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Fenomena pembajakan sumber daya manusia merupakan realita yang sering terjadi di 

lingkungan bisnis. Pembajakan seakan-akan sah dan lazim dilakukan untuk memperoleh sumber 

daya manusia dengan talenta dan kualitas yang unggul dalam waktu singkat. Ketidakseimbangan 

antara kelangkaan dan kebutuhan sumber daya manusia dengan talenta dan kualitas yang unggul 

menjadi pemicu dari tindakan-tindakan tidak etis dalam bentuk pembajakan sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia dengan excelent managerial skills yang berada pada posisi strategis 

perusahaan telah menjadi incaran perusahaan pesaing. Pembidikan dilakukan karena perbedaan 

kinerja antara excelent managerial skills dan ordinary managerial skills dalam posisi strategis 

perusahaan akan memberi dampak yang signifikan bagi kemajuan perusahaan. Perusahaan akan 

berburu untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan managerial skills yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Penggunaan uang yang tidak sedikit bahkan terkesan 

tidak rasional kadang  dilakukan dalam ajang pembajakan sumber daya manusia.  

Bertitik tolak dari fenomena tersebut, telah memunculkan gagasan mengenai talent 

management. Seperti disampaikan oleh Rob Silzer dan Ben E. Dowell (2009) dalam bukunya yang 

berjudul Strategy – Driven Talent Management A Leadership Imperative, talent management  

adalah integrasi dari serangkaian proses, program, dan norma-norma budaya dalam organisasi, 

yang dirancang dan diimplementasikan untuk menarik, mengembangkan, menerapkan dan 

mempertahankan talenta untuk mencapai tujuan strategis dan memenuhi kebutuhan bisnis masa 

depan.  
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Esensi dasar dari  talent management adalah mengidentifikasi dan mempersiapkan sumber 

daya manusia dengan talenta dan kualitas yang unggul untuk menjadi pemimpin masa depan yang 

berkinerja unggul, mengembangkan dan mempromosikan sumber daya manusia dengan talenta dan 

kualitas yang unggul ke posisi strategis perusahaan dan mempertahankan sumber daya manusia 

dengan talenta dan kualitas yang unggul di dalam perusahaan agar tidak mudah terpikat pada 

perusahaan lain yang menjanjikan berbagai macam hal yang lebih baik. Kerugian besar dari sisi 

finansial, tenaga dan waktu akan menimpa perusahaan apabila sumber daya manusia dengan talenta 

terbaiknya diambil oleh perusahaan lain. Perkembangan perusahaan akan menjadi terhambat 

karena perusahaan harus mencari sumber daya manusia baru yang perlu  dikembangkan, dibentuk 

dan dibina dari awal oleh perusahaan.  

Rekrutmen diawali dengan penetapan kriteria-kriteria dari talenta – talenta kunci. Pencarian, 

penyaringan dan seleksi yang ketat  dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 

Sumber daya manusia terpilih akan ditempatkan pada posisi dimana talentanya akan 

dikembangkan, dibentuk dan digunakan secara optimal di masa datang.  

Pengembangan dilakukan dengan memetakan talenta sesuai dengan keahliannya masing-

masing. Pemetaan dilakukan agar setiap talenta dapat dikembangkan secara terus menerus dengan 

lebih optimal. Sumber daya manusia dengan talenta terbaik di setiap kelompok akan 

dikembangkan, dibentuk, dibina dan dipromosikan untuk menjadi pemimpin perusahaan di masa 

depan.   

Sumber daya manusia terpilih dengan talenta dan kualitas yang unggul akan dipertahankan 

dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengembangkan potensi diri, memberikan 

penghargaan dan pengakuan yang kompetitif dalam bentuk kompensasi finansial maupun non 

finansial, memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir dan menciptakan budaya dan 

lingkungan kerja yang nyaman. 


