
  I. PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

Proses globalisasi bergerak semakin cepat pada dekade terakhir yang 

mengakibatkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya 

yang semakin kuat dan tidak ada satu negarapun yang bisa menutup diri dari 

pengaruhnya. Dengan kenyataan yang ada sehingga telah mendorong Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melaksanakan repositioning 

terhadap kebijakan bursa berjangka komoditi dan perdagangan berdasarkan 

perkembangan paradigma-paradigma baru. Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi perlu mencermati dan mensikapi persaingan global tersebut 

secara cepat dan tepat melalui peningkatan daya saing nasional, terutama 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam rangka menghadapi 

AFTA, APEC dan WTO tentunya perlu mempersiapkan diri dalam memasuki era 

perdagangan bebas ini agar dapat memanfaatkan kesempatan pasar yang terbuka 

sangat besar.  

   Untuk dapat menghadapi persaingan yang semakin cepat, maka bagi 

organisasi perlu melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja 

manajemennya sejak sekarang. Salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja 

organisasi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimilikinya karena menurut Simamora (2001), sumber daya manusia bila dikelola 

secara baik dapat meningkatkan efektifitas organisasi, memperbaiki kualitas 

lingkungan kerja dan efisiensi serta produktifitas bagi para karyawan. Sedangkan 

Stoner dan Warkel (1988) mengatakan sumber daya manusia merupakan sumber 



 

 2 

daya yang paling penting dalam sebuah organisasi yaitu orang-orang yang 

menyediakan tenaga, bakat, kreativitas dan semangatnya bagi organisasi dan 

sumber daya manusia tersebut akan mempengaruhi dalam keberhasilan untuk  

mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

Upaya yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan baik kualitas 

maupun kinerja bagi sumber daya manusia yang dimilikinya adalah dengan 

mengadakan suatu pelatihan yang memadai untuk kehidupan bagi karyawan 

tersebut. Menurut Simamora (1995), mengatakan bahwa pelatihan merupakan 

sebagai proses pengubahan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat 

memperoleh atau mempelajari perilaku baik sikap, kemampuan, keahlian dan 

pengetahuan yang spesifik terutama berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Irianto 

(2001), pelatihan merupakan sarana menuju suatu perubahan untuk meningkatkan 

pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability) dan ketrampilan (skill) bagi para 

karyawan yang umumnya disebabkan oleh munculnya fenomena baik internal 

maupun ekternal organisasi seperti staf turn over, perubahan peraturan, perubahan 

dalam pekerjaan, perubahan teknologi, perkembangan ekonomi, cara dan prosedur 

baru dalam pekerjaan, market pressure, kebijakan pemerintah, keinginan bagi 

karyawan, persamaan kesempatan dan variasi perilaku karyawan tersebut. 

Setelah berlangsungnya program pelatihan dijalankan maka akan dinilai 

apakah peserta memenuhi suatu kriteria evaluasi dan dapat diklasifikasikan ke 

dalam pekerjaan serta dilihat apakah perubahan perilaku yang secara nyata juga 

diikuti dengan perubahan kinerja bagi para karyawan baik dilingkungan 

manajerial maupun lingkungan terdepan (Mangkuprawira, 2002). Berdasarkan 

pada pernyataan tersebut maka program pelatihan dan pengembangan yang 
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diberikan kepada setiap karyawan haruslah bermakna dan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaannya, sehingga setelah diberikan pelatihan tersebut bagi 

karyawan terutama dapat meningkatkan kinerjanya. 

Area Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 

mengacu pada arah kebijakan ekonomi yang tercantum dalam GBHN 1999-2004, 

yaitu melakukan pengembangan perekonomian yang bersifat global sesuai dengan 

kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan 

keunggulan komparatif sebagai negara agraris sesuai dengan kompetensi dan 

produk unggulan masing-masing daerah, khususnya pertanian dalam arti yang 

luas, kehutanan dan perkebunan serta mengembangkan perdagangan dan investasi 

dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan terbukanya aksebilitas yang 

sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan semua 

daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya 

manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.      

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan era globalisasi ini, 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai 

pengawas pelaksana teknis di bawah naungan Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan yang melakukan penyempurnaan organisasi serta pembenahan 

kinerja yang lebih baik, penyempurnaan organisasi dan sistem kinerja 

dilaksanakan dalam upaya menyesuaikan visi dan misi organisasi dengan 

kebutuhan nyata bagi masyarakat industri dan perdagangan. 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 : 
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86/MPP/Kep/3/2001 Tentang perubahan organisasi dan tata kerja dalam 

pelaksanaan serta kebijakan teknis dibidang pembinaan, pengaturan serta 

pengawasan perdagangan berjangka komoditi. 

Dengan perubahan organisasi menyebabkan pula perubahan gaya 

manajemen. Visi BAPPEBTI menjadikan institusi yang dapat dan mampu 

menangani jasa pelayanan secara profesional, membutuhkan sumber daya 

manusia yang siap mengemban visi organisasi. BAPPEBTI menekankan tujuan 

organisasi pada kegiatan manajemen yang berorientasi bisnis tanpa meninggalkan 

tugas pokok dalam menerbitkan izin usaha bagi bursa berjangka, lembaga kliring 

berjangka, pialang berjangka, penasehat berjangka dan pengelola sentral dana 

berjangka.  

Seiring perubahan dalam organisasi, maka diperlukan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu mengatasi perkembangan lingkungan. 

BAPPEBTI pada dasarnya adalah perpanjangan tangan pemerintah pada 

lingkungan industri dan perdagangan, yang harus mempersiapkan sumber daya 

manusia berupa aparatur yang profesional, sekaligus sebagai fasilisator bagi 

masyarakat..  

Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan suatu pengkajian guna untuk 

mengetahui kesiapan aparatur BAPPEBTI menghadapi perubahan organisasi. 

Apakah kompetensi sumber daya manusia yang tersedia sudah mampu memenuhi 

tujuan dari organisasi.  Perbedaan kompetensi sumber daya manusia antara 

kemampuan pribadi dan kemampuan jabatan yang dituntut oleh organisasi 

menimbulkan gap dan menyebabkan hasil kinerja sumber daya manusia jauh dari 

yang diharapkan saat sekarang dan masa yang akan datang. 
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Sejak masa sebelum perubahan organisasi dari BAPEBTI  menjadi 

organisasi BAPPEBTI yang berorientasi bisnis, karyawan disiapkan berdasarkan 

tujuan hanya sebagai fasilisator atau pembina bagi masyarakat perdagangan 

berjangka komoditi. Pada saat sekarang, dimana aparatur bappebti diharapkan 

berperan langsung dalam pengawasan setiap bursa berjangka terutama 

membutuhkan aparatur yang siap dan mampu bersikap serta berjiwa bisnis secara 

profesional. 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari organisasi Bappebti yang baru 

ini, jelas diperlukan suatu upaya pembinaan aparatur sehingga dapat dicapai 

tujuan dari organisasi. Pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan dengan 

pemberian melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan terutama  

guna meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan penilaian 

(attitude). Setiap organisasi yang ingin meningkatkan kinerjanya harus 

mempunyai komitmen untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan 

hanya dapat dilakukan melalui usaha pemberian pelatihan secara terstruktur agar 

ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia tidak menjadi 

usang (absolut). 

Terlebih dahulu sebelum menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan, 

langkah awal yang perlu dilaksanakan terutama melakukan evaluasi terhadap 

pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis kebutuhan pelatihan guna untuk mengetahui kesenjangan 

(gap) antara kemampuan individu dan kemampuan jabatan yang disyaratkan 

organisasi dan pada akhirnya akan dihasilkan suatu program pelatihan yang 



 

 6 

dibutuhkan saat ini sehingga pengembangan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. 

  

1.2.      Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan yaitu : 

1. Meningkatnya tingkat persaingan setiap perdagangan berjangka di era 

globalisasi membutuhkan sumber daya manusia pengawas perdagangan yang 

berkualifikasi dan profesional dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

2. Perubahan struktur organisasi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi 

(BAPEBTI) ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(BAPPEBTI) yaitu merubah visi dan misi bagi organisasi.  

3. Perubahan tujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dari 

yang berorientasi sebagai pelayan masyarakat cenderung pada orientasi 

bersifat bisnis. 

4. Kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang 

berupaya dalam meningkatkan jasa, mutu dan jenis layanan prima, sehingga 

membutuhkan sumber daya manusia profesional yang siap mendukung 

dalam pelaksanaan. 

   

1.3.      Perumusan  Masalah    

Dari latar belakang dan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, 

sehingga dapat dirumuskan permasalahan pokok, yaitu :  

1. Apakah kebutuhan dan prioritas pelatihan karyawan Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) setelah reorganisasi 
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memenuhi standarisasi kriteria berorientasi bisnis yang sesuai dengan visi 

Bappebti ? 

2. Apakah program pelatihan yang dilaksanakan oleh Bappebti sebelum dan 

setelah terjadinya perubahan dalam organisasi telah berdasarkan pada analisis 

kebutuhan pelatihan (Training Needs Analysis) ?  

3. Adakah korelasi atau hubungan antara pelatihan dengan peningkatan kinerja 

bagi karyawan pada Bappebti ?. 

 

1.4.     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, maka dapat disusun suatu 

tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk : 

1. Menganalisis kebutuhan pelatihan dan prioritas pelatihan yang berorientasi 

bisnis dalam rangka peningkatan kinerja sumber daya manusia Bappebti.  

2. Mengkaji sistem program pelatihan dan pengembangannya yang 

dilakasanakan oleh Bappebti.  

3. Menganalisis pengaruh hubungan pelatihan dan peningkatan kinerja pada 

lingkungan sumber daya manusia  Bappebti. 

 

1.5.      Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, bagi 

lembaga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 

Jakarta. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni: 

1.5.1   Manfaat bagi peneliti 

  Dapat mempelajari metode evaluasi pelatihan, analisis kebutuhan 

pelatihan, mengidentifikasi berbagai jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan dalam 
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suatu organisasi sehingga pada saat kembali bertugas pada unit kerja nantinya, 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan ini langsung guna untuk meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia demi kemajuan daerah yang lebih baik.  

1.5.2    Manfaat bagi BAPPEBTI. 

Diharapkan sebagai bahan masukan dan informasi terhadap jenis pelatihan 

yang dibutuhkan karyawan sesuai dengan visi Bappebti guna dalam melakukan 

tugas sebagai pengawas yang berorientasi bisnis.   

 

1.6.      Ruang Lingkup Penelitian  

Kegiatan penelitian ini dibatasi pelaksanaannya di Kantor Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berlokasi di Bumi Daya Plaza 

Lt. 4 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat. Penelitian dilaksanakan dalam ruang 

lingkup Manajemen Kinerja dan pelatihan. Responden yang termasuk adalah para 

karyawan atau pegawai PNS di lingkungan Bappebti. Alat penelitian yang 

digunakan adalah Training Needs Assesment Tool (T-NAT), Rentang kriteria dan 

Rank Spearman dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Titik fokus 

penelitian ini ditujukan pada pelaksanaan pelatihan dan pengembangannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 




