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Perburuan sumber daya manusia berkualitas (talent) tanpa disadari telah menggiring 

perusahaan berada dalam situasi war for talent (berperang untuk mendapatkan talenta).  

Namun, jika dikaji lebih dalam,  war with talent (berperang dengan menggunakan talent) 

sebenarnya jauh lebih penting daripada hanya sekadar war for talent. Kapabilitas perusahaan dalam 

mengenali dan mengelola talenta secara strategis, lebih dapat memberikan keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan.  

Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dibangun dengan  menyelaraskan  strategi sumber 

daya manusia dan strategi perusahaan. Strategi perusahaan  diidentifikasi terlebih dahulu dan pada 

langkah berikutnya mengembangkan strategi sumber daya manusia yang dapat 

mengimplementasikan strategi tersebut.  

Salah satu strategi yang dapat dipergunakan adalah strategi sumber daya manusia 

terdiferensiasi. Talenta perlu dikelola dengan cara yang baru, berbeda dan selaras dengan strategi 

masing-masing perusahaan agar tidak dapat dengan mudah ditiru oleh kompetitor.  

Merujuk pendapat Brian E. Becker, Mark A. Huselid dan Richard W. Beatty (2009) dalam 

bukunya yang berjudul  The Differentiated Workforce, Transforming Talent into Strategic 

Impact, empat tahapan untuk mengkaitkan strategi sumber daya manusia terdiferensiasi dan 

strategi perusahaan adalah one size fits all, generic fit, differentiate by strategic capability, dan 

differentiate by jobs within strategic capabilities.  

Tahapan ini tidak merepresentasikan perjalanan dari langkah pertama dan berakhir di 

langkah keempat. 
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Tahap pertama adalah one size fits all (satu ukuran sesuai untuk semua). Pada tahap 

pertama, strategi sumber daya manusia dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengadopsi secepat 

mungkin best practice sumber daya manusia perusahaan lain yang menjadi pemimpin industri.  

Perusahaan yang bergerak terlebih dahulu akan memiliki sedikit diferensiasi dan keunggulan 

kompetitif dalam jangka pendek. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak dapat dimiliki 

karena diferensiasi menjadi hilang pada saat semakin banyak perusahaan yang mengadopsi best 

practice sumber daya manusia yang sama.  

Pada tahap ini kurang terdapat kesesuaian antara best practice dengan kebutuhan yang khas 

pada masing-masing perusahaan. 

Tahap kedua adalah generic fit (kesesuaian generik). Pada tahap kedua, perusahaan mulai 

menciptakan keselarasan yang sederhana antara strategi sumber daya manusia generik dan strategi 

perusahaan generik.  

Sumber daya manusia berkontribusi dalam menopang kapabilitas perusahaan untuk 

mengimplementasikan strategi. Pada tahap kedua, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan 

belum dapat dimiliki karena diferensiasi sangat mudah ditiru (bersifat generik). 

Tahap ketiga adalah differentiate by strategic capability (dibedakan oleh kemampuan 

strategik). Pada tahap ketiga, keselarasan strategi sumber daya manusia dan strategi perusahaan 

diperjelas dengan memfokuskan perhatian pada kemampuan masing – masing perusahaan dalam 

mengimplementasikan strategi perusahaan dengan cara yang berbeda.  

Fokus pada strategi masing-masing perusahaan (bukan strategi perusahaan lain) karena  satu 

satunya best practice terletak pada masing-masing perusahaan.  

Tahap keempat differentiate by jobs within strategic capabilities (dibedakan oleh pekerjaan 

dalam kemampuan strategik). Pada tahap  keempat, diferensiasi tidak hanya difokuskan pada 

kapabilitas strategis, tetapi juga pada peran talent dalam melakukan diferensiasi pekerjaan-

pekerjaan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan implementasi strategi perusahaan.  

Fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat strategis akan memberikan sebuah keselarasan 

yang jelas dan tidak ambigu bagi strategi sumber daya manusia.  

Tahapan di atas memberikan gambaran mengenai pengaruh strategi sumber daya manusia 

perusahaan pada saat ini dan langkah yang harus ditempuh perusahaan pada masa yang akan 

datang.  
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Apakah perusahaan anda sudah melakukan war with talent ? Ataukah perusahaan anda 

hanya sekadar melakukan war for talent ? Pilihan dan jawaban ada pada anda. 


