta pelatihan 

berada dikisaran 18 tahun–50 tahun. Jenis kelamin dari peserta terdiri dari pria dan wanita. 

Populasi karyawan pria sebesar 80% dari total karyawan hal ini dikarenakan kebutuhan koperasi 

akan tenaga kerja pria lebih besar terutama di unit kemanan, pos penampungan, transportasi dan 

keswan. Hasil penelitian akan divalidasi dengan menggunakan teknik trianggulasi melalui, 

pengumpulan data dengan cara menggabungkan informasi dengan berbagai teknik penggumpulan 

data dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2007). Teknik trianggulasi menggunkan observasi 

partisipatif, wawancara dengan menggunakan teknik mentoring serta coaching dan pengambilan 

dokumentasi (foto dan video) pada setiap lokasi pelatihan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua 

yaitu: PUSDIKLAT Koperasi Jawa Timur di Karang  Lo Malang dan Koperasi KPSP Setia Kawan 

di Nongkojajar Kab. Pasuruan Jawa Timur. Pelatihan hard skill dan karakter secara teori diberikan 

kepada peserta di PUSDIKLAT Koperasi. 

 

Kategori pelatihan yang dipilih pada kegiatan kolaborasi antara Universitas Ciputra dengan 

Koperasi KPSP Setia kawan adalah pelatihan Interpersonal and Problem  Solving terdiri dari 

empat tahapan yaitu: (1) Tahapan Training need assessment  berupa observasi dimana Tim 

pengabdian masyarakat(Dosen Universitas Ciputra) melakukan observasi terkait lokasi Koperasi 

Setia Kawan, unit usaha yang dikembangkan, divisi-divisi yang dimiliki koperasi, mempelajari 

struktur organisasi, standar operasional koperasi, jam operasional seluruh divisi, jumlah karyawan 

yang akan mendapat pelatihan dan memahami visi dan misi koperasi Setia Kawan. (2) Tahapan 

training design dimana pada tahapan ini kita melakukan seleksi terhadap pembicara(dosen) yang 

akan memberikan materi, menetukan metode pelatihan berupa pemberian materi(teori), 

simulasi/latihan, dan pendampingan dilapangan, serta menentukan konten yang akan mencari titik 

fokus pelatihan(pengembangan karakter dan peningkatan kompetensi karyawan/hard skill). (3) 

Tahapan training delivery merupakan tahapan membagi jadwal pelaksanaan pelatihan, 

pelaksanaan pelatihan dan pengawasan terhadap jalannya pelatihan sesuai dengan fokus dan 

jadwal yang telah ditentukan. (4) Tahapan evaluation terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan 

yang sudah berlangsung. Tahapan keempat ini dilakukan pada akhir rangkaingan pelatihan.   

 

Pelatihan ini melibatkan dosen-dosen fakultas ekonomi Universitas Ciputra Surabaya. Dosen yang 

terlibat dalam pelatihan ini adalah dosen yang memiliki pengalaman kerja diperusahaan(menjadi 

pimpinan yang mampu mengatasi masalah/konflik dalam organisasi), keahlian akademis terkait 

materi hard skill, serta dosen yang memiliki sertifikasi dalam bidang pengembangan karakter.  

Setiap dosen yang lolos uji kompetensi/memenuhi kriteria untuk memberikan pelatiahan sehingga 



peserta mendapatkan tambahan keahlian untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Pelatihan 

pembekalan hard skill dilakukan dalam ruangan PUSDIKLAT.  

 

Dosen yang merupakan pelatih juga turun kelokasi unit kerja karyawan (lokasi penampungan susu 

di lereng bukit) mengamati karakter dari setiap karyawan ketika bekerja(berinteraksi dengan 

anggota koperasi). Hasil analisis kondisi lapangan akan dijadikan bahan kajian dengan peserta 

untuk menemukan solusi terkait masalah-masalah lapangan yang sering dihadapi peserta pada saat 

bekerja dikoperasi. Kedua tahapan pembekalan (indoor dan out door) yang dilakukan pelatih 

dengan peserta secara bersamaan dapat melahirkan solusi yang tepat sasaran berupa peningkatan 

kompetensi dan pencapaian quantum leap koperasi KPSP Setia kawan di era MEA.Pendampingan 

langsung terkait praktek/penerapan materi pelatihan hard skill dan karakter dilakukan secara 

langsung dilapangan di koperasi KPSP Setia Kawan Nongkojajar. Tahapan evaluasi terkait materi 

pelatihan dilakukan dengan dua metode yaitu:evaluasi parsial diamana setiap akhir sesi pelatihan 

dilakukan evaluasi singkat dan kedua adalah evaluasi total. Proses pelaksanaan evaluasi total 

dilakukan mencakup empat tahapan proses sistematis pelaksanaan pelatihan  pada keseluruhan 

lokasi pelatihan termasuk juga Universitas Ciputra yang menjadi lokasi tahapan persiapan 

pelatihan. 

 

Hasil Dan Pembahasan  
Kondisi sinergi hard skill dan karakter yang dimiliki oleh setiap karyawan koperasi KPSP Setia 

kawan masih memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil kesimpulan wawancara awal 

dimana, mayoritas karyawan bekerja hanya menunggu masa pension dikarenakan ketidak 

mampuan mencari pekerjaan lain sehingga mereka bekerja layaknya “ robot” tanpa pernah berfikir 

inovatif dan mengembangkan kreatifitas yang dimiliki. Karyawan dengan usia diatas 40 tahun 

cenderung lambat dan tidak mau mnerima perubahan dengan alasan system yang baru hanya akan 

merepotkan dan menambah beban kerja. Karyawan koperasi kurang memahami karakter sesama 

karyawan dan anggota menyebabkan timbulnya konflik di koperasi.  

 

Pengurus koperasi KPSP Setia kawan mencoba mengantisipasi konflik sinergi dan mencapai 

quantum leap dengan cara bekerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya.Bentuk kerjasama 

kopersi KPSP Setia Kawan dengan Universitas Ciputra melalui pelatihan manajemen kepada 

karyawan koperasi. Hasil pelatihan yang diberikan Universitas Ciputra selanjutnya dituangkan 

dalam penelitian. Hasil dari penelitian kolaborasi Universitas Ciputra dengan Koperasi KPSP Setia 

kawan Nongkojajar dalam penyelenggaraan pelatihan hard skill dan karakter, terhadap karyawan 

koperasi yang dilakukan kurang lebih sekitar delapan bulan dapat dijabarkan pada empat tahapan 

sistematis dari pelaksanaan pelatihan. Hasil tahapan-tahapan sistematis dari pelatihan hard skill 

dan karakter sebagai berikut:   

1.Tahapan Training need assessment   
Hasil yang ditemukan pada tahapan ini adalah ditemukan karyawan koperasi KPSP Setia kawan 

tidak dapat dilatih secara serenntak sejumlah 300 orang. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional 

dari koperasi dilaksanakan secara terus-menerus (24 Jam/hari). Produk susu segar harus segera 

dimasukkan pada pendingin untuk mencegah kerusakan pada susu segar. Hal ini yang 

menyebabkan divisi pos penampungan harus tetap dijaga berdasarkan pembagian shift kerja (Shift 

pertama masuk pukul 03:00 Wib dan shift kedua masuk pukul 14:00 Wib ). Divisi keamanan dan 

transportasi juga dibagi dalam tiga shift kerja sehingga pelatihan dibagi menjadi lima gelombang 

dimana setiap gelombang mengutus satu orang perwakilan dari masing-masing divisi. Pelatihan 



terkait konten materi hard skill dan karakter diberikan dalam bentuk pelatihan indoor yang 

diselenggarakan pada PUSDIKLAT Koperasi JATIM di Malang 

2.Tahapan Training Design 

Kondisi jam kerja karyawan koperasi KPSP Setia kawan yang terdiri dari bebrapa shift serta 

pembagian divisi yang cukup beragam menjadikan landasan yang kuat bagi tim pengabdian 

masyarakat untuk mengunakan kategori/metode Interpersonal and Problem  Solving. Metode ini 

bertujuan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Konten atau fokus yang 

menjadi sasaran dari pelatihan adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari karyawan 

untuk menghadapi persaingan diera MEA. Pelatihan ini banyak menggali masalah-masalah yang 

terjadi dalam koperasi diantaranya: masalah komunikasi antara sesama karyawan, komunikasi 

anatara karyawan dengan anggota koperasi dan komunikasi karyawan dengan pengurus atau 

pimpinan langsung (manager). Fokus sasaran pelatihan adalah meningkatkan produktifitas melalui 

penggunaan sistem dalam organisasi dan pelaksanaan TUPOKSI dalam organisasi. Pelatihan 

dibagi menjadi dua yaitu:pelatihan in door dan pelatihan out door. Pelatihan in door dibagi 

menjadi tiga sesi yaitu: pemberian materi, simulasi dan sesi diskusi. Pelatihan out door dibagi 

menjadi dua sesi yaitu: sesi penerapan/aplikasi dan sesi diskusi terkait kinerja karyawan di 

lapangan. 

3.Tahapan Training Delivery 

Tahapan ketiga ini merupakan tahapan eksekusi atau tahapan pelaksanaan kegiatan. Koordinator 

pengabdian masyarkat melakukan penjadwalan pelaksanaan pelatihan. Penjadwalan pelaksanaan 

pelatihan dimulai dari pelatihan in door dibagi menjadi lima gelombang(setiap gelombang 

dilaksanakan di akhir pekan pada hari Jumat-Minggu). Peserta pelatihan akan mendapatkan modul 

pelatihan berisi konten materi, peralatan untuk melakukan simulasi dari materi yang disampaikan 

oleh dosen Universitas Ciputra yang bertindak sebagai pemateri. Masing-masing peserta yang 

hadir mewakili divisi dari setiap unit kerja yang berbeda pada koperasi KPSP Setia Kawan. Durasi 

pelatihan in door 60 menit untuk sesi materi hard skill, 40 menit untuk sesi simulasi dan 20 menit 

untuk sesi diskusi. Lokasi pelatihan in door di PUSDIKLAT Koperasi Jawa Timur Malang. 

Berikut ini adalah buti dokumentasi media yang digunakan untuk pelatihan hard skill dan juga 

kegiatan peserta pada saat pelatihan berlangsung. 

  

         
Gambar 6. Media yang digunakan saat pelatihan In door  

 

Peserta pelatihan mengikuti setiap sesi dengan antusias. Kegiatan diawali dengan sesi pemberian 

materi hard skill dimana peserta akan mendapat penjelasan secara teoritis maupun teknis sehingga 

dapat meningkatkan produktifitas dalam bekerja. Peserta pelatihan juga menerima manfaat berupa 

kemampuan mengalokasikan waktu dengan efisien sehingga setiap karyawan masih memiliki 

waktu untuk keluarga maupun untuk kegiatan usaha lainnya diluar pekerjaan rutin di Koperasi. 

Setelah sesi pemberian materi hard skill akan dilanjutkan dengan sesi simulasi dimana, setiap 

peserta akan mendemonstrasikan kegiatan yang dirancang oleh pemateri(dosen Ciputra) untuk 

memberikan pemahaman terkait materi lewat simulasi sehingga bisa mempertajam pemahaman 



secara audio mauun visual. Gambar dibawah ini menjelaskan kondisi peserta saat mengikuti sesi 

pemberian materi hard skill, sesi simulasi dan juga sesi diskusi dengan pembicara(dosen Ciputra).  

 

  
Gambar 7. Karyawan KPSP Setia Kawan  Gelombang I     Gambar 8.  

     Mengikuti Sesi Materi  Hard Skill dan Karakter   Peserta Mengikuti Sesi Simulasi  

 

Peserta pelatihan juga banyak yang mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi dengan 

pemateri( Dosen Ciputra) pada sesi diskusi. Salah satu pertanyaan yang menarik dari pak Sukanto 

kepada pemateri adalah :  

“Ibu dalam menjalankan TUPOKSI dilapangan saya disiram susu segar oleh peternak karena saya menolak 

menerima susu dari anggota yang tidak sesuai standar. Bagaimana cara saya mengatasi konflik dan teknik 

memahami karakter dari peternak sehingga, saya dapat mencegah pertengkaran dengan peternak ? “. 

Pertanyaan dari peserta pelatihan akan ditanggapi oleh dosen dan selanjutnya di bahas secara 

bersama dengan peserta lainnya dalam bentuk focus group discussion (FGD). Hasil dari diskusi 

akan semakin valit karena diverifikasi dengan pengalaman dari peserta lainnya,dipertajam dari sisi 

pemahaman pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Ciputra dan 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan secara mikro maupun makro. Salah satu dari bentuk 

diskusi yang dilakukan oeh peserta degan fasilitator diperlihatkan oleh gambar di bawah.  

 

 
Gambar 9. Sesi Diskusi Peserta Dengan Pemateri  

 

Tahapan Training Delivery yang penting selanjutnya adalah tahapan mengawasi/control terhadap 

proses pelatihan dimana koordinator pengabdian masyarakat akan melihat konsistensi dari konten 

materi, pemahaman peserta serta alokasi waktu apakah sudah sesuai dengan design pelatihan yang 

sudah ditetapkan diawal. Koordinator pengabdian masyarakat juga bertanggung jawab untuk 

memastikan peserta pelatihan mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan topik yang dibahas 

sehingga, karyawan mendapat manfaat pelatihan sesuai dengan tujuan pengurus untuk 

meningkatkan kompetensi karyawan menghadapi MEA yang merupakan quantum leap dari 

koperasi . Pengawasan terhadap jalannya pelatihan dilakukan pada setiap sesi dimana koordinator 

terlibat dan hadir pada semua tahapan dan sesi yang ada di pelatihan.  

 

Skema pelatihan out door berbeda dengan pelatihan in door dimana pada pelatihan out door 

berfokus pada realisasi dari pembekalan saat pelatihan in door. Pelatihan out door dilakukan pada 

divisi masing-masing karyawan didampingi oleh para pemateri(dosen Universitas Ciputra). 

Pelatihan ini banyak melihat realita kondisi lapangan dan diskusi sehingga masalah yang timbul 



dilapangan lebih mudah untuk diidentifikasi dan menemukan solusi. Dosen Universitas ciputra 

berinteraksi dengan karyawan koperasi dan anggota koperasi yaitu peternak sapi perah. Pelatihan 

out door ini sangat penting dilaksanakan untuk memastikan semua materi hard skill dan karakter 

sudah mulai diterapkan oleh karyawan koperasi KPSP Setia kawan.   

 

4.Tahapan evaluation 

Tahapan pelatihan yang terakhir adalah tahapan evaluasi terkait pelaksanaan pelatihan mulai dari 

tahapan Training need assessment. Evaluasi yang dilakukan pada tahapan ini merupakan evaluasi 

secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan. Evaluasi dilakukan meminta pendapat terkait 

manfaat pelatihan kepada peserta, pengurus koperasi, anggota dan masyarakat yang berhubungan 

dengan koperasi. Pendapat dari peserta terkait pelatihan diperoleh dengan cara membagikan 

kuisioner dan melakukan wawancara dimana hasilnya seluruh peserta merasakan pelatihan yang 

diberikan universitas Ciputra sangat bermanfaat dan secara signifikan meningkatkan produktifitas 

kerja karyawan. Hasil wawancara dengan anggota koperasi menjelaskaan setelah karyawan 

mendapat pelatihan dari universitas Ciputra maka kwalitas pelayanan karyawan jauh lebih baik. 

Analisa dari pengurus koperasi terkait kinerja karyawan setelah mendapatkan pelatihan juga 

positip dimana produktifitas karyawan terlihat secara signifikan meningkat. Pelatihan hard skill 

dan karakter yang diberikan oleh universitas Ciputra kepada karyawan KPSP Setia Kawan 

Nongkojajar diringkas dalam gambar skema dibawah ini. 
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Gambar 10. Tahapan Pelaksanaan Pelatihan Hard Skill dan Karakter 

 

Dampak dari diselenggarakannya pelatihan hard skill dan karakter terhadap karyawan 

koperasi mengantarkan koperasi semakin dekat menuju titik quantum leap dari pencapaian 

koperasi KPSP Setia Kawan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan produktifitas karyawan salah 

satunya pada omset unit kerja minimarket yang jauh meningkat setelah adanya penerapan hard 

skill dan karakter dimana para konsumen merasakan pelayanan semakin baik. TUPOKSI dari 
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koperasi bisa dilaksankan sesui dengan prosedur. Konflik pelayanan antara anggota dengan 

karyawan semakin berkurang. Kwalitas susu sapi segar yang dijual kepada pabrik semakin baik 

ini merupakan bukti bahwa unit keswan berhasil menjamin mutu kwalitas hewan dan produk 

susu. Kondisi positip ini akan mengantarkan koperasi menuju titik quantum leap koperasi KPSP 

Setia Kawan. Bukti terjadinya quantum leap yang telah di capai oleh koperasi KPSP Setia Kawan 

Diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua umum pengurus koperasi H. Kusnan seperti petikan 

wawancara ini :  
“Setelah menerima pelatihan para karyawan koperasi KPSP menjadi lebih antusias dalam kerja, omset dari 

unit koperasi juga meningkat dan konfik dalam organisasi bisa diatasi sehingga, dalam waktu beberapa tahun 

lagi saya yakin koperasi bisa memenuhi pasokan susu segar daerah Jawa Timur dan Indonesia”.  

Validasi lainnya terkait pencapaian quantum leap oleh KPSP Setia Kawan setelah melakukan 

pelatihan diperoleh dari manager koperasi. Manger dapat melihat quantum leap koperasi dari total 

omset yang diterima dan kinerja karyawan yang sudah melampaui target baik dari segi kwalitas 

dan efisiensi waktu. Informasi yang diperoleh dari manager koperasi mengatakan:  
“Saat ini karyawan bekerja lebih semangat, pekerjaan dikerjakan sesuai dengan TUPOKSI dan yang 

terpenting omset kami meningkat pasca karyawna dilatih. Hail ini karena kwalitas susu segar semakin baik 

jadi harga jual tinggi dan unit minimarket omset bertambah drastis karena karyawan minimarket lebih ramah 

dan penerapan lay out yang baru jadi pelanggan betah berbelanja”.  

Simpulan  
Kolaborasi Koperasi KPSP Setia Kawan dengan Universitas Ciputra dalam bentuk mengadakan 

pelatihan hard skill dan karakter memberikan manfaat yang positip terhadap kemajuan koperasi. 

Proses pelaksanaan pelatihan harus memilih kategori pelatihan yang tepat dengan menjalankan 

keempat(Training need assessment, Tahapan Training Design, Training Delivery dan Tahapan 

evaluation) langkah ketika mengadakan pelatihan. Penerapan dari materi hard skill dan karakter 

membawa koperasi KPSP Setia Kawan mencapai titik Quantup leap.  

 

Daftar  Pustaka 
 

Agusta, L. (2013). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV 

Haragon Surabaya. Agora, 1(3), 1399-1408. 

Baharuddin, A., Alhabsji, T., & Utami, H. N. (2013). PENGARUH PELATIHAN, 

KOMPENSASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN 

(Studi Pada Kantor PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang). PROFIT 

(JURNAL ADMINISTRASI BISNIS), 6(2).  

Brewster Chris, Paul Sparrow, Guy Vernon and Elizabeth Houldsworth. (2011). International 

Human Resource Management 3th edition. london: Chartered Institute of Personal and 

Development. 

Bungin, Burhan (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Ciputra. (2009). Ciputra Quantum Leap. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 

Fauziah Rabbani Farah Naz Hashmani Aftab A Ali Mukhi Xaher Gul Nousheen Pradhan Peter 

Hatcher Mounir Farag Farhat Abbas , (2015),"Hospital management training for the Eastern 

Mediterranean Region: time for a change?", Journal of Health Organization and 

Management, Vol. 29 Iss 7 pp. 965 – 972 

Hendrojogi, (2004). Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 



Mathis Robert L and John H. Jackson, (2008). Human Resource Management 12th edition. 

America: Thomson. 

Mondy Wayne R. (2008). Human Resource Management 10th edition. London: Pearson Education, 

Inc. 

Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, (2001). Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Erlangga 

Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta 

Thomas Zwick , (2015),"Training older employees: what is effective?", International Journal of 

Manpower, Vol. 36 Iss 2 pp. 136 – 150 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG 

PERKOPERASIAN Diakses tanggal 13 Agustus 2016. 

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu_25_1992_ok.pdf 

Ying Cheng Franz Waldenberger, (2013),"Does training affect individuals' turnover intention? 

Evidence from China", Journal of Chinese Human Resources Management, Vol. 4 Iss 1 pp. 

16 - 38 

 

 

 

 

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu_25_1992_ok.pdf


 


