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Era globalisasi mendorong perubahan struktur organisasi dan uraian tugas  

Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBTI) menjadi Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mulai tanggal 27 September 1999 

berdasarkan SK Menperindag Nomor : 86/MPP/Kep/3/2001. Perubahan 

organisasi berkenaan dengan tata kerja dan manajemen yang diterapkannya. Visi 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi institusi yang mampu 

menangani jasa pelayanan secara profesional, membutuhkan sumber daya 

manusia yang siap mengemban visi organisasi. 

Tercapainya tujuan organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi, sangat dibutuhkan pembinaan aparatur sehingga tujuan bagi organisasi 

tercapai menurut yang diinginkan. Pembinaan dapat diterapkan dengan pemberian 

pelatihan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan perilaku (attitude). Peningkatan kinerja karyawan dalam 

suatu organisasi merupakan suatu keharusan dengan komitmen kuat guna 

mengembangkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan pemberian secara 

konsisten, kontinyu dan terstruktur berdasarkan kebutuhan. 

Permasalahan yang harus disikapi mencakup : (1) apakah kebutuhan dan 

prioritas pelatihan karyawan Bappebti setelah reorganisasi memenuhi standarisasi 

kriteria berorientasi bisnis ?, (2) apakah program pelatihan yang dilaksanakan oleh 

Bappebti sebelum dan setelah terjadinya perubahan dalam organisasi telah 

berdasarkan pada analisis kebutuhan pelatihan (Training Needs Analysis?) dan (3) 

adakah hubungan antara pelatihan dengan peningkatan kinerja karyawan Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi?. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis kebutuhan pelatihan dan 

prioritas pelatihan yang berorientasi bisnis dalam rangka peningkatkan kinerja 

sumber daya manusia profesional, (2) mengkaji sistem program pelatihan dan 

pengembangannya, dan (3) menganalisis hubungan pelatihan dan peningkatan 

kinerja dalam linkungan sumber daya manusia badan pengawas perdagangan 

berjangka komoditi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui 

pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan 

wawancara langsung dengan karyawan yang dijadikan sebagai responden. Data 

yang dikumpulkan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Alat analisis 

kebutuhan pelatihan yang dipakai berdasarkan metode T-NAT (Training Needs 

Assessment Tool). Teknik rentang kriteria yang digunakan untuk mengetahui 

persepsi responden pada setiap variabel dan sub variabel yang dijabarkan dalam 

bentuk pertanyaan pada setiap kuisioner yang diedarkan. Analisis korelasi Rank 

Spearman digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi (hubungan) antara 

pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

Dari hasil penelitian dengan teknis analisis T-NAT untuk jabatan Eselon 

III menunjukkan, dari keduapuluh butir kompetensi SDM profesional terdapat 

lima butir kompetensi yang tidak membutuhkan pelatihan tertentu dan limabelas 



 

butir kompetensi yang  membutuhkan pelatihan dengan tidak mendesak. 

Kompetensi yang tidak memerlukan pelatihan yang berhubungan dengan 

keterampilan dalam melakukan perundingan dan organisasi, pemasaran, berfikir 

inovatif dan kreatif, berkomunikasi dengan baik, membantu budaya klien dan 

budaya organisasi. 

Berdasarkan hasil T-NAT untuk jabatan Eselon IV menunjukkan, dari 

keduapuluh butir kompetensi SDM profesional terdapat satu butir kompetensi 

yang tidak memerlukan pelatihan. Yang tidak termasuk kompetensi memerlukan 

suatu pelatihan yang berhubungan dengan pemasaran. Sedangkan yang 

kesembilanbelas butir kompetensi yang memerlukan pelatihan tapi tidak 

mendesak yang meliputi tentang memahami proses bisnis, kemampuan bertindak 

dan mempengaruhi orang lain, bekerjasama secara tim, keterampilan analisis, 

pemikiran sistem bisnis, proses bisnis, menjunjung integritas, kemampuan berfikir 

inovatif dan kreatif, perundingan dan negosiasi, pemahaman lingkungan umum, 

pengelolaan sumber-sumber, membangun hubungan berdasarkan rasa percaya, 

prinsip-prinsip pengembangan organisasi, misi organisasi, pengelolaan konflik, 

pengambilan keputusan, pelayanan terhadap pelanggan, menilai dan  

menyeimbangkan nilai-nilai yang bersaing, membuat prioritas, membantu budaya 

klien dan budaya organisasi. 

Selanjutnya hasil T-NAT untuk jabatan staf menunjukkan bahwa 

keduapuluh butir kompetensi memerlukan suatu pelatihan tetapi sifatnya tidak 

mendesak. Secara umum kompetensi yang memerlukan pelatihan meliputi 

pengambilan keputusan, menjunjung integritas, keterampilan pemasaran, 

pelayanan pelanggan, membantu budaya klien dan organisasi, pengelolaan 

konflik, pemahaman tentang bisnis dan pelayanan umum, membangun hubungan 

dan rasa percaya, sistem bisnis, misi organisai, pengelolaan sumber-sumber, 

prinsip-prinsip membangun organisasi, penggunaan keterampilan dalam 

melakukan perundingan dan negosiasi, mempengaruhi orang lain untuk bertindak, 

menilai dan membuat prioritas, bekerjasama secara tim, berfikir inovatif dan 

kreatif, keterampilan analisis dan berkomunikasi dengan baik. 

Dari prioritas pelatihan Eselon III dapat diketahui, bahwa pilihan pertama 

sampai ketiga yang berhubungan dengan bisnis yaitu sistem bisnis, misi 

organisasi, dan manajemen konflik serta beberapa kompetensi lainnya. Sehingga 

beberapa jenis pelatihan yang perlu direkomendasikan bagi Eselon III meliputi 

membantu budaya klien dan budaya organisasi, kemampuan berkomunikasi, 

berfikir inovatif dan kreatif, keterampilan pemasaran dan perundingan serta 

negosiasi. 

Pilihan pertama prioritas pelatihan Eselon IV adalah pada kompetensi 

yang berhubungan dengan proses bisnis, mempengaruhi orang lain dalam 

bertindak dan bekerjasama dalam tim juga diikuti dengan beberapa kompetensi 

lainnya. Akan tetapi jenis pelatihan yang perlu direkomendasikan meliputi 

kerjasama dalam organisasi, memiliki keterampilan dan memahami bidang bisnis. 

Pilihan utama prioritas pelatihan pada jabatan staf adalah kompetensi 

bagaimana mengambil keputusan, kedua bagaimana menjunjung tinggi integritas 

dan yang ketiga mencakup keterampilan dalam pemasaran serta beberapa 

kompetensi lainnya. Berdasarkan dari prioritas yang ada maka dapat 

direkomendasikan beberapa jenis pelatihan yang dibutuhkan bagi staf yaitu 



 

meliputi tentang kemampuan dalam berkomunikasi, berfikir inovatif dan kreatif, 

dan proses bisnis.  

Variabel Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP), Pelaksanaan Pelatihan 

(PP), Evaluasi Pelatihan dan Kinerja (K) yang berhubungan dengan pelatihan 

menggunakan analisis rentang kriteria memperoleh jawaban cukup sesuai dan 

meningkat selama ini. Titik kelemahan tentang penjadwalan berlangsungnya 

pelatihan terprogram lebih awal, sehingga tidak bersinggungan dengan jam kerja 

karyawan dan penerimaan materi pelatihan sehingga dapat semaksimal mungkin 

menunjang peningkatan kinerja dikemudian hari. 

Perhitungan Rank Spearman menghasilkan kekuatan hubungan antara 

pelatihan dengan kinerja yang nilai katagori hubungan antara sedang sampai kuat 

pada setiap responden baik jabatan Eselon III, Eselon IV dan jabatan Staf 

mempunyai hubungan erat antara pelatihan dengan kinerja bagi karyawan. Saran 

yang disampaikan mencakup Analisis Kebutuhan Pelatihan dilakukan lebih 

terperinci dengan melibatkan karyawan, sehingga jenis kebutuhan pelatihan yang 

diprioritaskan sesuai dengan paduan dan program pelaksanaan. 

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia profesional 

dapat dilakukan melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Untuk ini mempunyai 

empat cara dalam memenuhi kebutuhan pelatihan. Divisi manajemen 

pengembangan sumber daya manusia lebih mengerti untuk melihat cara mana 

yang lebih baik terutama bagi kelanjutan organisasi badan pengawas perdagangan 

berjangka komoditi. Juga termasuk pilihan terhadap lembaga-lembaga pelatihan di 

luar lingkungannya. 

Pelaksanaan program pelatihan berlangsung sangat baik dan teratur, akan 

tetapi kekurangan perlu dibenahi terutama saat berlangsungnya analisis kebutuhan 

pelatihan dilakukan secara terbuka bagi semua karyawan termasuk proses seleksi 

calon peserta secara tercatat. Juga dapat dilakukan dengan penyebaran formulir 

sesuai dengan bidang jenis pekerjaan yang sesuai bagi kebutuhan karyawan serta 

program pelatihan sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan, konsisten 

sehingga tujuan yang diinginkan tercapai sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

Alat analisis kebutuhan pelatihan Training Needs Assesment Tool (T-

NAT) sesuai untuk menganalisis, sehingga pada prinsipnya dapat menghasilkan 

data yang akurat baik kualitatif maupun kwantitatif. Sehingga bagi pihak 

manajemen dapat menggunakan metode tersebut terutama untuk menganalisis 

tingkat kebutuhan pelatihan di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi. Sehingga penggunaan metode tersebut bagi karyawan yang 

mengikuti pelatihan dibutuhkan niat kesungguhan, kebenaran dan konsisten 

terhadap hasil yang dicapai. 

 

Kata kunci :  Bappebti, Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analisys), 

Training Needs Assessment Tool (T-NAT), Prioritas Pelatihan, 
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