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I    PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi yang memiliki kecepatan yang 
berlipat ganda yang memungkinkan banyak manusia dapat tersambung dengan 
peralatan seluler yang memiliki kecepatan proses, kemampuan untuk 
menyimpanan, dan jangkauan yang tidak terbatas terhadap pengetahuan. Teknologi 
informasi pada revolusi industri 4.0 menjadi faktor pendorong perubahan di 
berbagai bidang seperti artifical intelligence, big data, internet of things, dan 
blockchain yang memungkinkan perubahan pada sektor individu, masyarakat, 
ekonomi dan bisnis, serta pemerintah dan negara dengan proporsi yang sedemikian 
fenomenal. Selain itu, revolusi ini mampu mengantarkan masyarakat pada 
peradaban manusia yang lebih tinggi dibanding sebelumnya dengan derajat 
perubahan yang drastis. Perubahan yang drastis sebagai akibat perkembangan 
teknologi ini sering juga dikenal sebagai fenomena disruptive innovation. 
Kecepatan perubahan dan dampak perubahan revolusi industri 4.0, memaksa 
pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang gesit dalam merespon 
perkembangan software dan operasi bisnis. Hal ini berarti pembuat kebijakan harus 
menyesuaikan diri sehingga lebih menguasai sesuatu yang sedang diatur. Oleh 
karena itu, pemerintah dan pembuat kebijakan memerlukan kemitraan dengan 
masyarakat dan dunia bisnis (Schwab 2017). 

Selanjutnya, muncul Industri 5.0, yaitu konsep yang berfokus pada manusia 
(human-centered) dan berdasarkan teknologi (technology based). Masyarakat 5.0 
(Society 5.0) fokus kepada sistem kehidupan masyarakat, di mana permasalahan 
dapat dipecahkan melalui gabungan inovasi dan unsur-unsur yang ada dalam 
revolusi industri 4.0 (Thames dan Schaefer 2017). Selain itu, manusia merupakan 
pelaku utama yang mengatur kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan 
sebagai objek yang akan tergerus oleh teknologi (Ellitan dan Anatan 2020). Pilar 
utama pada Masyarakat 5.0 terdiri dari enam pilar utama yaitu kecerdasan buatan, 
penemuan teknologi, infrastruktur, keuangan, kesehatan, dan logistik (Mayasari 
2019). Ketersediaan data yang berkualitas yang diperbaharui merupakan tuntutan 
dari Industri 4.0 dan Society 5.0. Data yang berkualitas adalah data yang memenuhi 
unsur kecepatan dan mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan, valid, akurat, 
dan transparan (Ellitan dan Anatan 2020). Untuk membuat perusahaan bertahan 
hidup di era saat ini ada dua pendekatan strategis yang dapat dipilih, yaitu 
memimpin dan fleksibel. Memimpin artinya perusahaan harus bertindak cepat 
ketika mengambil risiko untuk menggunakan peluang digitalisasi sejak dini. 
Fleksibel artinya perusahaan sangat peduli dengan lingkungan sekitar dan strategi 
yang dibuat untuk mengikuti lingkungan yang ada, tetapi masih fokus pada 
kompetensi utama yang dimiliki oleh perusahaan (Ellitan dan Anatan 2020). 

Topik mengenai manajemen talenta (MT) mulai banyak diperbincangkan oleh 
para praktisi dan akademisi yaitu sejak diperkenalkannya The War for Talent. 
Konsep ini diperkenalkan oleh Chambers, konsultan dari McKinsey pada tahun 
1998 (Collings 2014; Bethke-Langenegger et al. 2011). Sebagian pakar 
menganggap bahwa MT sebagai fenomena dengan definisi yang ambigu karena MT 
merupakan ilmu baru dan belum banyak penelitian terkait konsep MT (Lewis dan 
Heckman 2006; Staunton 2014). Hal ini mendorong adanya penelitian terkait MT 
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karena lingkungan organisasi yang mendunia, labil, bersaing, dan dinamis (Tarique 
dan Schuler 2009). Perubahan dan transformasi global telah menyebabkan banyak 
komplikasi dan pergerakan di bidang bisnis. Hal ini menuntut organisasi harus 
mengenali kompetensi inti mereka dan mengembangkan sistem manajemen untuk 
menciptakan utilitas dan mempertahankan nilai ekonomi, serta mendapatkan 
keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Tafti et al. 2017). Organisasi harus 
mengakui kebutuhan manajemen bakat dan cara sistematis dalam menyelesaikan 
kegiatan dalam mengoptimalkan kemampuan organisasi untuk memperoleh 
keunggulan berkelanjutan (Berger dan Berger 2004). 

Manajemen talenta merupakan proses jangka panjang untuk menghasilkan 
bakat yang tepat melalui antisipasi dan pemenuhan kebutuhan organisasi (Cappelli 
dan Keller 2014). Collings (2014) menjelaskan bahwa MT dianggap sebagai obat 
untuk persaingan pasar tenaga kerja saat ini. (Mary et al. 2015) mengungkapkan 
bahwa praktik MT dimaksudkan untuk membantu organisasi menarik, 
mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Selain itu, 
praktik MT bertujuan untuk mengembangkan karyawan potensial untuk 
meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi, baik sekarang maupun yang akan 
datang (Barkhuizen et al. 2014). MT meliputi proses perencanaan kebutuhan 
karyawan, rencana suksesi, pengembangan, dan manajemen karier (Cappelli dan 
Keller 2014). 

Salah satu tantangan yang dominan yang saat ini dihadapi organisasi, baik 
swasta maupun publik adalah pengembangan dan pemeliharaan bakat (Sayers 
2007). Dalam organisasi publik, sumber daya utama adalah bakat orang yang 
bekerja di organisasi (Davies dan Davies 2010). Krissetyanti (2013) menjelaskan 
bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam organisasi sehingga 
dibutuhkan pengelolaan yang tepat. Hal ini tidak terkecuali bagi untuk Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Cara pandang pengelolaan sumber daya manusia telah 
mengalami perubahan dimana sumber daya manusia merupakan aset (human 
capital) yang membutuhkan pengelolaan secara proaktif dan strategis (Ulrich 
1998).   

Salah satu sektor yang terkena dampak dari revolusi industri 4.0 adalah sistem 
pemerintahan, termasuk sistem pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia 
bertekad untuk mewujudkan Smart ASN yang memiliki kinerja, profesionalisme, 
dan kompetensi yang tinggi untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Namun, 
Indonesia masih menduduki peringkat 65 dari 132 negara dengan total nilai 41,81 
(GCTI 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, menemukan hal baru, 
melakukan perbaikan terus-menerus, serta menjadi digital talent dan digital leader. 
Hal ini bertujuan untuk mencapai birokrasi yang berkelas dunia dan mendukung 
transformasi birokrasi digital (Mudzakir 2020). Digital talent merupakan talenta 
yang memiliki kemampuan hard digital dan soft digital, serta pengetahuan dan 
kemampuan terkait teknologi (Nair 2019). Sementara itu, digital 
leadership merupakan kepemimpinan yang mengedepankan kecepatan, kooperatif, 
serta fokus pada penemuan. Kepemimpinan memiliki peran strategis untuk meraih 
organisasi yang lebih agile, modern, maju, kompetitif (Dewi 2020). 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah kementerian di Indonesia yang 
bertanggung jawab kepada Presiden (Kemenkeu 2018). Kemenkeu menerapkan 
visi dan misi untuk menjalankan kewenangan terkait pengelolaan fiskal dan 
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kekayaan negara. Salah satu misi yang diterapkan Kemenkeu adalah 
"Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya 
Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi." Hal ini menunjukkan bahwa 
peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan nilai tambah, menentukan 
keberhasilan organisasi, dan memberikan keunggulan kompetitif (Kemenkeu 
2016a). Kemenkeu menerapkan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan 
untuk mencapai perbaikan organisasi, baik pelayanan kepada masyarakat, maupun 
tata kelola internal (Kemenkeu 2016b). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia serta penempatan sumber daya manusia yang 
kompeten sesuai dengan tempat dan waktu. Selain itu, diperlukan peningkatan 
terkait sistem pola karier, pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan 
kompetensi, serta penyajian informasi sumber daya manusia yang akurat dan cepat 
(Kemenkeu 2017). 

Kemenkeu menerapkan manajemen talenta untuk meningkatkan mutu 
manajemen sumber daya manusia. Manajemen talenta merupakan proses mencari, 
mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik dalam rangka 
menyiapkan pemimpin masa depan untuk menduduki posisi yang setingkat lebih 
tinggi atau posisi lain yang strategis. Manajemen talenta terdiri dari kesempatan 
pengembangan karier dan peningkatan kompetensi melalui program-program yang 
sistematis dan transparan. Penerapan manajemen talenta ini merupakan salah satu 
bentuk implementasi sistem merit yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Kemenkeu 2016a). 

Pada tahun 2020 ini, dunia dihebohkan oleh pandemi virus Covid-19 yang 
disinyalir berasal dari Wuhan, China. Di Indonesia sendiri, kasus pertama positif 
Covid-19 terjadi pada awal Maret. Kasus ini terus meningkat secara berlipat ganda 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BNPB (2020) mencatatkan jumlah 
kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia per 3 Agustus 2020 mencapai 113.134 
kasus. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 
Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional 
Mas’udi dan Winanti 2020). Covid-19 ini memaksa the new normal untuk berjalan 
lebih cepat. Pegawai dipaksa untuk bekerja dari rumah, tanpa persiapan, dan tanpa 
supervisi tatap muka langsung dari atasan. Covid-19 memicu munculnya tren-tren 
baru di berbagai sektor kehidupan, seperti perilaku, kebiasaan, gaya hidup, budaya, 
atau pola pikir (Yuswohady 2020). Covid-19 memaksa orang-orang untuk bekerja, 
belajar, dan bermain menggunakan perangkat digital.  Work from Home (WFH) 
menimbulkan pola kerja yang fleksibel. Selain itu, pembelajaran daring akan 
mengubah dunia pendidikan ke depan.  

The new normal di Kemenkeu akibat Covid-19 ini terdiri dari paradigma 
bekerja baru yang radikal (Work from Home/ WFH), cara baru bekerja melalui 
pemanfaatan teknologi (digitalisasi), adanya budaya baru: The New Thinking of 
Working (NToW), dan perlunya adaptasi cepat dalam tata kelola kelembagaan. Hal 
menjadi momentum untuk mendorong perubahan radikal di Kemenkeu melalui 
pengurangan jumlah ruang rapat, pemanfaatan teknologi, penghitungan ulang 
jumlah pegawai, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung terciptanya 
budaya baru (Kemenkeu 2020a). 

Selanjutnya, keberhasilan manajemen talenta dipengaruhi beberapa faktor. 
Collings (2014) menjelaskan perlunya dukungan kuat dari para profesional SDM 
mulai dari perencanaan karier yang efektif, pelatihan yang tepat, dan disertai 
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pengembangan serta pengukuran yang efektif. Tafti et al. (2017) menguraikan 
faktor-faktor kesuksesan pengembangan manajemen talenta adalah faktor 
struktural, lingkungan, perilaku, dan manajerial. Faktor organisasi dan individu 
menjadi penentu kesuksesan penerapan manajemen talenta (Ali 2019, Cooke et al. 
2014). Mellahi dan Collings (2010) menjelaskan bahwa keselarasan tujuan dan 
kepentingan perusahaan, serta rasionalitas dalam memahami situasi bakat dalam 
organisasi menjadi faktor penting dalam manajemen talenta. Ali (2019) 
menjelaskan bahwa penting bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja MT 
melalui review kondisi organisasi, peran dan struktur tim sumber daya manusia, 
jalur karier, lingkungan pekerjaan, remunerasi dan kompensasi, pengawasan 
program, alokasi waktu pengembangan pegawai, pemahaman organisasi atas 
kebutuhan pengembangan diri setiap talent, serta pemberian kesempatan yang lebih 
terbuka bagi seluruh pegawai. Selanjutnya, Ardianto (2020) menjelaskan bahwa 
talent effectiveness akan meningkat dengan sendirinya jika organisasi fokus pada 
lima elemen, yaitu tools, environment, leadership, passion, dan skills. Talent 
effectiveness berhubungan sangat erat dengan employee engagement dan employee 
enablement yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produktivitas 
organisasi. 

Pada dekade terakhir ini, organisasi menghadapi komposisi tenaga kerja yang 
memiliki rentang usia yang cukup lebar. Perbedaan generasi tenaga kerja ini 
menjadi tantangan bagi organisasi untuk mengelola dinamika multigenerational 
dalam lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan tiap-tiap generasi mempunyai 
keunikan yang membedakannya dengan generasi lainnya yang terkadang dapat 
menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, organisasi perlu fokus pada solusi 
dan berpikir lebih strategis agar perbedaan ini menjadi kekuatan yang memiliki 
nilai tambah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Bencsik et al. (2016) 
menunjukkan enam kelompok generasi berdasarkan tahun kelahiran, yaitu generasi 
veteran (1925-1946), generasi baby boom (1946-1960), generasi X (1960-1980), 
generasi Y (1980-1995), generasi Z (1995-2010), dan generasi alfa (lebih dari 
2010). Francis dan Hoefel (2018) membagi generasi menjadi empat kelompok, 
yaitu generasi baby boom (1940-1959), generasi X (1960-1979), generasi Y (1980-
1994), dan generasi Z (1995-2010).  

Generasi baby boomers memiliki etos kerja yang kuat dan dedikasi tinggi 
kepada perusahaan. Generasi X lebih menghargai keseimbangan antara pekerjaan 
dan kehidupan pribadi, melakukan pengembangan diri untuk menunjang karier, 
mudah beradaptasi, serta pemecah masalah yang baik. Generasi Y atau generasi 
milenial merupakan generasi yang sekarang mendominasi di perusahaan. Generasi 
memiliki karakteri yang kreatif, berpendidikan tinggi, dan melek teknologi, serta 
lebih efisien dalam pola kerja. Generasi Z adalah generasi yang tidak bisa 
dipisahkan dengan teknologi, kreatif, dan multi-tasking, serta menjadi pionir 
melalui wirausaha (Anantatmula et al. 2012; Tolbize 2008). 

Jumlah pegawai Kemenkeu per 1 Agustus 2020 adalah sebanyak 80.996 
pegawai. Pegawai Kemenkeu didominasi oleh Generasi Y sebanyak 41 persen, 
kemudian Generasi X sebanyak 29 persen, Generasi Z sebanyak 26 persen, dan 
Generasi Baby Boomer sebanyak 4 persen (Kemenkeu 2020b). Hal ini menuntut 
Kemenkeu untuk mengelola talent dengan tepat untuk meningkatkan kinerja 
mereka dan mendukung tujuan organisasi. Karena Generasi Y mendominasi jumlah 
pegawai, Kemenkeu dapat memberikan pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan 
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kompetensi, memberikan ruang untuk memberikan gagasan, memberikan peluang 
peningkatan kapasitas diri, membangun budaya kerja yang humanis, serta 
memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari pengetahuan 
baru (BPS 2018).  

1. 2. Perumusan Masalah 

Manajemen talenta di Kemenkeu memiliki tujuan, baik organisasi maupun 
pegawai. Bagi organisasi, manajemen talenta bertujuan untuk menemukan dan 
mempersiapkan pegawai terbaik, mewujudkan succession planning, membangun 
iklim kompetisi positif dan transparan, membangun kepercayaan, dan 
meningkatkan keterikatan pegawai. Sementara itu, tujuan manajemen talenta bagi 
pegawai adalah kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier serta sarana 
aktualisasi diri melalui pengembangan kompetensi dan karier. Ruang lingkup 
manajemen talenta di Kemenkeu terdiri dari talent untuk jabatan pimpinan tinggi 
madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan 
pengawas. Pengelolaan manajemen talenta untuk jabatan pimpinan tinggi madya 
dan jabatan pimpinan tinggi pratama dikelola oleh Sekretariat Jenderal. Sementara 
itu, talent untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas dikelola oleh unit 
(Kemenkeu 2017). 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) merupakan salah satu unit 
eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, serta 
sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara (Kemenkeu 2018). Dalam 
menjalankan tugasnya, BPPK menerapkan Kementerian Keuangan Corporate 
University (Kemenkeu Corpu). Kemenkeu Corpu merupakan salah satu tema 
sentral dalam Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi 
Kelembagaan (IS RBTK) Kementerian Keuangan, yaitu “Pengembangan SDM 
melalui Kementerian Keuangan Corporate University”. Kemenkeu Corpu 
dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat meraih target 
kinerja organisasi melalui proses pembelajaran yang dapat digunakan secara 
langsung (relevant), dapat diterapkan (applicative), mudah diakses (easy to access), 
dan memberikan dampak nyata (impactfull). Kemenkeu Corpu merupakan 
keselarasan dan keterkaitan antara pembelajaran dengan target kinerja melalui 
manajemen pengetahuan (Kemenkeu 2016b). Kemenkeu Corpu merupakan salah 
satu bentuk inovasi BPPK sebagai organisasi. Inovasi merupakan ajang untuk 
menempa mental organisasi menjadi lebih kuat, melepaskan diri dari kekakuan 
aturan, membentuk kerja sama tim, serta memberi peluang untuk melihat sesuatu 
dari berbagai perspektif. Corporate university (Corpu) merupakan sebuah fungsi 
yang mengintegrasikan pengembangan karyawan secara spesifik melalui 
pengembangan pribadi, pembelajaran, jalur karier, dan kepemimpinan di semua 
level suatu organisasi (Grenzer 2006). Secara sederhana, corporate university 
adalah seluruh hasil learning, training, dan knowledge yang mendukung secara 
langsung kinerja perusahaan agar semakin berkembang dan mampu bersaing dalam 
industri (Yuniarto 2019).  

BPPK sebagai motor penggerak utama dari Kemenkeu Corpu bertanggung 
jawab untuk mengembangkan media pembelajaran yang beragam guna 
meningkatkan kompetensi pegawai. Media pembelajaran yang dikembangkan 
dapat berupa pembelajaran klasikal, pembelajaran elektronik (e-learning), 
pembelajaran kombinasi klasikal dan elektronik (blended learning), coaching, 



6 
 

mentoring, peubahan budaya (culture change), on the job training, berbagi 
pengetahuan (knowledge sharing), kumpulan para praktisi (community of practice), 
dll. (Yuniarto 2019). 

Sejak tahun 2015, BPPK mulai serius berbenah dan bertransformasi menjadi 
Kemenkeu Corpu. Perbaikan dilakukan di segala aspek, baik dari kebijakan, 
kediklatan, maupun infrastruktur. Dari sisi kebijakan, pada tahun 2017, BPPK telah 
menyusun beberapa pedoman seperti pedoman desain pembelajaran yang mengatur 
tentang penyusunan dan penyempurnaan kurikulum, mekanisme evaluasi 
pembelajaran, menetapkan standar kompetensi teknis manajemen kediklatan, 
pedoman standar ruang kelas pintar, dll. Dari sisi kediklatan, pada tahun 2017 
BPPK telah menginisiasi penerapan metode pembelajaran baru, seperti e-learning, 
blended learning, knowledge management, action learning, dll. Dari sisi 
infrastruktur, BPPK mengembangkan Kemenkeu Learning Center (KLC), yang 
merupakan portal pembelajaran daring tentang keuangan negara yang mudah 
diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satu bentuk nyata dari 
BPPK untuk mendukung Kemenkeu Corpu adalah mengembangkan Knowledge 
Management System (KMS). KMS merupakan media pembelajaran daring, 
dokumentasi pengalaman, dan wadah forum diskusi terkait dengan keuangan 
negara. Aplikasi yang dikembangkan BPPK untuk mendukung KMS adalah 
Kemenkeu Learning Center (KLC) yang didesain untuk menyimpan semua 
pengetahuan, baik explicit maupun tacit knowledge, serta forum para praktisi di 
bidang keuangan negara. KLC dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun, baik 
pegawai Kementerian Keuangan, pegawai Non Kementerian Keuangan, dan 
masyarakat. 

Program pengembangan talenta merupakan suatu bentuk pengembangan 
kompetensi para talent yang dilakukan oleh pengelola manajemen talenta sesuai 
dengan kewenangannya  (Kemenkeu 2017). Berdasarkan wawancara yang 
dilakukan dengan salah satu pengelola manajemen talenta unit Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, pengembangan talenta yang dilakukan di unit tersebut belum 
sepenuhnya memanfaatkan Kemenkeu Corpu. Program pengembangan talenta 
dilakukan di lingkup eselon I masing-masing dengan didampingi mentor masing-
masing talent. Kendala yang dihadapi pada pengembangan talenta di unit ini adalah 
kurangnya komitmen dari mentor dan talenta itu sendiri. Selain itu, saat ini 
keterlibatan Kemenkeu Corpu masih pada penyelenggaraan diklat pimpinan 
dimana diklat ini belum menjadi salah satu persyaratan talent untuk dapat 
dipromosikan. Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu pengelola 
manajemen talenta pusat, dikatakan bahwa program pengembangan talent untuk 
jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi madya pratama sudah 
memanfaatkan Kemenkeu Corpu. Pemanfaatan Kemenkeu Corpu dilakukan 
melalui pembelajaran melalui KLC untuk pengembangan kompetensi manajerial 
dan sosio-kultural. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan pengembang 
kurikulum di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPPK, dikatakan 
bahwa saat ini hampir semua unit eselon I sudah memanfaatkan KLC untuk 
pengembangan kompetensi manajerial dan sosio-kultural. Sementara itu, 
pengembangan kompetensi teknis, dilakukan oleh masing-masing unit eselon I. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disusun perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana persepsi pegawai terhadap implementasi manajemen talenta di 

Kementerian Keuangan? 
2. Bagaimana peran Kementerian Keuangan Corporate University dalam 

pengembangan talenta di Kementerian Keuangan? 
3. Apa saja faktor-faktor keberhasilan manajemen talenta di Kementerian 

Keuangan? 
4. Bagaimana hubungan antara persepsi pegawai dan prioritas pengembangan 

manajemen talenta di Kementerian Keuangan? 
5. Bagaimana menyusun strategi pengembangan manajemen talenta yang tepat? 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis persepsi pegawai terhadap implementasi manajemen talenta di 

Kementerian Keuangan. 
2. Menganalisis peran Kementerian Keuangan Corporate University dalam 

pengembangan talenta di Kementerian Keuangan. 
3. Menganalisis faktor-faktor keberhasilan manajemen talenta di Kementerian 

Keuangan. 
4. Menganalisis hubungan antara persepsi pegawai dan prioritas pengembangan 

manajemen talenta di Kementerian Keuangan. 
5. Merumuskan strategi pengembangan manajemen talenta yang tepat. 

1. 4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik praktis 
maupun teoritis. Manfaat praktis bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan peran 
dalam pengembangan manajemen talenta di Kementerian Keuangan. Selain itu, 
bagi Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki dan 
mengembangkan manajemen talenta. Selanjutnya, manfaat teoritis yaitu bagi para 
pembaca, sebagai pedoman, referensi, dan literatur dalam menyusun dan 
mengembangkan manajemen talenta khususnya pada sektor pemerintah. 

1. 5. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada persepsi pegawai Kementerian Keuangan 
terhadap implementasi manajemen talenta yang terdiri dari strategic workforce 
planning talent identification, talent development, dan talent retention (Mehta 
2011; Kemenkeu 2017; Farooq et al. 2016; OHRM 2016, Pella dan Inayati 2011; 
Berger dan Berger 2008). Selanjutnya ruang lingkup peran Kemenkeu Corporate 
University dalam pengembangan manajemen talenta, penelitian ini menggunakan 
variabel desain pembelajaran corpu, variabel atribut bakat dan keterampilan, serta 
atribut talent development output. Atribut desain pembelajaran corpu terdiri dari 
formal learning, social learning, dan experiental learning (Lombardo dan 
Eichinger 2004). Variabel atribut bakat dan keterampilan menggunakan teori dari 
Berger dan Berger (2004) yang disesuaikan dengan kompetensi inti pegawai 
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Kemenkeu. Selanjutnya, variabel talent development output meliputi job 
performance, job satisfaction, job engangement, job motivation, dan job retention 
(Wong dan Sixl-Daniell 2017; Allen 2007; Greeg 2007; Steffens dan Novotne 
2007). Ruang lingkup faktor-faktor keberhasilan manajemen talenta terdiri dari 
faktor individu, faktor struktural, dan faktor manajerial (Ali 2019; Tafti et al. 2017; 
Cooke et al. 2014). Selanjutnya akan dilakukan analisis hubungan antara persepsi 
pegawai dan prioritas pengembangan manajemen talenta di Kementerian 
Keuangan. 
  




