
 

 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

        

N-Talent Management merupakan subjek pada penelitian ini, yang berdiri 

karena adanya ketertarikan pemilik talent management yaitu Usynada Vica 

terhadap dunia modeling, sehingga pemilik N-Talent Management ini sering sekali 

melakukan photoshoot, sebulan bisa mencapai 4-7 kali, hingga mendapatkan 

tawaran sebagai model untuk photoshoot produk teh dalam kemasan yaitu Teh 

Gelas, setelah dilakukannnya sesi foto,  pemilik sosial media agensi yang bekerja 

sama secara langsung dengan PT.Ultra Prima Abadi, bercerita tentang sulitnya 

mencari model untuk keperluan konten sosial media untuk pemasaran digital, maka 

dari itu Ibu Usynada Vica melihat peluang untuk bekerja sama dengan agensi 

tersebut yang bernama Space and Shapes. Pemilik N-Talent Management mencari 

talent dengan menggunakan broadcast di sosial media, terutama pada grup pekerja 

freelance dengan kriteria yang dibutuhkan dan juga ketentuan-ketentuan yang 

dijelaskan pada broadcast yang disebarkan serta dicantumkannya nomor dimana 

para freelancer dapat mengirimkan foto kompositnya. ssMulai dari Juni 2020 

pemilik N-Talent Management telah bekerja sama dengan PT Ultra Prima Abadi 

yang dikenal sebagai PT Orang Tua Grup dengan projek untuk konten marketing 

sosial media instagram produk minuman berkemasan Teh Gelas, Teh Legit Kental 

dan juga Tanggo Kido sebagai talent finder yang memiliki tanggung jawab sebagai 

pencari dan pembuat proposal dalam mengajukan model maupun talent sebagai 

pemanis konten sosial media. Tidak hanya sampai disitu N-Talent Management 

telah bekerja sama juga dengan Ronaksara sebagai talent finder untuk komersil 

Pizza Hut Delivery, lalu juga dengan Cititex.id.     

Dalam proses memecahkan rumusan masalah, penelitian ini melakukan 

observasi dan juga wawancara sebagai berikut.   

4.1 Hasil Observasi    

Observasi dilakukan berdasarkan pengamatan penulis secara langsung 

dengan cara turun langsung ke lapangan sebagai talent dan pemilik talent 

management, pada umumnya lokasi kerja sebagai talent sangatlah tidak menentu 



 

 

karena disesuaikan dengan kebutuhan latar dan konsep yang telah direncanakan, 

penulis menjadi talent photoshoot maupun komersil tvc ataupun digital sehingga 

penulis sekaligus merasakan apa yang talent rasakan dan butuhkan seperti 

menginginkan adanya banyak tawaran pekerjaan dari talent management selain itu 

adanya informasi-informasi yang berguna seperti apa yang harus dilakukan dan di 

upgrade sebagai talent,  lalu menjadi pemilik talent management dan mencari talent 

untuk melakukan photoshoot hingga komersil iklan selama 1 tahun, selama ini 

sudah bekerja sama dengan brand terkenal seperti Teh Gelas, Tanggo Kido, Teh 

Legit Kental, Pizza Hut Delivery, dan juga Cititex. Tidak semua brand terus 

mencari talent pada satu talent management terkadang konsumen mencari talent 

management yang berbeda agar talentnya terus bervariasi, tetapi untuk brand Teh 

Gelas, Tanggo Kiddo dan juga Cititex hingga sekarang masih terus melakukan 

repeat order setiap adanya pemotretan, biasanya dilakukan sebulan 2 kali untuk sesi 

pemotretan konten sosial media. Pada umumnya sekali pemotretan hasilnya dapat 

digunakan selama 1 bulan untuk konten sosial media instagram. Dalam proses 

pengajuan talent sering kali adanya permintaan dari konsumen untuk mengajukan 

talent lainnya lagi untuk pilihan, selain itu juga adanya permintaan untuk talent 

melampirkan username instagram agar konsumen dapat melihat lebih banyak 

komposite talentnya, karena pengajuan talent kurang untuk konsumen jika hanya 

melalui komposite dan video profil, karena konsumen menginginkan talent yang 

good looking dan sesuai dengan komposite yang diajukannya.    

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, talent memiliki 

peran yang cukup besar dalam membesarkan sebuah talent management karena, 

berdasarkan kajian literatur diatas talent adalah karyawan yang memiliki potensi. 

Lalu talent juga sebagai sumber pemasukan utama dari sebuah talent management 

karena setelah melakukan observasi, pemasukan talent management didapatkan 

dari potongan fee saat talent mendapatkan project dapat berbentuk photoshoot 

hingga shooting pada umumnya sebuah talent management memberikan potongan 

sebanyak 25-35% dari fee yang harusnya diterima oleh talent. Tapi pada talent 

management milik penulis yaitu N-Talent Management memberikan potongan 

sebanyak 25% kepada talentnya. Menurut observasi penulis talent memiliki  peran 

penting dalam mengembangkan sebuah  talent management tetapi peran 



 

 

management tersendiri juga sangatlah penting karena tanpanya talent tidak 

mungkin memiliki pekerjaan dan penghasilan.     

Sebuah talent management pastinya memiliki kualifikasi tertentu dalam 

memilih talent untuk bekerjasama, karena tidak mungkin semua orang memiliki 

potensi. Adanya kualifikasi tertentu seperti pentingnya melihat fisik dan 

kemampuan talent, karena adanya tuntutan konsumen mencari talent yang 

berkualitas. Selain itu adanya penyesuaian yang telah diobservasi oleh penulis, 

bahwa talent yang memiliki potensi akan direkrut ataupun ditawarkan kerjasama 

terlebih dahulu lalu, dilihat lagi prospek kedepannya, apakah talent tersebut 

memiliki pengalaman sebelumnya menjadi salah satu kualifikasi yang menentukan. 

Walaupun tetap kualifikasi utama untuk perempuan, tinggi diatas 168 cm , berat 

badan ideal, good looking , memiliki kemampuan dan percaya diri. Jika untuk 

lakilaki pastinya tinggi diatas 175 cm, berat badan ideal, ganteng, percaya diri. 

Berikut hasil observasi sebagai pemilik talent management karena semua konsumen 

meminta hal yang sama dengan kriteria yang disebutkan diatas. Talent disini 

diartikan sebagai pekerja dalam industri kreatif dan budaya seperti, model, content 

creator social media, hingga pekerja lepas dibidang seni.      

Saat talent management memiliki talent secara tetap, pentingnya untuk 

meningkatkan kualitas talent. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan 

oleh peneliti bahwa talent management pada umumnya memberikan pelatihan 

khusus seperti kelas modeling, acting, menari dan masih banyak lainnya. Karena 

jika sebuah talent memiliki kemampuan khusus, kemungkinan mendapatkan 

pekerjaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki apapun 

berdasarkan observasi sebagai talent.     

4.2 Hasil Wawancara     

Penulis melakukan wawancara terhadap pemilik Glam management, yang 

inisial X, di kediamannya daerah Depok, Jawa Barat, pada tanggal 27 Juni 2021, 

pukul 12.00 siang, lalu pada hari yang sama juga penulis melakukan wawancara 

terhadap Y, di kediamannya daerah Tebet, Jakarta Selatan, pada pukul 19.00 

malam,  untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, peran talent 

dalam mengembangkan talent management sebagai berikut :    



 

 

Tabel IV.1 Tabel Peran Talent Dalam Mengembangkan Talent Management  

   

  
No.  Narasumber  

Hasil Reduksi 

Wawancara  
Hasil  Keterangan  

Bagaimana peran talent dalam mengembangkan talent management?   

   

1    X    Talent memiliki 

peran penting 

dalam 

mengembangkan 

talent management 

karena konsumen 

membutuhkan 

talent untuk 

melakukan 

campaign hingga 

photoshoot 

produk,  
sehingga Glam  

mendapatkan 

pemasukan dan 

dapat bekerja sama 

dengan brand-

brand ternama.    

Penting   

• Talent 

melakukan 

campaign 

untuk 

konsumen 

pemasukan  

utama talent 

management  

dari talent. 

2    Y    Talent sangatlah 

penting walaupun 

peran management 

juga penting dalam 

mengembangkan 

talent 

management, 

karena talent dan 

management 

saling 

membutuhkan dan 

bergantungan, 

tetapi sumber 

pemasukan sebuah 

talent management 

terletak dari 

proyek yang 

diberikan kepada 

talent.    

Penting   

Adanya   
hubungan 

saling  

membutuhkan   
antara talent 

dan talent   
management. 

   

Pemasukan  

utama  talent 

management  

dari talent.  

   

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, talent memiliki peran penting 

dalam mengembangkan sebuah talent management karena adanya hubungan yang 

saling membutuhkan, selain itu juga pemasukan utama sebuah talent management 

berasal dari talent.     



 

 

Tabel IV.2 Tabel Qualifikasi Tertentu Dalam Merekrut Talent  

No.  Narasumber  Hasil Reduksi Wawancara  Hasil  Keterangan  

   Apakah ada qualifikasi tertentu dalam merekrut talent?   

   

1    X    Glam management 

merekrut talent yang 

kinerjanya bagus, dilihat 

dari feedback yang 

didapatkan dari konsumen. 

Selain itu juga adanya 

kriteria khusus untuk 

diajukan oleh konsumen 

seperti banyaknya jumlah 

followers pada sosial 

media karena dalam  
campaign sebuah  

perusahaan dibutuhkan 

engagement tinggi agar 

meningkatkan awareness 

dari target pasarnya.    

Ada   

• Merekrut   
talent yang 

memiliki 

kinerja yang 

bagus. 

 

• Merekrut  

talent 

berdasarkan 

kebutuhan 

konsumen.   

2    Y    Uno Management selama 

ini, tidak adanya merekrut 

talent secara kerja kontrak 

karena uno inginnya ada 

kebebasan sehingga para 

talent bebas menerima 

pekerjaan darimana pun 

tetapi beberapa talent yang 

telah bekerja sama dengan 

Uno Management dan 

terus bekerja sama hingga 

saat ini, tetapi saat 

menerima project adanya 

qualifikasi khusus yang 

diberikan oleh konsumen 

sehingga adanya krtiteria 

khusus dan penyeleksian 

terhadap talent yang akan 

diajukan kepada 

konsumen.   

Ada   

Merekrut  
talent 

berdasarkan 

kebutuhan 

konsumen  
dengan 

kualifikasi 

khusus   

   

Dari reduksi hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa  semua talent 

management memiliki qualifikasi tertentu karena konsumen memiliki kriteria 

khusus.    



 

 

Tabel IV.3 Tabel Cara Meningkatkan Kualitas Sebuah Talent  

   

 

No

.  
Narasumber  Hasil Reduksi Wawancara  

 
Hasil  

Bagaimana cara meningkatkan kualitas seorang talent ?    

1    X    Cara meningkatkan kualitas talent 

dengan cara meningkatkan perangkat 

yang digunakan, karena pada 

umumnya pekerjaan talent dilakukan 

dirumah karena adanya pandemi ini. 

Selain itu juga memberikan pelatihan 

khusus untuk para talentnya seperti 

caranya me- 
review sebuah product sehingga saat 

adanya project untuk videoshoot para 

talent dapat melakukannya dengan 

baik dan terjalin hubungan yang 

berkelanjutan dengan  konsumen 

karena hasil yang memuaskan. 

•  

•  

Meningkatkan 

perangkat yang 

dimiliki talent.  

 

Memberikan 

pelatihan 

khusus. 

2    Y    Uno  Management  ini  
walaupun adanya grup khusus untuk 

para talent tetapi tidak adanya 

pelatihan khusus untuk talentnya, 

hanya saja diberikan info-info kelas 

pelatihan yang diadakan oleh orang 

lain secara  
gratis, selain itu juga Uno  

Management   
memberikan kesempatan untuk seluruh 
talent mencoba mengikuti screening 
ataupun casting jika sesuai dengan 
kriteria yang dibutuhkan oleh 
konsumen, dengan seperti itu talent 
akan mengerti bagaimana cara kerja 
sebagai talent sebenarnya.    
    

  
Memberikan 

informasi tentang 

pelatihan gratis 

   

Dalam meningkatkan kualitas talent hasil reduksi wawancaranya sebagai 

berikut, memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk para talentnya ataupun 

memberikan informasi mengenai kelas pelatihan yang diadakan untuk umum.     

4.3 Analisis kebutuhan konsumen    

Dalam rangka mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk merancang 

strategi pengembangan N-Talent management maka adanya riset secara langsung 



 

 

dan juga diadakannya wawancara terhadap talent management lainnya untuk 

validasi data yang sudah didapatkan melalui observasi. Lalu dalam menentukan dan 

memutuskan langkah kedepannya, penulis menggunakan metode value proposition 

canvas, untuk menganalisis kebutuhan konsumen dengan data yang berasal dari 

hasil observasi dan juga wawancara diatas. Konsumen yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah para client yang pernah bekerja sama dengan N-Talent 

Management,     

    

   

   

Gambar IV.1 Value Proposition Canvas N-Talent Management  

Sumber : Olahan Penulis, 2021  

   

Berikut penjelasan mengenai bisnis N-Talent Management melalui metode 

Value proposition canvas yang didapatkan melalui metode observasi maupun 

wawancara.     

1. Customer Jobs    

Customer job bagi N-Talent Management adalah konsumen mendapatkan talent 

sesuai keinginan dengan anggaran yang minim sehingga tampilan sosial media nya 

terlihat menarik dan menjual.   



 

 

2. Customer Gains    

Pengalaman menyenangkan yang diharapkan konsumen terhadap N-Talent 

Management adalah mendapatkan model/talent yang berkualitas seperti secara 

penampilan sangat sesuai, dan juga memiliki kemampuan khusus seperti bisa acting 

dan juga pose.     

3. Customer Pains    

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis sebagai pemilik 

talent management bahwa adanya pengalaman tidak menyenangkan yang diterima 

oleh konsumen karena saat adanya masalah yang terjadi seperti model mendadak 

membatalkan kerja pada hari yang ditentukan atau model tidak memiliki pakaian 

yang sudah ditentukan untuk dibawa pada hari H, lalu talent management kurang 

cepat tanggap dalam membantu mencari jalan keluar, karena segala sesuatu yang 

berhubungan dengan talent sudah menjadi tanggung jawab dari talent management. 

Lalu karena adanya perubahan dalam pengajuan talent tanpa adanya screening 

ataupun casting terlebih dahulu, hanya dengan melalui foto composite dan juga 

menyertakan username sosial media talent, beberapa kali menimbulkan 

pengalaman kurang menyenangkan yang didapat oleh konsumen karena adanya 

perbedaan yang sangat signifikan dari foto composite yang diajukan dengan aslinya 

karena sangat mudah saat ini untuk mempercantik diri hanya dengan aplikasi. 

Selain itu adanya kesulitan dalam mencari talent management dengan harga yang 

terjangkau.    

4. Product and Services    

N-Talent Management saat ini masih hanya menawarkan pencarian jasa model 

maupun talent karena belum adanya kerjasama secara kontrak dengan para talent 

maupun modelnya tetapi bedanya N-Talent Management dapat mencarikan 

talent/model dengan harga yang terjangkau, hingga dapat juga mencarikan talent 

sesuai kebutuhan dengan proses penyeleksian lalu melakukan proposal dan 

konsumen dapat memilih sesuai kriteria yang dicari mulai dari yang bisa acting 

hingga memiliki bakat khusus seperti berenang, hingga bermain skate. Sehingga 

konsumen tidak perlu khawatir jika mencari talent yang sesuai dengan keinginan 

dengan karakter yang unik.     



 

 

5. Pain Relievers     

Dalam rangka menentukan langkah yang akan dilakukan untuk 

mengembangkan N-Talent Management, penulis akan mengurangi customer pain 

yaitu pengalaman tidak menyenangkan yang diterima atau dirasakan oleh customer 

saat membutuhkan maupun mencari talent, langkah pertama yang akan dilakukan 

oleh N-Talent Management adalah memperbaiki kinerja agar dapat fast respon saat 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh konsumen, dan memberikan solusi 

terbaik agar konsumen puas. Selain itu adanya penyeleksian melalui video profile 

dimana para talent atau model harus membuat video berisikan perkenalan diri agar 

meminimalisasi adanya perbedaan dengan foto composite-nya. Lalu yang terakhir 

adalah memberikan kemudahan dalam menemukan N-Talent Management dengan 

membuat sosial media terutama instagram.     

    

6. Gain Creators    

N-Talent Management berniat untuk menghasilkan nilai dan manfaat yang 

diinginkan maupun diharapkan oleh pelanggan seperti memberikan harga yang 

terjangkau dan kualitas yang sebanding dengan harga yang diberikan selain itu juga 

adanya kemudahan saat mencari talent/model karena konsumen hanya perlu 

memilih dan briefing segala kebutuhan maupun keinginan kepada N-Talent 

Management dengan harapan konsumen memiliki pengalaman yang 

menyenangkan bekerjasama dengan N-Talent Management.     

Jadi value proposition dari N-Talent Management berdasarkan kesimpulan 

diatas yaitu dalam mengatasi masalah pentingnya cepat tanggap sebagai talent 

management, karena selain membutuhkan model berkualitas dengan harga 

terjangkau, konsumen juga membutuhkan talent management yang memiliki solusi 

secara cepat saat adanya komplain.     

4.4 Business Model Canvas    

Dengan menggunakan hasil dari observasi dan juga value proposition 

canvas diatas penulis menyusun business model canvas yang menjelaskan secara 

detail mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen yang didapatkan dari value 



 

 

proposition canvas diatas, dan juga rancangan strategi yang akan dilakukan oleh N-

Talent Management dalam mengembangkan usahanya.     

    

  

   

Gambar IV.4 Business model canvas N-Talent Management  

Sumber : Olahan Penulis, 2021  

Berdasarkan business model canvas N-Talent Management diatas, berikut 

penjelasannya secara mendalamnya.    

1. Customer Segmentation    

 N-Talent Management membagi customer segmentation menjadi dua bagian 

yaitu business to business (B2B) yang berisikan perusahaan yang sedang ataupun 

telah beralih ke digital marketing dan belum bergantung pada agensi, talent 

management dan juga production house dan juga business to customers (B2C) 

dengan cara mempromosikan jasa secara langsung kepada agensi maupun 

production house.     

2. Customer Relationship    

   



 

 

 Customer Relationship pada umumnya dikenal sebagai cara perusahaan 

membangun hubungan dengan pelanggan dan juga untuk mempertahankan 

hubungan perusahaan dengan konsumen, N-Talent Management melakukan 

transactional yaitu beli putus setelah selesainya transaksi dan yang kedua adalah 

menjaga hubungan jangka panjang dengan cara memberikan talent yang berkualitas 

dan merekomendasikan talent-talent terpercaya dengan harga yang terjangkau.      

3. Channels    

 N-Talent Management hanya melakukan personal selling yang menurut Sofjan 

Assauri (2014) bahwa personal selling adalah hubungan antara dua orang atau lebih 

dalam rangka menimbulkan hubungan timbal balik. Hal ini dilakukan mulai dari 

tahun 2020 hingga saat ini oleh pemiliknya.     

4. Value Proposition    

 Keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh N-Talent Management yaitu 

karena belum adanya kerjasama secara kontrak dengan para talent maka pilihan 

talent cenderung lebih beragam dan banyak, selain itu juga harga jasa talent 

cenderung lebih terjangkau karena biaya operasional talent management belum 

sebesar jika telah membuat kontrak kerjasama dengan para talent. Walaupun 

dengan harga yang terjangkau kami dapat memastikan bahwa rekomendasi yang 

kami berikan tidak akan mengecewakan.     

5. Key Activities    

 Dalam rangka memperbesar usaha N-Talent Management maka pentingnya 

memperhatikan aspek channels karena perusahaan sangat membutuhkan 

banyaknya relasi karena N-Talent Management hanya melakukan personal selling 

maka dari itu penting untuk meningkatkan relasi agar mendapatkan konsumen lebih 

banyak lagi.     

6. Key Partnership    

 Beberapa pihak yang menjalin hubungan kerjasama dengan N-Talent 

Management yaitu organisasi seperti event organizer, hingga social media 

management ataupun personal yang membutuhkan jasa talent ataupun model, selain 



 

 

itu juga adanya menjalin hubungan baik dengan production house, agency dan juga 

pemilik ataupun photographer yang menjalankan usaha dibidang pakaian.     

7. Key Resource    

 Setelah key partnership ada yang disebut dengan key resource, pada umumnya 

diartikan sebagai sumber daya utama sebuah perusahaan, untuk NTalent 

Management sumber daya utamanya adalah talent ataupun model tetapi dengan 

catatan memiliki potensi tinggi untuk kedepannya.     

8. Revenue Stream     

 N-Talent Management mendapatkan penghasilan dari jasa pencarian 

talent/model dengan potongan 25-30% dari fee penggunaan model/talent.     

9. Cost Stucture.     

 Secara garis besar sebenarnya talent management tidak mengeluarkan biaya 

pasti tetapi adanya biaya saat menjamu konsumen saat adanya briefing / meeting 

selain itu adanya biaya transportasi.     

4.5 Strategi Pengembangan N-Talent Management     

Setiap perusahaan pasti menginginkan adanya kemajuan dalam usahanya, 

karena menurut menurut Yin dan Williamson (2011) bahwa pentingnya melakukan 

analisis dan inovasi pada model bisnis perusahaan saat mengembangkan sebuah 

usaha. Maka dari itu berikut hal-hal yang akan dilakukan untuk mengembangkan 

N-Talent Management berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan 

value proposition canvas maupun business model canvas, maka dari itu ada dua hal 

yang akan dilakukan oleh N-Talent Management yaitu memperluas target pasar dan 

juga menjalin kerjasama secara profesional dengan talent.     

4.5.1 Memperluas Target Pasar    

N-Talent Management merencanakan dan menerapkan strategi untuk 

memperluas target pasar dan mengembangkan bisnis bukan hanya itu tetapi juga 

membangun struktur yang kuat agar perusahaan dapat terus bertahan walaupun di 

masa sulit. Pada awalnya N-Talent Management hanya  berfokus kepada pencarian 



 

 

konsumen yang membutuhkan model untuk konten sosial media instagram, tetapi 

untuk perencanaan memperluas target pasar N-Talent Management akan 

bekerjasama dengan producer, agensi maupun production house agar memperluas 

target pasar, selain itu juga memperingan biaya yang dibutuhkan sehingga tidak 

perlu lagi menggunakan talent coordinator dengan tugasnya mencari talent 

menggunakan agensi ataupun management, walaupun seperti itu talent coordinator 

yang biasa disebut telco hanya perlu datang ke lokasi saat adanya casting ataupun 

shooting / photoshoot. Hal ini sangat memungkinkan karena banyak production 

house sedang berlomba-lomba mendapatkan kepercayaan client dengan cara 

menurunkan harga jual  sehingga mengurangi pembiayaan yang tidak diperlukan 

seperti membayar jasa talent coordinator. Selain itu juga N-Talent Management 

akan menawarkan harga yang terjangkau dengan kualitas yang sebanding dengan 

harga yang telah dikeluarkan agar menimbulkan rasa kepercayaan dan juga 

kepuasan antar perusahaan dengan konsumen.     

Lalu pentingnya memperluas target pasar dengan membuat sosial media 

untuk N-Talent Management, karena pentingnya dikenal oleh banyak orang agar 

mempermudah konsumen saat mencari talent. Karena berdasarkan value 

proposition canvas penulis dapat simpulkan bahwa konsumen ingin adanya 

kemudahan dalam mencari talent/model dengan harga yang terjangkau.     

4.5.2 Menjalin Kerjasama dengan Talent secara Kontrak    

Selanjutnya hal-hal yang akan dilakukan oleh N-Talent Management adalah 

membuat kerjasama secara kontrak dengan para talent/model karena berdasarkan 

hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis peran talent dalam 

membesarkan sebuah talent management sangatlah besar sehingga diperlukan 

untuk menaikkan kualitas talent dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang 

dibutuhkan, tetapi sebelum itu N-Talent Management memiliki tiga tahapan 

sebelumnya dalam menjalin kerjasama dengan talent secara kontrak yaitu, pertama 

melakukan pencarian dan penyeleksian para talent yang memiliki potensi tinggi 

untuk kedepannya, lalu menarik talent sebagai anggota talent management. Kedua 

menyediakan pelatihan untuk pengembangan para talent dengan harapan talent 



 

 

memiliki kemampuan lebih seperti pelatihan acting, menari, modeling, dan banyak 

lainnya, agar tidak hanya berfokus pada satu sektor melainkan banyak sektor. Lalu 

tahap terakhir adalah mempertahankan para talent agar perusahaan dapat terus 

berkembang karena key reources utama dalam suatu talent management adalah 

talentnya tersendiri, karena itu adalah salah satu hal yang akan dilakukan N-Talent 

Management untuk mengembangkan bisnis ini adalah memperhatikan kualitas 

talent dan mengembangkan talent sehingga konsumen mendapatkan kualitas 

terbaiknya.    


