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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Fenomena globalisasi ditandai dengan pudarnya batas antarnegara, 

kebebasan individu, serta dunia bisnis dan industri yang terkoneksi satu sama lain 

sehingga membuat laju perubahan berjalan sangat cepat. Lahirnya pekerja 

berpengetahuan (knowledged worker) pada awal abad 20 di banyak perusahaan dan 

organisasi juga mewarnai era globalisasi menggantikan pekerja manual yang 

mengandalkan kemampuan fisik. Memasuki abad 21, pekerja berpendidikan 

dengan tingkat intelektualitas tinggi mulai membanjiri dunia kerja dan mendorong 

pemilik perusahaan menyesuaikan gaya manajemen organisasinya dari perintah 

atau komando menjadi sharing atau partisipatif, baik dalam proses pembuatan 

maupun pelaksanaan keputusan. Fenomena tersebut mendorong lahirnya gerakan 

organisasi pembelajar (learning organization).  

Konsep learning organization disampaikan oleh Senge (1990) dalam buku 

The Fith Discpline: The Art and Practices of Learning Organization, dunia yang 

semakin terkoneksi serta bisnis yang kompleks dan dinamis, mendorong kecepatan 

belajar menjadi satu-satunya keunggulan kompetitif jangka panjang. Jadi sangatlah 

tidak memadai jika hanya satu atau beberapa orang saja yang diwajibkan belajar 

untuk organisasinya. Proses pembelajaran harus diikuti oleh seluruh karyawan 

perusahaan atau organisasi di semua level. Model pengelolaan proses pembelajaran 

oleh seluruh pekerja pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti ini 

disebut sebagai corporate university (Corpu).  

Corporate university atau universitas perusahaan muncul pada abad ke-20 

sebagai lanjutan dari tren pendidikan tenaga kerja yang dimulai di General Motors 

(GM) dan General Electric (GE) pada awal tahun 1914. Pada waktu itu, tujuan 

pendirian corporate university dimaksudkan untuk mengatasi kelambatan dan 

ketidakmampuan proses pembelajaran teoretis yang dilaksanakan di perguruan 

tinggi konvensional dengan tuntutan praktik kerja yang sebenarnya. Pada tahun 

1990-an, praktik pembelajaran pada perusahaan atau organisasi mulai dijalankan 

dengan mengadopsi konsep corporate university. Sejak saat itu, perusahaan-

perusahaan terkemuka di dunia ingin bertransformasi menjadi organisasi 

pembelajar. Di Eropa, perusahaan seperti Shell dan Phillips mulai membangun 

corporate university dengan mengubah pendekatan pembelajaran tradisional ke 

pendekatan strategis.  

Di Indonesia, konsep corporate university mulai diadopsi dan 

diimplementasikan pada tahun 2000-an. PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) 

merupakan salah satu perusahaan yang memulai menjalankan model corporate 

university dan bisa disebut sebagai pelopor dalam bidang ini. Selain PT Telkom, 

kita juga mengenal PLN Corporate University, milik PT PLN, serta IPC Corporate 

University milik PT Pelindo II. Perbandingan pendekatan model pembelajaran 

tradisional dan strategis disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1 Perbandingan pendekatan pembelajaran tradisional dan strategis 

Pendekatan tradisional Pendekatan strategis 

Reaktif Proaktif 

Taktis Strategis 

Pengembangan individu Kompetensi organisasi 

Orientasi pada tujuan pelatihan Mencari solusi bagi organisasi 

Tanggung jawab sendiri Kemitraan dengan pengguna 

Terpisah antar pengguna Terintegrasi 

Kesempatan pendidikan terbatas Kesempatan pendidikan luas  

Kebutuhan tertentu Kebutuhan menyeluruh 

Tidak ada evaluasi Evaluasi sebagai feed back utama 

Biaya tinggi Prioritas/Efisiensi 

Pelatihan sebagai produk Pelatihan adalah proses 

Berdiri sendiri Bersinergi 

Sumber: Kemenkeu Corpu (2016) 
 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diidentifikasi perbedaan mendasar antara training 

center dan corporate university yaitu pada fokus pembelajarannya. Training center 

hanya fokus pada pemenuhan kesenjangan kompetensi individu, sedangkan 

corporate university fokus pada strategic organization issue dan business 

performance di Gambar 1. 
 

Fokus pada kesenjangan 

kompetensi individu 

 

Fokus pada strategic organization 
issue dan business performance 

 
 
 
 

         Training Center       Corporate University 
 

 
 
 
Sumber: Kemenkeu Corpu (2016) 
 

Gambar 1 Perbedaan fokus training centre dan corpu 
 

Produk corporate university lebih banyak dan bervariasi bukan hanya diklat 

seperti yang selama ini dikerjakan oleh training center. Seluruh proses 

pembelajaran diarahkan untuk memberikan dampak bagi visi, misi, dan sasaran 

kinerja Kementerian Keuangan. Ditinjau dari outputnya, perbedaan ragam 

pembelajaran di training center dan corporate university disajikan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2 Perbedaan produk training center dan corporate university 

No. Training Center Corporate University 

a. Class learning Class learning 

b. E-learning E-learning 

c. Blended learning Blended learning 

d.  Coaching/mentoring 

e.  Culture change 

f.  Knowledge Management System 

g.  On the job training 

h.  Sharing knowledge 

i.  Knowledge management working group 

j.  Community of Practice 

Sumber: Kemenkeu Corpu (2016) 

 

Proses pembelajaran dalam kerangka corporate university dilaksanakan 

melalui tahapan berikut. 

a. Input, yang diawali dengan kegiatan identifikasi kebutuhan pembelajaran 

dengan melihat gap kinerja organisasi, formulasi kurikulum, merancang action 

learning, dan merancang learning impact measurement. 

b. Proses, dilakukan melalui metode yang paling efektif dan efisien dengan 

pemanfaatan resource seoptimal mungkin.  

c. Output, yaitu pembelajaran yang diharapkan mampu memberikan dampak 

(impact) sebesar mungkin bagi kinerja organisasi diukur melalui beberapa 

metode, yaitu action learning application, evaluasi pasca diklat, dan return on 

training investment. 

Kerangka pembelajaran yang dilaksanakan dalam corporate university, 

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 

a. Applicable, yaitu mudah dipelajari, diajarkan, dan diterapkan melalui disusunlah 

action learning application. 

b. Relevant, yaitu dilaksanakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan kekinian 

(update). 

c. Impactful, yaitu berdampak langsung pada peningkatan kinerja orgarusasi yang 

diukur dengan learning impact measurement. 

d. Accesible, yaitu harus mudah diakses dimana, kapan, dan dari mana saja.  

Di lingkungan pemerintahan, Kementerian Keuangan menjadi pelopor yang 

pertama mengadopsi konsep corporate university dengan membentuk 

Kementerian Keuangan Corporate University atau disingkat Kemenkeu Corpu.  

Struktur ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 

974/KMK.01/2016 Tentang Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan 

Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam KMK 

disebutkan unit organisasi eselon I yang bertugas menjalankan tata kelola 

Kemenkeu Corpu yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 

Dengan kata lain Kemenkeu Corpu diterapkan sebagai perwujudan tranformasi 

BPPK. Untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait Kemenkeu Corpu, 

disajikan rumah Kemenkeu Corpu pada Gambar 2. 
 



4 

   
Sumber: Kemenkeu Corpu (2016) 

Gambar 2 House of Kemenkeu Corpu  
 

Pada Gambar 2 diuraikan penjelasan komponen-komponen dari house of 

Kemenkeu Corpu. Learning Strategy Governance yang merupakan penggerak dari 

proses berjalannya Kementerian Keuangan Corporate University.   
1. Learning Focus, merupakan kompetensi yang diprioritaskan bagi setiap jabatan 

yang terhubung, terintegrasi, dan mendukung tujuan strategis organisasi. 

Learning focus diturunkan dari Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang 

dilakukan secara menyeluruh. 

2. Knowledge Management (KM), merupakan rangkaian kegiatan yang digunakan 

organisasi dalam mengidentifikasi, menciptakan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan, diketahui, dan dipelajari kembali oleh seluruh 

anggota organisasi. 

3. Smart learning infrastructure, merupakan infrastruktur yang diperlukan dalam 

menunjang proses pembelajaran, termasuk di dalamnya Knowledge 

Management System (KMS). 

4. School, yaitu unit yang berfungsi mengembangkan keterampilan khusus bagi 

pegawai yang dibutuhkan untuk mendukung strategi dan operasional organisasi 

serta pelatihan dan sertifikasi bidang keuangan negara. 

5. College, merupakan unit yang berfungsi menciptakan alignment melalui 

kerjasama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia serta berbagai institusi 

dari dalam dan luar negeri. 

6. Academy, adalah unit yang berfungsi menciptakan keunggulan kompetitif core 

business, leadership and talent development, organizational research bidang 

keuangan negara, calon pemimpin dan talent masa depan, serta pencarian 

sumber pengetahuan bagi organisasi melalui jurnal BPPK, kajian akademis, 

Forum Ilmiah Keuangan Negara (FIKN), dan call for paper. 
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7. Learning Solution Architecture, merupakan solusi pembelajaran yang 

digunakan oleh Kementerian Keuangan Corpu berupa facilitating skill, yaitu 

tenaga pengajar yang kompeten berasal dari internal maupun eskternal 

Kementerian Keuangan serta organizational learning technology certification 

atau pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat dalam 

pengelolaan, pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi pembelajaran. 

Transformasi lembaga diklat menjadi corporate university harus sejalan 

dengan strategi pengelolaan dan pengembangan organisasi sebagai pembelajar 

yang baik guna mencapai tujuan bersama (Surjani 2013). Kemenkeu Corpu 

bertugas mengembangkan kompetensi SDM keuangan negara melalui media 

pembelajaran yang lebih beragam dibandingkan dengan BPPK sebagai lembaga 

diklat. Media pembelajaran yang telah didesain secara lengkap diuraikan berikut 

ini. 

a. Class learning, yaitu pembelajaran tatap muka di dalam kelas yang 

memungkinkan interaksi langsung antara peserta diklat dengan pengajar.  

b. E-learning, merupakan pembelajaran melalui Knowledge Management System 

(KMS) untuk memudahkan akses pengetahuan yang dibutuhkan bagi seluruh 

pegawai Kemenkeu. 

c. Blended learning, merupakan gabungan dari metode pembelajaran klasikal dan 

e-learning. 

d. Coaching/mentoring, yaitu bimbingan bagi pegawai atau pejabat yang 

dilakukan oleh atasan masing-masing di tempat kerja. 

e. Culture change, merupakan upaya Kemenkeu Corporate University dalam 

mengakomodasi dan bersikap proaktif kepada perubahan budaya yang terjadi 

pada organisasi. 

f. On the job training, adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta melalui 

praktik langsung di tempat kerja. 

g. Knowledge sharing, merupakan forum diskusi untuk menjaga agar pengetahuan 

dan ketrampilan keuangan negara tidak hilang dari organisasi. 

h. Community of Practice, yaitu komunitas yang terdiri dari para pejabat, praktisi, 

dan pegawai dengan pengalaman kerja dan ketrampilan tertentu. 

 Sebuah corporate university memiliki banyak stakeholders. Meskipun 

demikian, empat stakeholder yang dianggap paling penting untuk keberlangsungan 

organisasi adalah peserta, instruktur/pengajar, manajemen, dan alumni. Walaupun 

secara individual keinginan setiap stakeholder berbeda-beda, namun secara umum 

semua stakeholder ingin corporate university dapat menyediakan pelatihan yang 

memberikan mereka knowledge, skill, dan attitude (KSA) yang tepat guna 

meningkatkan kinerja mereka. Menurut Porter dan McKibbin (1988), keinginan 

yang dianggap paling penting oleh peserta pelatihan dari corporate university 

disajikan pada uraian berikut. 

1. Pelatihan yang bermanfaat dengan biaya yang terjangkau. 

2. Program yang efisien dari aspek waktu. 

3. Praktikalitas program dan metode yang digunakan dalam mempelajarinya. 

4. Instruktur/pengajar yang peduli dan kompeten. 

5. Berguna bagi pengembangan karir mereka setelah mengikuti pelatihan. 

6. Akses komunikasi, sarana, dan prasarana yang memadai. 

7. Sistem administrasi yang sederhana. 

8. Pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan peserta. 
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Untuk merespon harapan peserta pelatihan Corpu, diuraikan juga 11 faktor-

faktor kunci sukses yang harus dipenuhi oleh corporate university. 

1. Menyediakan program pelatihan yang menarik, praktikal, efisien, sederhana, 

dan mampu menjawab keinginan peserta bagi pelaksanaan pekerjaan. 

2. Menyediakan program yang dapat menggunakan secara maksimal sumber daya 

institusi dan keunikan yang membedakan corporate unversity dengan institusi 

lainnya seperti sarana prasarana, lokasi, metode pembelajaran, kompetensi 

pengajar, dan lain-lain. 

3. Memperluas peran institusi dan pengajar agar dapat memberdayakan para 

praktisi dalam mengajar, mengembangkan materi ajar, dan interaksi dengan 

peserta secara proporsional. 

4. Menggunakan jasa pengajar dari pelaku bisnis di lapangan yaitu para Skill 

Group Owner (SGO) sebagai guest speaker dalam rangka menciptakan sinergi 

antara institusi pengguna layanan, para peserta, dan pihak manajemen Corpu.  

5. Melibatkan pegawai dan pimpinan organisasi untuk sharing permasalahan 

kerja mereka serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan corporate 

university sebagai alternatif solusi. Peran alumni semakin penting dan 

bermanfaat bagi pihak manajemen dalam penyusunan program dan respons 

yang lebih baik bagi keberlangsungan Corpu. 

6. Menonjolkan karakteristik atau fitur khusus dari suatu corporate university 

untuk terus ditingkatkan kualitasnya. Disaat bersamaan keseluruhan program 

yang dimiliki harus tetap dapat mentransfer kompetensi secara efisien dan 

efektif guna mencapai tujuan akhir corporate university yaitu hasil (outcome) 

yang terukur dan konsisten dengan visi misi organisasi pengguna layanan. 

7. Menciptakan kurikulum yang relevan dan dibutuhkan oleh peserta dengan 

fitur-fitur khusus melalui pelatihan yang efektif dan efisien dari aspek waktu 

dan biaya. 

8. Bekerjasama dengan pihak manajemen untuk membuat corporate university 

dilihat, diperlakukan, dan dianggap sebagai suatu unit strategis bagi 

stakeholder inti sebagai pengguna layanan melalui visi, misi, dan tujuan yang 

selaras dan sinergi. 

9. Mengidentifikasi setiap peluang atau kesempatan yang dapat memanfaatkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki corporate university dalam rangka 

memecahkan masalah atau memberikan solusi bagi pengguna layanan untuk 

diimplementasikan dalam jangka pendek dan menengah (dua tahun ke depan). 

10. Mengembangkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang 

memperkuat eksistensi serta konsisten dengan visi dan misi organisasi.  

11. Mengikuti perkembangan keinginan stakeholders sebagai pengguna layanan, 

responsif terhadap tuntutan perubahan lingkungan dan masyarakat, serta 

mengatisipasi masalah yang dapat mengancam keberlangsungan corporate 

university. 

 
 

Perumusan Masalah 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan saat ini menyampaikan materi 

diklat melalui traditional classical learning dan e-learning. Traditional learning 

memungkinkan peserta diklat melakukan tatap muka langsung dengan pengajar 

diklat di kelas. Sementara e-learning menjadi sarana pembelajaran jarak jauh 
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dengan materi diklat yang telah didigitalisasi. Model pembelajaran tersebut 

ternyata belum dirasakan efektif yang memberikan dampak kinerja bagi organisasi 

unit teknis selaku pengguna layanan. Kelemahan dari aspek metode, kurikulum, 

link and match, kompetensi pengajar, sarana pembelajaran, dan lain-lain dirasakan 

belum mampu mendukung pengembangan kompetensi SDM Kementerian 

Keuangan dalam mengelola keuangan negara. Kekurangan ini harus segera diatasi 

sesuai tugas fungsi BPPK di bidang pengembangan SDM Kementerian Keuangan.  

Adopsi dan implementasi konsep corporate university dijalankan untuk 

menjawab permasalahan ini agar mampu memenuhi keinginan pengguna layanan. 

Dengan bertransformasi menjadi corporate university dari lembaga diklat 

konvensional, BPPK dituntut mampu melayani stakeholders lebih cepat, fleksibel, 

dan relevan dengan tujuan organisasi. Perubahan positif pada proses pembelajaran 

mulai dari identifikasi kebutuhan pembelajaran yang difokuskan pada strategic 

issue dan business performance diharapkan segera menjadi kenyataan. 

Pembelajaran distimulus dengan penguatan budaya belajar (learning with passion) 

dan pemanfaatan Knowledge Management (KM). Disamping itu BPPK harus 

mampu menjadi  learning organization atau organisasi pembelajaran yang menjadi 

salah satu prinsip organisasi dalam rangka mewujudkan komunikasi dan kolaborasi 

antaranggota secara efektif dalam proses identifikasi, pemecahan masalah, 

eksperimen, serta meningkatkan kompetensi dalam mencapai tujuan bersama (Daft 

2010). 

Organisasi harus menyesuaikan diri agar tetap selaras dengan lingkungan 

yang terus berubah dan semakin kompleks. Corporate university menempatkan 

metode pembelajaran yang cerdas dengan tetap menjaga keselarasan antara 

organisasi dengan lingkungannya. Corporate university menjembatani kesenjangan 

antara disiplin ilmu manajemen dengan pembelajaran organisasi yang 

membutuhkan kecepatan dan arah pembelajaran sesuai kebutuhan (Rademakers 

2014). Pembelajaran yang diberikan tidak hanya berbentuk klasikal, namun juga 

melalui coaching, mentoring, feedback, Community of Practice (CoP), project and 

assignment, action learning, problem solving, on the job training, internship,  rotasi, 

dan task force. Model pembelajaran seperti ini memerlukan prasyarat sebagai faktor 

kunci sukses bagi implementasi konsep corporate university. 

Faktor-faktor kunci sukses tersebut harus dipenuhi atau sudah ada di BPPK 

sebelum dan selama proses transformasi menjadi Kemenkeu Corpu. Faktor-faktor 

tersebut menjadi kunci kesuksesan implementasi konsep Corpu di BPPK. Hal 

berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengukur apakah faktor-faktor kunci 

sukses implementasi konsep Corpu membawa perubahan pada layanan 

pembelajaran di BPPK. Berdasarkan kedua hal di atas, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi hal-hal apa yang perlu 

ditingkatkan sebagai langkah akselerasi implementasi konsep corporate university 

di BPPK. Permasalahan tersebut diharapkan dapat diungkap, terjawab, dan 

menghasilkan data serta informasi penting untuk mengetahui kesiapan BPPK 

dalam bertransformasi menjadi Kemenkeu Corpu. 

 
 

Tujuan Penelitian 

Salah satu implementasi tugas sebagai corporate university, BPPK akan 

menerapkan skema 70-20-10 learning and development model dari Lombardo dan 
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Eichinger (2004). Model 70-20-10 dalam pelatihan merupakan model yang banyak 

digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efektifitas dalam program pelatihan 

dan pengembangan sumber daya manusia. Berbeda dengan program pelatihan 

tradisional yang banyak menekankan pada aspek perubahan pengetahuan, maka 

model 70-20-10 adalah pendekatan yang berorientasi perubahan perilaku yang 

berdampak pada kinerja karyawan. Metode 70-20-10 adalah model pelatihan dan 

pengembangan untuk para manajer senior dan pemimpin yang menggunakan tiga 

pendekatan. Sekitar 70% dari proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan 

tugas yang menantang (job assignment) dan pengalaman langsung di lapangan. 

Sedangkan 20% dikembangkan melalui social learning berupa hubungan dan 

umpan balik (coaching, mentoring, counseling). Selebihnya yaitu 10% 

pembelajaran dilakukan dengan pelatihan formal klasikal (inclass). Metode ini 

dibangun berlandaskan proses peserta pelatihan menginternalisasi dan menerapkan 

materi yang dipelajari di tempat kerja masing-masing. Bagian berikut akan 

menjelaskan lebih detil tiga pendekatan model pembelajaran 70-20-10. 

1. Formal Learning (10%) 

Pembelajaran formal dapat dilakukan dengan cara pelatihan di kelas, seminar, 

workshop, atau kuliah. Dalam perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, pembelajaran formal dapat pula dilakukan secara online. Meskipun 

persentasenya tidak besar, pembelajaran formal juga memiliki dampak terhadap 

keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran formal memberikan pondasi atau 

landasan teoritis tentang materi atau kompetensi yang akan disampaikan dan 

berfungsi membangun kerangka pikir untuk aktivitas pembelajaran selanjutnya. 

2.  Social Learning (20%) 

Prinsip dari social learning adalah belajar dari orang lain. Social learning dapat 

dilakukan dengan membentuk komunitas praktisi atau bergabung dengan 

komunitas praktisi (community of practice) yang sudah ada. Dengan metode ini, 

peserta akan dibawa ke dalam lingkungan yang riil dan sesuai dengan tema 

pembelajaran. Hal ini akan membuat peserta terkondisi dengan isu, kebiasaan, 

cara berpikir, dan berperilaku yang khas pula dengan situasi kerja. Aktivitas lain 

terkait social learning adalah counseling, mentoring, coaching (CMC). Interaksi 

sosial dalam konteks CMC sangat bermanfaat dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ditemui peserta di tempat kerja kerja. 

3. Experiential Learning (70%) 

Model pembelajaran 70-20-10 memberikan bobot yang tinggi pada experiential 

learning, yaitu pembelajaran dengan melibatkan pengalaman praktis dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Experiential learning dapat dilakukan dengan 

memberikan job assignment atau tugas yang menantang. Peserta diberikan tugas 

baru dari permasalahan yang sedang dihadapi di lingkungan kerja atau 

perusahan. Pada saat pengerjaan tugas, peserta dapat difasilitasi oleh senior 

leader atau manajer unit tertentu yang memahami permasalahan kinerja 

organisasi. Namun demikian, fungsi pendamping tidak boleh mengambil alih 

penanganan tugas yang berkecenderungan memberikan arahan-arahan terlalu 

teknis. Fungsi pendamping hanya sebagai fasilitator untuk mengajak peserta 

berpikir menyelesaikan masalah secara logis, rasional, berbasis fakta, serta 

mengantisipasi dampak dari alternatif solusi yang akan diambil. Pilihan tindakan 

diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Model 70-20-10 dalam pelatihan dan 

pengembangan SDM menjadi metode yang sangat strategis bagi perusahaan atau 
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organisasi karena peningkatan kompetensi dan perubahan perilaku peserta 

berjalan lebih efektif. 

Corporate university menggunakan semua jenis strategi pembelajaran yaitu 

structured learning, learning from other, dan workplace integrated learning, 

dibandingkan dengan badan diklat yang hanya menerapkan structured learning. 

Pembelajaran dapat dilakukan baik dengan on class learning maupun online 

learning, baik melalui coaching, mentoring, job assignment maupun metode lain 

yang dapat memberikan dampak pembelajaran paling tinggi. Berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian berikut ini.  

1. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci sukses implementasi konsep corporate 

university yang telah dimiliki oleh BPPK. 

2. Mengidentifikasi ruang perbaikan (improvement area) yang harus dilakukan 

BPPK dalam rangka mengakselerasi transformasi menjadi Kemenkeu Corpu. 

3. Menganalisis perubahan layanan pembelajaran BPPK setelah bertransformasi 

menjadi Kemenkeu Corpu. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi Badan 

Pendidikan dan Pelatihan yang sedang bertransformasi menjadi Kementerian 

Keuangan Corporate University yaitu antara lain: 

1. Mengetahui faktor-faktor kunci sukses bagi implementasi corporate university 

di BPPK sebagai Kemenkeu Corpu. 

2. Mengetahui hal-hal yang masih harus dilakukan oleh BPPK sebagai upaya 

perbaikan (improvement area) dan akselerasi menuju Kemenkeu Corpu. 

3. Mengetahui perubahan layanan pembelajaran BPPK dalam rangka 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan setelah 

bertransformasi menjadi Kemenkeu Corpu. 

 Ketiga manfaat di atas sejalan dengan rencana strategis BPPK sebagai unit 

pendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Meskipun tidak 

mudah mewujudkan sasaran corporate university dalam waktu singkat, akan tetapi 

perubahan proses dan produk layanan pembelajaran yang dihasilkan BPPK 

Kemenkeu Corpu mulai dirasakan menuju perbaikan bagi unit teknis.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi implementasi konsep corporate university 

di satuan kerja lingkungan BPPK, yaitu Sekretariat Badan, Pusdiklat Anggaran dan 

Perbendaharaan, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Pusdiklat 

Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan dalam kurun waktu dua tahun terakhir 

(2017-2018). Selain di lingkungan BPPK, penelitian juga dilakukan di unit organisasi 

pengguna layanan BPPK yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran, Ditjen 

Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, Inspektorat Jenderal, serta Biro 

Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 
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