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Akselerasi arus informasi telah menggiring perusahaan berada di tengah dunia 360 derajat, 

dengan dikelilingi berbagai peluang untuk membidik dan dibidik sumber daya manusia (SDM) 

dengan talenta dan kualitas unggul.  Brand for talent dibangun perusahaan agar menjadi magnet 

bagi SDM berkualitas (talent) terbaik, dan membuat talent di perusahaan terkenal seperti brand 

perusahaan. Perusahaan perlu secara agresif mengemas dan menawarkan brand perusahaan di 

pasar talent untuk mengejar loyalitas brand sebagaimana perusahaan menawarkan produk atau 

jasa yang ditawarkan.  

Merujuk pendapat Mark Schumann dan Libby Sartain (2009) dalam bukunya  Brand For 

Talent, delapan langkah menggunakan brand perusahaan untuk memikat, menarik, 

mempertahankan dan mengikat talent adalah wake up, look ahead, create, segment, implement, 

sustain, survive, dan build a talent brand legacy.  

Pertama, beranjak bangkit untuk menyambut pencari kerja baru di pasar talent. Pencari kerja 

bertalenta akan melakukan preferensi brand untuk mendapatkan perusahaan yang: 1) mengakui, 

mendorong dan menghargai kinerja; 2) memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi talent untuk 

mengembangkan karier dan berprestasi sebaik mungkin di dalam perusahaan, sebagaimana yang 

dapat ditemukan talent di luar perusahaan; 3) dapat meningkatkan penghasilan serta; 4) 

memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.  

Kedua, menatap ke pasar talent baru yang kendali perekrutannya telah bergeser dari yang semula 

berada di tangan pemberi pekerjaan, sekarang telah beralih di tangan para talent yang mencari dan 

melakukan pekerjaan. Perusahaan perlu memasarkan brand secara agresif di pasar talent untuk 

mengimbangi pencari kerja bertalenta. 
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Ketiga, menciptakan strategi yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

perusahaan agar dapat memikat, menarik, mempertahankan dan mengikat talent untuk melakukan 

pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan hasil yang tepat. Keempat, memasarkan brand 

for talent  ke segmen-segmen khusus pasar talent yang ingin diraih dan dipertahankan. Kelima, 

mengimplementasikan brand for talent  agar diterima, diyakini, dipersonalisasikan, diingat dan 

disebarluaskan oleh para talent.  

Keenam, mempertahankan brand for talent dengan melihat keterkaitan antara budaya dan 

brand, karena; 1) gambaran perusahaan yang diterima publik muncul dari pengalaman karyawan 

bersama perusahaan; 2) pengalaman bersama perusahaan didasarkan pada perilaku yang 

ditampilkan perusahaan; dan 3) perilaku yang ditampilkan berasal dari nilai-nilai yang dianut 

perusahaan.  

Ketujuh, bertahan hidup dengan memanfaatkan perkembangan media sosial untuk 

berkomunikasi dan berkolaborasi dengan para talent, baik yang masih berada di luar perusahaan 

maupun dengan para talent di dalam perusahaan. Media sosial dimanfaatkan perusahaan untuk: 1) 

melontarkan inovasi dan peluang-peluang pertumbuhan baru; 2) berhubungan dengan komunitas 

global; 3) mengakses, menerima dan memberikan informasi; dan 4) mengendalikan rumor.  

Ke delapan, membangun a talent brand legacy dengan berkomitmen kuat untuk merekrut 

talent.  


