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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Talenta seorang karyawan dihasilkan dari dua kondisi yaitu: dibawa sejak 

awal bergabung dengan perusahaan dan terbentuk selama program pengembangan 

sumber daya manusia di perusahaan (Iqbal et al. 2011). Talenta adalah karyawan 

yang diidentifikasi memiliki potensi menjadi pemimpin masa depan perusahaan. 

Manajemen talenta adalah suatu proses komprehensif dan dinamis untuk 

mengembangkan karyawan berpotensi tertinggi dalam perusahaan melalui 

pengembangan yang searah dan terintegrasi, yang praktiknya dilakukan para 

pemimpin yang terkait dalam perusahaan, berkaitan dengan aktivitas menarik 

karyawan bertalenta, menyeleksi, mengembangkan dan memilihara (Pella dan 

Inayati 2011). 

Ukuran kinerja organisasi atau perusahaan adalah sejauh mana visi, misi 

dan tujuan perusahaan tercapai, proses atau upaya pencapaian tujuan perusahaan 

lebih dikenal dengan performance management. Kinerja berasal dari pengertian 

performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil 

kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis perusahaan, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi ekonomi (Armstrong dan Baron 1998 dalam Wibowo 

2007). Menurut Simanjuntak (2011) kinerja merupakan pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja Karyawan, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh 

karyawan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan standard kerja yang telah 

ditetapkan perusahaan (Suroso dan Siahaan 2006). 

Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat merupakan 

kebutuhan mendasar untuk pertumbuhan perekonomian negara. Dengan vitalnya 

kebutuhan tenaga listrik, maka segala penunjang infrastruktur baik dari SDM, 

SDA, dan teknologi akan berjalan secara optimal dalam operasionalnya. 

Perusahaan Pembangkit Listrik Negara (PT PLN) Persero merupakan badan usaha 

milik negara (BUMN) yang bergerak  dalam  bidang penyediaan energi listrik di 

Indonesia. Dengan status BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh 

satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan 

utamanya mengejar keuntungan. Dengan demikian faktor keberhasilan perusahaan 

harus ditingkatkan. Salah satu diantaranya adalah SDM. Peran SDM bagi 

perusahaan sangat penting dalam memajukan perusahaan. Sumber daya manusia 

merupakan kunci kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis serta 

mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu 

penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan sebuah perusahaan. 

Sebagai perusahaan negara yang harus dikelola serius dengan baik oleh 

orang-orang yang kompeten sehingga mampu mendukung program-program kerja 

perusahaan yang semakin baik dan kompeten. Salah satu hal yang memengaruhi 

kinerja karyawan adalah talenta karyawan itu sendiri. (Putera dan Taufiq 2015). 
Setiap individu memiliki tingkat talenta yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

dan nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian tingkat kompetensi 
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terhadap suatu tugas kerja atau kegiatan perusahaan, maka makin tinggi kinerja 

karyawan terhadap tugas kegiatan tersebut. 

Merujuk pada pengelolaan SDM, PT  PLN (Persero) telah mengeluarkan 

beberapa kebijakan sebagai usaha untuk mengembangkan dan memertahankan 

karyawannya, sebagai contoh PT PLN (Persero) menerbitkan surat keputusan 

Direksi mengenai pembinaan karir dan kompetensi karyawan PT PLN (Persero) 

Nomor 387.K/DIR/2008 dan perubahaannya Nomor 307.K/DIR/2009 dan  

1025.K/DIR/2011 mempersyaratkan penguasaan  kompetensi  jabatan pada setiap 

level kompetensi karyawan  (basic, specific, system, optimization, advanced dan 

integration). 

Sejalan dengan hal tersebut, mulai tahun 2013, kinerja perspektif SDM di 

PT PLN (Persero) telah difokuskan pada 2 domain utama yaitu human capital 

readiness dan organizational capital readiness yang semakin menegaskan bahwa 

pengelolaan kompetensi dan level kesiapan SDM dalam menghadapi perubahan 

perusahaan merupakan hal terpenting yang harus mendapat perhatian. Pengelolaan 

manajemen talenta selanjutnya ditargetkan menjadi salah satu sub KPI pada 2014. 

Pada KPI 2014 manajemen talenta dilakukan sebagai salah satu upaya 

penting dalam proses kaderisasi. Kaderisasi sendiri merupakan hal penting bagi 

sebuah perusahaan, karena merupakan inti dari keberlanjutan perusahaan ke depan. 

Fungsi dari kaderisasi pada kegiatan ini adalah mempersiapkan calon-calon yang 

siap melanjutkan tongkat estafet dalam menjalankan tugas-tugas untuk 

mewujudkan visi misi perusahaan. Mengacu pada  surat dari Divisi 

pengembangan SDM dan talenta Nomor 0137/042/KDIVTLN/2014 yang 

merupakan pedoman pelaksanaan KPI SDM tahun 2014, KPI Organization 

Capital Readiness (OCR) sub KPI leadership mentargetkan bahwa 70% formasi 

jabatan supervisori dasar dan supervisori atas di PT PLN (Persero) Wilayah 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah harus memiliki kader karyawan 

dengan talenta star/workhard pada tahun 2014. Sejalan dengan tantangan 

pengelolaan SDM untuk memiliki kader untuk posisi kunci dan menjawab 

tantangan sistem promosi yang taat prosedur, transparan, dan efektif, maka 

manajemen talenta merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk 

diaplikasikan (Putera dan Taufiq 2015). 

Perusahaan sudah banyak menemukan kemampuan-kemampuan dan 

talenta-talenta yang baru dari para karyawannya. Permasalahan yang dihadapi 

oleh perusahaan saat ini adalah manajemen talenta di perusahaan belum berjalan 

dengan baik dan lancar. Perusahaan sangat membutuhkan manajemen talenta 

tersebut untuk memisahkan antara karyawan bertalenta dan karyawan dengan 

kemampuan rata-rata, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Tahun 2017 ini posisi tengah dan posisi puncak mengharapkan dengan 

adanya manajemen talenta yang baik dapat benar-benar memisahkan antara 

karyawan yang memiliki talenta lebih dan karyawan dengan kemampuan rata-rata 

untuk menjalankan strategi perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan dapat 

tercapai. Talenta karyawan diukur oleh perusahaan dengan pengukuran yang telah 

diterapkan oleh perusahaan. Manajemen talenta dalam perusahaan ini digunakan 

untuk menggantikan posisi-posisi pertama ataupun posisi puncak. 

PT PLN (Persero) TJBB APP Cawang perusahaan yang memberikan jasa 

di bidang penyaluran, pengoprasian, dan pemeliharaan gardu induk serta 

Transmisi di wilayah Jawa Bagian Barat bagi kepentingan umum. Di wilayah 
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Jakarta Timur memiliki karyawan bertalenta tetapi tidak memiliki posisi yang 

dianggap tepat bagi karyawan untuk talenta tersebut. Manajemen talenta berguna 

agar karyawan merasa talenta yang dimilikinya tidak sia-sia dan supaya karyawan 

memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Dengan adanya hal tersebut, 

“Manajemen Talenta dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan PT PLN (Persero) 

TJBB APP Cawang” menjadi perlu untuk diteliti. 

 

Perumusan masalah 

 

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen talenta dalam PT PLN (Persero) TJBB 

APP Cawang? 

2. Bagaimana pengaruh manajemen talenta dalam meningkatkan kinerja 

karyawan di PT PLN (Persero) TJBB APP Cawang? 

3. Bagaimana pelaksanaan implikasi manajerial untuk pengembangan karyawan 

pada PT PLN (Persero) TJBB APP Cawang (Persero)? 

 

Tujuan penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis pelaksanaan manajemen talenta dalam PT PLN (Persero) TJBB 

APP Cawang.  

2. Mengetahui pengaruh manajemen talenta dalam meningkatkan kinerja 

karyawan pada PT PLN (Persero) TJBB APP Cawang. 

3. Merumuskan pelaksanaan implikasi manajerial untuk pengembangan karyawan 

PT PLN (Persero) TJBB APP Cawang.  

 

Manfaat penelitian 

 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah mengetahui pengaruh manajemen 

talenta dalam meningkatkan kinerja karyawan. Peneliti dapat mengimplikasikan 

pelaksanaan manajerial untuk pengembangan karyawan PT PLN (Persero) TJBB 

APP Cawang.  

 

Ruang lingkup penelitian 

 

Penelitian ini memiliki batasan penelitian yang hanya difokuskan pada 

karyawan PT PLN (Persero) TJBB APP Cawang yang sudah berada dan menjabat 

pada posisi first line management and middle management. Sedangkan aspek 

yang diambil sebagai bahan penelitian adalah bagian manajemen talenta yang 

masih berada dalam naungan Divisi Sumber Daya Manusia bagian Group 

Resourcing and Talent Management (GRTM) pada PT PLN (Persero) TJBB APP 

Cawang. 
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