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CHAPTER 4 : Job Analysis & The Talent Management Process

Talent Management



Definisi
o Proses yang terintegrasi dan berorientasi pada tujuan
o

Proses yang terdiri atas perencanaan, perekrutan, pengembangan,
pengelolaan, dan kompensasi karyawan


  Pandangan Tradisional atas Manajemen Talenta
1. Menentukan posisi pekerjaan yang perlu diisi
2. Mengumpulkan calon karyawan/ kandidat
3. Mengumpulkan formulir calon karyawan yang telah terisi
4. Melakukan seleksi
5. Memutuskan karyawan yang terpilih
6. Melakukan orientasi, pelatihan, dan pengembangan
7. Melakukan penilaian atas kinerja karyawan
8. Memberikan penghargaan dan kompensasi kepada karyawan

  Mengambil perspektif Manajemen Talenta, berarti manajer : 
o
o

Paham bahwa tugas manajemen talenta adalah bagian yang saling terkait
Memastikan bahwa setiap tahapan proses beriorentasi pada hasil

o

Konsisten menggunakan standard kompetensi, kriteria, pengetahuan, dan
pengalaman yang sama dalam merumuskan perencanaan perekrutan
Secara aktif mensegmentasi dan secara proaktif mengelola karyawan
Mengkoordinasi semua fungsi dari manajemen talenta

o
o

Basic of Job Analysis :
 Definisi 







Prosedur dalam menentukan tugas atau tanggung jawab, keahlian yang
dibutuhkan dari posisi sebuah pekerjaan dan tipe orang seperti apa yang
seharusnya dipekerjakan. 

Menghasilkan job description (lebih kearah tugasnya) &job specification (lebih
kearah skill yang diperlukan). 
 Digunakan untuk Pengumpulan Informasi 




Mengumpulkan Informasi







Menghasilkan Job
Description & Job
Specification

Mengumpulkan informasi

Kegunaan Informasi



Jenis informasinya berupa : 1) aktivitas kerja, 2) perilaku manusia,
3)peralatan yang digunakan, 4) standard kinerja, 
5) Informasi terkait
konteks pekerjaan; 6) keahlian yang dibutuhkan


Kegunaan informasi tersebut, yaitu untuk

1. proses rekruitmen dan seleksi; mengetahui tugas dan kriteria yang
dibutuhkan.
2. EEO Compliance, memberikan persamaan hak kepada seluruh
kandidat.
3. Penilaian kinerja; membandingkan standard dengan realisasi
4. Kompensasi; tergantung pendidikan, keahlian yang dibutuhkan, dan
risiko pekerjaan.
5. Pelatihan; mengetahui keahlian spesifik




yang perlu dilatih
 Melakukan Analisa Pekerjaan 
1. Menentukan penggunaan informasi
 Kalau dengan interview; cocok untuk menulis jobdesc 
 Kalau dengan analisa posisi; cocok untuk kompensasi 
4. Mengumpulkan informasi latar belakang terkait pekerjaan
seperti bagan organisasi, bagan proses, dan job deskripsi.

