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KKAAJJIIAANN  HHAASSIILL  AANNAALLIISSIISS  KKEEBBUUTTUUHHAANN  PPEELLAATTIIHHAANN  PPEEGGAAWWAAII  DDIINNAASS  

PPEERRHHUUBBUUNNGGAANN  PPAADDAA  KKAANNTTOORR  DDIIKKLLAATT  TTRRAANNSSPPOORRTTAASSII  DDAARRAATT  BBEEKKAASSII  

  

OOlleehh::  SSaarrwwaannddii  

 

ABSTRAK 

Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) merupakan langkah awal dan strategis dalam 

penyelenggaraan program pelatihan, sehingga perlu perhatian khusus dalam pengelolaannya. 

Penelitian ini dikembangkan untuk melihat hasil analisis kebutuhan pelatihan pegawai dinas 

perhubungan yang dilakukan oleh Kantor Diklat Transportasi Darat Bekasi supaya 

mendapatkan gambaran dalam menyusun program pelatihan. Metode yang digunakan studi 

kasus. Analisisnya yaitu analisis tingkat organisasi, analisis tingkat operasional, dan analisis 

tingkat individu untuk mendapatkan calon peserta diklat yang sesuai dengan kebutuhan  

dinas/instansi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelatihan. Hasil analisis kebutuhan 

pelatihan yang dilakukan terhadap 521 dinas perhubungan yaitu diperoleh data dinas 

perhubungan yang mengirimkan formulir sebanyak 52 dinas perhubungan provinsi dan 

kota/kabupaten, dengan jumlah calon peserta sebanyak 179 orang untuk 11 jenis diklat. Dari 

sejumlah diklat yang akan dilaksanakan ternyata calon peserta diklat lebih banyak memilih 

diklat pengujian kendaraan bermotor.  

 

Kata kunci: analisis kebutuhan, pelatihan. 

 

PENDAHULUAN 

Pada dekade terakhir ini di berbagai negara maju berhasil menurunkan angka 

kecelakaan lalu lintas. Tetapi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia belum 

berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ini bisa kita lihat dari data kecelakaan lalu 

lintas jalan dari tahun 2004–2010 di bawah ini yang bersumber dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. 

Kecelakaan tahun 2004 sebanyak 17.732 kasus dengan korban meninggal 11.204 orang, 

luka berat 8.983 orang, luka ringan 12.084 orang dengan kerugian 53.05 miliiar. Pada  tahun 

2005 jumlah angka kecelakaan semakin tinggi yaitu 91.623 kasus dengan korban meninggal 

16.115 orang, luka berat 35.891 orang, dengan kerugian mencapai 51.56 miliar. Pada  tahun 

2006 jumlah kecelakaan sedidikt menurun yaitu 87.020 kasus dengan korban meninggal 

15.762 orang, luka berat 33.282 orang, luka ringan 52.310 orang dengan kerugian 81.95 

miliar. Pada  tahun 2007 jumlah angka kecelakaan kembali menurun yaitu 48.508 kasus, 

tetapi jumlah korban meninggal meningkat menjadi 16.548 orang, luka berat 20.180 orang, 

luka ringan 45.860 orang, dengan kerugian mencapai 103.29 miliar. Pada  tahun 2008 jumlah 

kecelakaan kembali meningkat menjadi 59.164 kasus dengan korban meninggal 20.118 orang, 

luka berat 23.440 orang, luka ringan 55.772 orang, dengan kerugian 123.01 miliar. Dan pada 

tahun 2009 jumlah kecelakaan sedikit menurun  dibandingkan tahun 2008 yaitu 57.726 kasus 

dengan korban meninggal 18.205 orang, luka berat 21.289 orang, luka ringan 58.304 orang, 
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namun jumlah dengan kerugian yang paling besar yaitu 158.66 miliar. Tahun 2010 jumlah 

kecelakaan semakin meningkat  melebihi tahun 2008 yaitu 66.488 kasus dengan korban 

meninggal 19.873 orang, luka berat 16.196 orang, luka ringan 63.809 orang dengan jumlah 

kerugian 158.26 milliar. 

Berdasarkan data kecelakaan di atas jelas bahwa kondisi ini perlu perhatian serius bagi 

lembaga pelatihan seperti STTD Bekasi sebagai tempat pembinaan dan pengembangan 

pegawai perhubungan khususnya di sector perhubungan darat. Hal ini disebabkan kualitas dan 

kompetensi SDM di pemerintahan daerah masih sangat rendah dibandingkan SDM di 

pemerintahan  pusat, sehingga berdampak pada tingkat pelayanan, dan keselamatan pengguna 

jasa transportasi. 

Upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada bidang transportasi 

mutlak dilakukan melalui berbagai bentuk program pemberian keterampilan dan pengetahuan 

seperti pendidikan dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (1999:4) 

menjelaskan bahwa “Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan.  

 Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai di bidang transportasi 

darat diberikan melalui pendidikan dan pelatihan teknis. Penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan teknis tidak serta merta bisa diikuti oleh semua pegawai dinas perhubungan, tetapi 

ada tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk menentukan peserta pelatihan perlu 

dilakukan tahap analisis kebutuhan pelatihan dengan  berdasarkan pada analisis yang 

mendalam mengenai kebutuhan pelatihan teknis yang sesuai bagi para pegawai Dinas 

Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Analisis kebutuhan pelatihan (training need analysis) merupakan langkah awal  dari 

fungsi perencanaan dalam manajemen pelatihan untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang 

dirasakan perlu dan mendesak oleh suatu lembaga/instansi. Apabila proses penentuan 

kebutuhan pelatihan dilakukan dengan cermat dan detail, maka program pelatihan akan 

berjalan dengan baik dan tujuan pelatihan dapat tercapai seperti yang diharapkan. 

Analisis kebutuhan pelatihan (training need analysis) direncanakan dan dilaksanakan 

untuk memperoleh sejumlah data atau informasi tentang  kondisi dan kebutuhan pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya. Analisis  kebutuhan membantu organisasi maupun individu 

dalam mencari solusi masalah untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itu analisis 

kebutuhan pelatihan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan haruslah melibatkan tiga 

kegiatan analisis yaitu analisis organisasi, analisis kinerja dan analisis individu. 

Namun kebanyakan lembaga diklat di lingkungan Kementerian Perhubungan belum 

melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara komprehensif, salah satunya di Kantor Diklat 

Transportasi Darat Bekasi. Hal ini terlihat dari kurangnya minat pegawai untuk mengikuti 

diklat, sehingga berdampak pada sedikitnya jumlah peserta yang ikut program pelatihan, 
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bahkan setiap kegiatan pelatihan selalu kekurangan peserta. Ini menjadi catatan bagi 

lembaga/instansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan supaya kegiatan analisis kebutuhan 

dijadikan rujukan bahkan patokan bagi penyelenggara dalam menyusun dan melaksanakan 

program pelatihan, sehingga program pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan 

sasaran. 

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa terpanggil untuk mengetahui lebih jauh 

tentang hasil analisis kebutuhan pelatihan pegawai dinas perhubungan pada Kantor Diklat 

Transportasi Darat Bekasi.   

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hasil analisis 

kebutuhan pelatihan pegawai dinas perhubungan pada Kantor Diklat Transportasi Darat 

Bekasi tahun anggaran 2010. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai 

informasi dan bahan pertimbangan dalam menyusun program pelatihan untuk meningkatkan 

kinerja pegawai dan kualitas pelatihan,  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Tujuan dari 

studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, 

sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang 

kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang umum. Metode 

penelitian studi kasus, diharapkan dapat memberikan deskripsi atau gambaran, lukisan secara 

sistematis, faktual, akurat dan mendetail mengenai fakta pada suatu tempat atau lembaga yang 

diteliti. 

Data penelitian yang dibutuhkan diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. 

Subyek penelitian dipilih secara purposive yang terdiri dari ketua pelaksana diklat, dan staf 

pelaksana diklat di Kantor Diklat Transportasi Darat Bekasi tahun anggaran 2010 yang 

berjumlah 3 orang. 

 

HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan kepada ketua 

pelaksana diklat dan staf pelaksana diklat diperoleh data hasil analisis kebutuhan pelatihan 

pegawai dinas perhubungan oleh Kantor Diklat Transportasi Darat  Bekasi tahun anggaran 

2010 sebagai berikut : 

1. Jumlah dinas perhubungan provinsi, kota/kabupaten yang mengisi dan mengembalikan 

formulir data isian pegawai calon peserta pelatihan sebanyak 52 dinas perhubungan dari 

521 jumlah dinas perhubungan (provinsi, kota/kabupaten) se-Indonesia . 

2. Jumlah formulir data pegawai dinas perhubungan calon peserta pelatihan sebanyak 179 

orang dari 37.320 orang jumlah pegawai dinas perhubungan di seluruh Indonesia. 
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3. Jumlah program diklat yang akan diselenggarakan Kantor Diklat Transportasi Darat  

sebanyak 11 jenis diklat. Adapun jumlah calon peserta untuk masing-masing diklat 

terinci sebagai berikut : 

a. Manajemen transportasi perkotaan (1 angkatan) sebanyak 19 orang, 

b. Fasilitas LLAJ (1 angkatan) sebanyak 27 orang, 

c. Analisis dampak lalu lintas (2 Angkatan) sebanyak 27 orang, 

d. Teknik pengaturan dan pengendalian persimpangan (1 angkatan)  sebanyak 21 orang, 

e. Keselamatan perlintasan sebidang (1 angkatan)  sebanyak 11 orang, 

f. Pengumpulan dan pengolah data LLAJ (2 angkatan) sebanyak 17 orang, 

g. Teknik operasi kereta api (1 angkatan) sebanyak 5 orang, 

h. Pengujian kendaraan bermotor ( 2 angkatan) sebanyak 52 orang. 

Dilihat dari data hasil analisis kebutuhan pelatihan yang diperoleh Kantor Diklat 

Transportasi Darat Bekasi, dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan tahun anggaran 

2010 masih sangat  rendah sekali minat dinas perhubungan dan keinginan pegawai yang 

membutuhkan dan mau mengikuti pelatihan.  Berdasarkan data program diklat yang akan 

diselenggarakan, program diklat yang sedikit peminatnya yaitu program diklat teknik operasi 

kereta api, sedangkan program diklat yang banyak peminatnya yaitu program diklat pengujian 

kendaraan bermotor.     
 

Pembahasan  

Dari hasil analisis kebutuhan pelatihan pegawai dinas perhubungan yang dilaksanakan 

oleh Kantor Diklat Transportasi Darat Bekasi, dapat digambarkan bahwa tingkat partisipasi 

instansi maupun pegawai dinas perhubungan masih sangat rendah sekali akan kebutuhan 

pelatihan. Hal ini berarti tingkat pengembangan pengetahuan dan keteranpilan pegawai sangat 

rendah serta peningkatan kinerja organisasi sangat lambat, sehingga jelas berdampak pada 

rendahnya tingkat pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. 

     Namun hasil analisis kebutuhan pelatihan ini tidak bisa dijadikan alasan yang tepat 

bahwa instansi maupun pegawai dinas perhubungan provinsi, kota/kabupaten minat untuk 

mengikuti pelatihannya rendah. Hasil ini bisa dikarenakan pelaksanaan analisis kebutuhan 

pelatihan pegawai dinas perhubungan yang dilakukan oleh Kantor Diklat Transportasi Darat 

Bekasi baru sampai tingkat pimpinan/kepala dinas perhubungan saja, dan belum sampai ke 

tingkat pegawai, sehingga  data yang dihasilkan kurang maksimal.   

Pada umumnya analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

diklat pemerintah masih sebatas mencari data dan informasi pegawai yang berminat 

mengikuti pelatihan, belum melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan secara komprehensif, 

yang sesuai dengan konsep. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal, 

pelaksanaan analisis kebutuhan harus berdasarkan konsep/teori. 
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Analisis kebutuhan pelatihan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-

faktor pendukung dan penghambat kompetensi pegawai demi mencapai tujuan (goals and 

objectives) yang mengarah pada peningkatan kinerja pegawai. Analisis kebutuhan pelatihan 

dilakukan sebelum program pelatihan dirancang. Analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu 

investigasi sistematis mengenai deskrepansi kinerja untuk menggambarkan kesenjangan, 

menetapkan mengapa itu terjadi, dan memutuskan apakah pelatihan merupakan solusi 

potensial.  

Analisis kebutuhan pelatihan perlu dipahami dan dilakukan oleh Kantor Diklat 

Transportasi Darat Bekasi guna memilih program diklat apakah yang harus dilaksanakan 

dengan segera bagi para pegawai dinas perhubungan yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Hal 

ini sangat penting dilakukan supaya pegawai dinas perhubungan yang mengikuti program 

pelatihan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta hasil yang didapat 

selama pelatihan dapat diimplementasikan di tempat kerja masing-masing.  

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan factor yang kritis dalam mengembangkan 

program pelatihan yang efektif. Bila pekerjaan dianalisis dari sudut pandang yang dikerjakan, 

bagaimana mengerjakannya, mengapa hal tersebut dikerjakan, atas dasar apa dan dengan 

kondisi yang bagaimana, maka memungkinkan dirancang mata pelatihan yang realistik untuk 

membekali pegawai guna melaksanakan pekerjaannya. 

Sebelum pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan, Kantor Diklat Transportasi Darat 

Bekasi juga harus menetapkan tujuan dilaksanakannya analisis kebutuhan pelatihan, supaya 

menghasilkan sebanyak mungkin data/informasi yang relevan guna mengetahui dan atau 

menentukan apakah perlu/tidaknya pelatihan dalam organisasi tersebut. Jika perlu pelatihan 

maka pengetahuan khusus yang bagaimana, kemampuan-kemampuan seperti apa, kecakapan-

kecakapan jenis apa, dan karakteristik-karakteristik lainnya bagaimana yang harus diberikan 

kepada peserta selama pelatihan tersebut.  

Selain menetapkan tujuan analisis, juga perlu menentukan sasaran yang tepat sehingga 

pelatihan yang diberikan bermanfaat untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pegawai guna menunjang kinerja organisasi atau dinas perhubungan tempat 

pegawai bekerja. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan Kantor 

Diklat Transportasi Darat Bekasi harus melakukan analisis secara menyeluruh mulai dari 

tingkat organisasi, tingkat operasional, hingga sampai tingkat pegawai. Adapun analisis yang 

harus dilakukan yaitu :  

1) Analisis Organisasi 

Dalam tahapan ini jenis-jenis permasalahan yang terjadi di lingkup organisasi 

diidentifikasi. Analisis organisasi dibutuhkan untuk mengetahui pelatihan dilakukan di 

level mana. Diagnosis meliputi efektifitas dan efisiensi organisasi, perencanaan jenjang 
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karir, perubahan teknologi, juga budaya organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang di 

lakukan adalam analisis ini adalah: 

 Menganalisis Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang dinas 

perhubungan provinsi ,kota/ kabupaten 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, perlu dibuat perencanaan mengenai 

pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan di masa depan, termasuk pula 

pengembangan lembaga/instansi itu sendiri. Rencana-rencana dituangkan dalam 

pernyataan jenis kegiatan/usaha, tujuan akhir dari kegiatan tersebut, sumber daya dan 

dana untuk menunjang kegiatan tersebut. Demikian pula faktor-faktor lainnya  yang 

termasuk pada non-pelatihan perlu dipertimbangkan. 

 Menganalisis Iklim organisasi  

Menganalisis iklim organisasi sangatlah penting bagi suatu  pelatihan, terutama 

menyangkut masalah  sikap, moral, disiplin, kepemimpinan, kepuasan kerja, 

komunikasi. 

 Menganalisis Struktur Organisasi 

Bidang ini menyangkut masalah-masalah uraian jabatan, hak, dan kewajiban, jalur 

informasi, semua ini perlu kejelasan untuk menghindari kekeliruan, melepas tanggung 

jawab dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan 

prosedur/aturan yang ada dalam suatu organisasi. 

2) Analisis Operasional 

Analisis operasional dilakukan guna menentukan perilaku-perilaku yang harus ada pada 

diri seorang karyawan supaya mampu bekerja seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, 

perilaku-perilaku tersebut diminta mengacu pada standar-standar pekerjaan. Analisis 

operasional ini menekankan pada tingkat kemampuan ,pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan perilaku yang harus dipenuhi seorang pegawai. 

3) Analisis Individu 

Analisis individu digunakan untuk mengetahui seberapa baik seorang karyawan melakukan 

pekerjaannya. Fokus analisis individu yaitu pada tingkat prestasi pegawai (individual 

performance) serta pengalaman kerja pegawai tersebut. 

Analisis kebutuhan pelatihan dapat menghasilkan data/informasi yang maksimal jika 

pelaksanaannya  dilakukan mulai dari tingkat organsasi, tingkat operasional, sampai tingkat 

individu. Oleh karena itu, analisis kebutuhan pelatihan harus menjadi kunci utama dalam  

penyelenggaraan pelatihan untuk menghasilkan pelatihan yang berkualitas dan sesuai dengan 

kebutuhan pegawai.     
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data hasil analisis kebutuhan pelatihan pegawai dinas perhubungan oleh 

Kantor Diklat Transportasi Darat Bekasi, diperoleh kesimpulan yaitu, pertama; jumlah yang 
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diperoleh sebanyak 52 dinas perhubungan provinsi dan kota/kabupten, dengan jumlah 

pegawai calon peserta sebanyak 179 orang. Sedikitnya instansi dan pegawai dinas 

perhubungan yang mengisi data calon peserta pelatihan menunjukkan masih rendah minat 

instansi dan pegawai dinas perhubungan untuk mengikuti diklat guna mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

pengguna jasa tranpsortasi, kedua; pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan masih sebatas 

tingkat organisasi belum sampai ke tingkat individu, sehingga hasil analisis kebutuhan 

pelatihan yang dikumpulkan belum maksimal. 

Saran dari penelitian ini yaitu pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan harus dilakukan 

secara komprehensif mulai dari analisis tingkat organisasi, tingkat operasional, sampai tingkat 

individu supaya hasil yang diperoleh maksimal, serta data hasil analisis kebutuhan pelatihan 

yang diperoleh dapat meningkatkan kualitas pelatihan dan kinerja pegawai.  
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