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SDM Internasional merupakan mata kuliah yang berisi konseptual 
dan praktis untuk mahasiswa. Perubahan bisnis secara global menuntut 
arah pengembangan SDM berskala internasional. Para karyawan sudah 
harus diubah cara perspektif pengembangan bisnis perusahaan sesuai 
kebutuhan pasar. Karyawan dituntut untuk professional, lincah, dan 
memiliki proses adaptasi dengan berbagai mancam budaya. Entitas 
bisnis harus bergerak ke arah global dan responsif terhadap perubahan. 
Sebuah organisasi yang memiliki resistensi terhadap perubahan, maka 
pelan tapi pasti akan tergilas dengan persaingan. Pentingnya para eks-
patriat dalam bisnis internasional dapat dilihat dari peran mereka sebagai 
pe ngontrol, koordinator, pentransfer pengetahuan, dan agen sosialisasi 
di antara perusahaan multinasional. Penempatan ekspatriat yang tepat 
di luar negeri merupakan salah satu strategi global perusahaan multi-
nasional. Keberhasilan implementasi strategi tersebut tergantung pada 
orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat, di lokasi yang tepat, 
dan pada waktu yang tepat. Berbagai macam sudut pandang dibahas 
secara komprehensif melalui bab yang ada di buku ini. 

Buku ini hadir sebagai luaran perkuliahan SDM Internasional. Kes-
eimbangan perkuliahan baik dari sisi konseptualitas dituangkan dalam 
buku ini. Opini dan pemikiran ilmiah mahasiswa serta dosen tentang 
skala global terhadap ekspatriat dijadikan sebagai luaran perkuliahan. 
Referensi jurnal dan teori disatukan untuk melihat bagaimana pengelo-
laan SDM secara global yang disesuaikan dengan skala bisnis global. 
Adaptasi budaya dan pengembangan pasar harus direspon cepat oleh 
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perusahaan. Sustainabilitas bisnis sangat ditentukan dengan peran 
vital dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, book chapter ini akan 
menjadi sumber referensi yang menarik untuk mengkaji lebih dalam 
tentang SDM Internasional. 

Tulisan ini bersumber dari pemikiran kontekstual dari Dosen dan 
Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas 
Paramadina. Isi buku ini masih jauh dari kata sempurna. Tim penulis 
berkeinginan untuk mengisi pengembangan teori dan perspektif tata 
kelola SDM skala internasional. Semoga tulisan yang disusun ini menjadi 
bagian dari pengembangan keilmuan yang membahas tentang konsep-
tualitas SDM Internasional. Saran dan kritik akan menjadi kelengkapan 
dari isi buku ini. 
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Bab 1
SDM Internasional Menghadapi              

Globalisasi Bisnis 
Ahmad Azmy

1.1  Definisi SDM Internasional
Penggunaan sumber daya manusia menjadi hal yang lumrah pada 

perspektif bisnis global. Setiap perusahaan berkelas multina sional 
menggunakan optimalisasi sumber daya manusia untuk mencapai tar-
get	bisnis	(Sapouna	et	al.,	2016;	Yu,	2019).	Batasan	geografis,	waktu,	
dan wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam melibatkan banyak 
pihak untuk menjadi sebuah terminology penge lo laan sumber daya 
manusia. Manajemen SDM Internasional telah melakukan perubahan 
yang	signifikan	dan	substansial	sebagai	salah	satu	bidang	ilmu	untuk	
melakukan pengamatan pengem bang an eks patriat (Collings & Isichei, 
2018).	Klasifikasi	yang	ada	pada	rea	lita	di	lapangan	akan	membantu	
para pelaku bisnis organi sasi multinasional dalam merespon isu-isu 
sensitif sesuai dengan kajian empiris dan kontekstual. Berbagai macam 
literatur menunjukkan urgensi pengelolaan SDM Internasional menjadi 
salah satu faktor ke suksesan sebuah organisasi mapan dalam meng-
hadapi persaing an global.

Liberalisasi bisnis dengan kemajuan digitalisasi sudah membe rikan 
ruang kepada semua organisasi bisnis untuk meningkatkan menuju 
skala internasional. Teknologi dengan segala macam perkembangan 
dan kemajuannya telah mengalihkan proses bisnis men jadi lebih cepat 
dan	efisien	(Duangekanong,	2020).	Proses	pem	bangunan	infrastruktur	
mulai dari pabrik, proses produksi, pe ning katan kapasitas karyawan, 
dan regenerasi kepemimpinan men  jadi sebuah hal yang harus dilaku-
kan untuk sustainabilitas perusahaan. Hadirnya manajemen sumber 
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daya manusia adalah untuk memastikan bahwa alokasi penugasan 
disesuaikan dengan skala bisnis. Proses bisnis global harus bisa 
meningkatkan	pangsa	pasar	dan	profitabilitas	bagi	perusahaan.	Sumber	
daya	manusia	ska	la	internasional	memiliki	perbedaan	yang	signifikan	
terhadap skala lokal maupun daerah (Andersson et al., 2019). Respon-
sivitas terhadap perubahan dan adaptasi lingkungan menjadi sebuah 
hal yang harus diperhatikan oleh organisasi bisnis. 

Peta persaingan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif 
harus mampu menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan skala 
bisnisnya. Tugas utama sebuah organisasi bisnis memastikan bahwa 
rekrutmen, seleksi, dan penempatan sesuai dengan kebutuh an pasar 
(Kang & Shen, 2013; Peltokorpi & Vaara, 2014).  Proses ope rasi bisnis 
skala global membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keleng-
kapan kemampuan teknis, komuni kasi Bahasa asing, responsivitas 
tinggi	terhadap	peluang	pasar,	efisiensi	fungsional,	dan	produktivitas	
tinggi	(Fan	et	al.,	2021;	Krzyżanowska-Celmer,	2019).		Banyak	sekali	
perusahaan sekaliber Google, Microsoft, General Electric, dan organi-
sasi bisnis lainya tidak hanya memandang level pendidikan. Akan tetapi, 
pengalaman, produktivitas, dan kemampu an karyawan dalam merespon 
kebutuhan bisnis perusahaan. Bende ra atau almamater hanya diang-
gap sebagai adminis trasi saja dan dilihat kemampuan karyawan dalam 
melakukan res ponsivitas kebutuhan bisnis. Darurat blok perdagangan 
dengan pembentukan forum ekonomi dan politik yang berbeda seperti 
Uni Eropa, Amerika Asosiasi Perdagangan Bebas Utara, konferensi 
Ekonomi	Asia	Pasifik	dan	peran	memperluas	dari	Organisasi	Perda-
gangan	Dunia	kini	telah	secara	signifikan	mengubah	lingkungan	bisnis	
dalam hal persaingan/libe ralisasi dan ujung terbuka peluang pemasaran. 
Lingkungan bisnis menjadi lingkungan bisnis global.

Pengelolaan sumber daya manusia menjadi sebuah kebutuh an 
organisasi skala global (Meyer et al., 2016; Warner, 2018). Pro ses in-
ternalisasi bisnis sangat memberikan efek terhadap pasar tenaga kerja 
dan praktik-praktik sumber daya manusia. Operasio nal domes tik, joint 
ventures, dan strategi aliansi bisnis merupakan praktek pengembanan 
bisnis yang sudah menjadi rumusan pe ning  katan skala bisnis (Menz 
et al., 2021; Umadia Sr. & Kasztelnik, 2020). Ini tergantung bagaimana 
perspektif organisasi dalam menghadapi tuntutan pasar dan kebutuhan 
konsumen. Sumber daya manusia yang adaptif dan responsif menjadi 
sebuah kebutuh an besar dalam pangsa pasar internasional. Perubahan 
struktur organisasi, hubung an dengan operasi di luar negeri, negara 
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dari tek nologi komunikasi seni dan pasar global saat ini menuntut SDM 
yang berbeda pendekat an untuk mengelola perusahaan multinasional. 
Globalisasi bisnis mungkin telah menyentuh manajer SDM lebih parah 
daripada kepala fungsional lainnya. Para eksekutif HR perlu memberikan 
orientasi internasional untuk apa yang pernah dia lakukan perekrutan, 
pelatih an dan pengembangan, penilaian kinerja, remunerasi, motiva-
si, kesejahteraan, atau hubungan industrial. Orientasi internasional 
meng anggap relevansi yang lebih besar sebagai bisnis mendapatkan 
Peningkatan ini saling terkait di seluruh negara.

Sejak bisnis internasional harus mendapatkan, memotivasi, mem-
pertahankan, dan efektif memanfaatkan jasa orang baik di kan tor peru-
sahaan dan pada tanaman asing, oleh karena itu, pro ses pengadaan, 
mengalokasikan dan efektif memanfaatkan sumber da ya manusia 
dalam bisnis internasional disebut manajemen sum ber daya interna-
sional (Morgan, 1986). Dibawah ini konteks SDM Inter nasional yang 
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Dimensi SDM Internasional (Morgan, 1986).

Manajemen SDM Internasional adalah sebuah bidang ilmu yang 
melakukan kajian optimalisasi SDM secara skala internasio nal yang 
digunakan oleh organisasi level multinasional, transnasio nal, dan glo bal 
dengan	tidak	memandang	batasan	geografis	(Bonache	&	Festing,	2020;	
Mahadevan, 2020) Karakteristik sumber daya manusia bersifat agile 
dan	fleksibel	bergantung	pada	arah	organisasi	bisnis.	Ruang	lingkupnya	
meliputi fungsi sumber daya manusia, tipe pekerja, dan jangkauan keter-
libatan negara. Ini dimaksud lebih detail dengan beberapa aktivitas yang 
terdiri dari fungsi akuisisi, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, 
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dan fungsi motivasi. Fungsi akuisisi meliputi beberapa aktivitas yang 
di mulai dari perencanaan, penarikan dan sosialisasi. Fungsi pengem-
bangan melibatkan beberapa proses yang dimulai dari pelatihan, pe-
ngembangan dan pembinaan. Fungsi pemeliharaan terdiri dari kesehatan 
dan keselamatan kerja sertahubungan kerja. Fungsi motivasi terdiri dari 
evaluasi, penghargaan, kompensasi dan disiplin. Empat fungsi tersebut 
menjadi sebuah landasan dasar dalam pengelolaan sumber daya inter-
nasional yang seharusnya menjadi perhatian organisasi. 

Fungsi	sumber	daya	manusia	global	didefinisikan	memiliki	impli	kasi	
yang mempengaruhi antar aktivitas manajemen sumber daya manusia 
(Morgan, 1986). Tiga dimensi atau proses aktivitas dalam SDM inter-
nasional meliputi:

1.  Program pengadaan tenaga kerja yang meliputi perencanaan 
sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, dan 
penempatan sesuai kebutuhan perusahaan.

2.		 Klasifikasi	keterlibatan	negara	sebagai	objek	pengelolaan	sumber	
daya manusia skala internasional terdiri dari negara tuan rumah 
(host-country) dimana sebuah cabang dapat ditempatkan, negara 
asal (home-country) dimana perusahaan itu memiliki kantor pusat, 
dan negara-negara lain yang mungkin menjadi sum ber tenaga kerja 
modal dan input-input lainnya,

3.  Tipe atau jenis karyawan yang dikelola oleh perusahaan skala 
multinasional yaitu karyawan Negara tuan rumah (host-country 
nationals/HCNs), karyawan Negara asal (parent-country na tionals/
PCNs), dan karyawan Negara ketiga (third-country nationals/TCNs). 

Pengelolaan sumber daya manusia pada skala internasional bisa 
disebut ekspatriat. Karyawan yang memiliki penugasan internasional 
akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Salah satu perbe-
daan yang jelas antara HRM domestik dan internasional adalah bahwa 
staf bergerak melintasi batas-batas nasional dalam berbagai peran 
dalam operasi asing perusahaan internasional - karyawan ini secara 
tradisional telah disebut ‘asing’. Ekspatriat adalah se orang karyawan 
yang bekerja sementara berada di negara asing. SDM internasional 
bisa disimpulkan sebagai sebuah proses dalam organisasi global dalam 
mempersiapkan karyawan untuk menghadapi penugasan internasional 
dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi (Cho & Chew, 2021; 
McNulty & Brewster, 2017). Oleh karena itu, perspektif SDM interna-
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sional harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual sehingga 
organisasi siap menghadapi persaingan tingkat global dan multinasional. 

1.2  fungsi pengelolaan SDM Internasional 
Manajemen SDM Internasional hadir untuk memberikan per spektif 

baru dalam hal perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pe-
ningkatan kapasitas ekspaktriat (Jawad, 2020; McNulty et al., 2019). 
Peningkatan kompleksitas globalisasi ekonomi dimulai dari politik, 
lingkungan internal-eksternal, dan masalah migrasi ope rasional yang 
akan selalu berkorelasi dengan persiapan sumber daya manusia. SDM 
internasional	dapat	diberikan	sebuah	definisi	sebagai	sebuah	bidang	
ilmu untuk mengkaji berbagai masalah yang terkait dengan pengelolaan 
tenaga	kerja	dan	berkontribusi	terhadap	profitabilitas	organisasi	bisnis	
(Delbridge et al., 2011; Ererdi et al., 2020). Pada setiap pembahasan 
manajemen SDM internasional akan dibagi kepada tiga bidang yaitu 
SDM internasional komparatif, SDM internasional di perusahaan mul-
tinasional (MNC), dan manajemen lintas budaya. 

Biasanya, IHRM dibagi menjadi tiga subbidang penelitian: mana-
jemen sumber daya manusia komparatif (HRM), HRM di perusahaan 
multinasional (MNC) dan manajemen sumber daya manusia lintas 
budaya (Brynningsen, 2009). Ketiga kajian ini akan menitikberatkan 
kepada pengelolaan kapasitas karyawan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kapasitas bisnis organisasi pada level internasional, 
transnasional, serta global. Operasional yang melibatkan berbagai ma-
cam negara harus dipersiapkan dengan dengan matang dan sesuai ke-
butuhan organisasi. SDM internasional berfungsi untuk menjadi sebuah 
konseptual bagi perusahaan global untuk mengembangkan, meretensi, 
dan responsive terhadap kebutuhan pasar skala yang berbeda. 

Perbedaan pengelolaan SDM domestic dan internasional terletak 
pada batasan nasional dalam berbagai peran bisnis untuk operasional 
perusahaan. Perusahaan lokal akan terfokus pada pasar potensial se-
cara nasional, sedangkan perusahaan skala multinasional terfokus pada 
peningkatan kapasitas bisnis yang memiliki peluang besar di berbagai 
negara. Isu dan budaya menjadi masalah yang selalu direspon cepat 
oleh perusahaan multinasional. Kesempatan pasar yang besar dan 
berpotensi mendatangkan keuntungan. Ini harus disiapkan infrastruktur 
ekonomi, pabrik, sistem, teknologi, dan sumber daya manusia. Ekspa-
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triat adalah karyawan yang bekerja di negara asing sebagai sebutan 
atau istilah sesuai dengan peruntukkannya (Pustovit, 2020; Takeuchi 
et al., 2019). Kehadiran SDM internasional menjadi sebuah solutif bagi 
perusahaan untuk bisa melakukan perencanaan dan pengembangan 
menuju era 5.0 yang penuh dengan digitalisasi bisnis. Jadi, secara luas 
ada dua faktor utama karena yang membedakan manajemen sumber 
daya manusia lokal dan domestik meliputi:

1. Kompleksitas yang beroperasi di berbagai negara / budaya.
2. Mempekerjakan warga negara yang berbeda dan kategori yang 

berbeda dari pekerja di seluruh asrama.

Situasi korporasi harus melakukan perubahan agar menghadapi 
bisnis yang kompetitif. Perubahan tersebut harus melebihi kecepatan 
teknologi informasi dengan berbagai macam inovasi bisnis. Ekspatriat 
sebagai objek pada pengelolaan sumber daya manusia harus mema-
hami bisnis perusahaan. Era bisnis 5.0 harus disesuaikan dengan 
adaptasi dan perubahan manajemen sumber daya manusia. SDM 
internasional menjadi sebuah perspektif baru untuk kehadiran sebagai 
penunjuk arah bisnis perusahaan. Dimensi internasional akan membawa 
sejumlah isu dan masalah baru sesuai konteks bisnis. Praktek penge-
lolaan SDM internasional memiliki perbedaan pada perspektif SDM 
domestik (Dundon & Wilkinson, 2020; Schotter et al., 2021). Dimensi 
perbedaan antara kedua perspektif tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penugasan karyawan diarahkan pada sejumlah fungsi strategis 
melalui proses seleksi, pelatihan, dan kebutuhan perusahaan.

2. Kepatuhan untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan negara asing 
dalam peningkatan pengetahuan dan rancangan bisnis global.

3. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan tentang kehidupan 
karyawan yang akan ditugaskan di negara lain untuk meng hindari 
kekagetan budaya sehingga mampu beradaptasi dengan baik. 

4. Keterlibatan karyawan dalam proses penggabungan budaya dan 
penerapan nilai-nilai keanekaragaman terhadap budaya lain seh-
ingga menjadi tantangan tugas unit SDM.

5. Pertimbangan pengaruh eksternal seperti akulturasi budaya asing 
dan hukum.

6. Kewajiban membayar pajak dan alokasi biaya hukum jika terjadi 
pelanggaran aturan di negara lain. 
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7. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan kebutuhan hidup eks-
patriate.

8. Penyesuaian kompensasi dan remunerasi sesuai permintaan 
ekspatriate. 

9.	 Penekanan	efisiensi	biaya	terkait	perpajakan	internasional,	tingkat	
inflasi	dan	biaya	hidup,	termasuk	fluktuasi	mata	uang.manajemen.	

10. Kesuksesan penerapan nilai-nilai keanekaragaman budaya. 
11. Proses perizinan dengan pejabat pemerintah untuk memperoleh 

visa,	pekerjaan,	 izin,	 sertifikat	pajak,	penetapan	pertemuan	dan	
sebagainya. koordinasi. 

12. Manajemen risiko Lebih sebagai ancaman dari teroris, Penculik 
dan melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan.

13. Manajemen risiko Lebih sebagai ancaman dari teroris, penculik 
dan melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan.

14. Lebih public relations bekerja untuk meningkatkan perusahaan 
multinasional gambar dan berurusan dengan hak asasi manusia 
dan LSM lain dan kelompok kepentingan yang beroperasi di negara 
yang berbeda.

Pengelolaan SDM internasional bertumpu pada target dan pengem-
bangan skala bisnis yang lebih besar. Isu-isu budaya, aga ma, ras, dan 
suku terkadang menjadi hal sensitif pada saat pembuatan tim kerja 
dengan penggabungan berbagai maca karakter. Pola kerja yang harus 
dilakukan baik secara konvensional dan virtual sesuai target pekerjaan. 
SDM internasional hadir untuk memberikan efektivitas pengelolaan 
bisnis sehingga lebih professional, teratur, dan keberhasilan pencapa-
ian target bisnis. Ekspatriat dengan segudang pengalaman dan praktis 
harus	membawa	aroma	positif	baik	secara	psikologis	dan	fisik	sehingga	
mampu menyelesaikan ekspektasi bisnis perusahaan. Isu pandemic 
dan new normal menjadi perhatian bagi semua perusahaan khususnya 
multinasional dan transnasional untuk memberikan perspektif kerja baru 
kepada seluruh ekspatriat. 

1.3  Konteks SDM Internasional Terhadap              
pengelolaan Bisnis
Manajemen SDM Internasional adalah area kompleks yang bia-

sanya didekati dalam literatur dari tiga perspektif yang berbeda (Adler, 
1986; Purcell et al., 2008):
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1. Manajemen Lintas Budaya: Ini berfokus pada perbedaan antara 
negara-negara dalam nilai dan sikap. Setiap bangsa memiliki 
seperangkat nilai dan keyakinan yang membuat mereka unik, dan 
itu tercermin cara masyarakat beroperasi, cara ekonomi beroperasi, 
dan cara karyawan dikelola. Menurut premis ini, ketika SDM dikelo-
la, harus dipertimbangkan bahwa Praktik SDM seperti perekrutan, 
penghargaan, atau penilaian kinerja biasanya dipengaruhi oleh 
nilai-nilai dalam negara tuan rumah. Misalnya, ketika budaya atau 
masyarakat dicirikan oleh tingkat maskulinitas yang tinggi (yaitu, 
kepemilikan materi dan ketegasan ditekankan), praktik SDM seperti 
kompensasi atau penghargaan dipengaruhi oleh nilai-nilai itu, dan 
harus tinggi untuk memotivasi karyawan, atau untuk rekrutmen 
pegawai baru. Dalam pengertian ini, penting bagi manajer untuk 
memahami perbedaan budaya, sehingga dimungkinkan untuk 
memahami perbedaan perilaku manusia di dalamnya organisasi 
dalam konteks internasional.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia Komparatif: Ini mengeks plorasi 
sejauh mana SDM berbeda antar negara. Secara khusus berasal 
dari studi perbandingan antara hubungan industrial di berbagai 
negara. Ini bukan tentang perbedaan budaya, tetapi perbedaan 
dalam hal tenaga kerja pasar (ukuran, komposisi, usia atau pela-
tihan), sistem pendidikan, atau undang-undang ketenagakerjaan 
yang berbeda dan serikat pekerja. Pada dasarnya, perspektif ten-
tang SDM internasional ini mendukung bahwa hubungan industrial 
berbeda antar negara dan oleh karena itu, karyawan juga harus 
diperlakukan secara berbeda.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional (IHRM): Perspektif 
ini mempelajari cara di mana perusahaan multinasional mengelola 
dan menangani karyawan mereka dalam konteks internasional 
yang berbeda. Ini terdiri dari studi tentang bagaimana perusahaan 
mengembangkan dan merancang sistem SDM mereka sendiri di 
seluruh dunia. Organisasi internasional harus mengelola karyawan 
dalam situasi kelembagaan, hukum, dan budaya yang berbeda. 
Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan praktik ma-
najemen yang efektif dari yang strategis dan hemat biaya sudut 
pandang. Kegiatan IHRM mencakup manajemen karyawan di lo-
kasi yang berbeda dan, dalam khususnya karyawan yang bekerja 
secara internasional (ekspatriat). Perspektif SDM internasional 
berkaitan dengan sejauh mana perusahaan multinasional harus 
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menstandardisasi praktik politik dan SDM-nya ke semua negara 
di mana perusahaan beroperasi.

Di bawah ini konteks pendekatan SDM internasional sebagai 
berikut:

Cross-cultural                 
management

Comparative HR and 
Industrial Relation 

systems

IHRM in the                         
multinational context

Gambar 2. Konteks SDM Internasional (Dowling, P. J., & Welch, 2004) 

Perspektif terakhir mungkin yang terluas dari ketiganya, dan yang 
akan menjadi bab ini terfokus. Studi tentang bagaimana perusa haan 
menstandarisasi atau menyesuaikan fungsi SDM di seluruh dunia, 
melibatkan dengan mempertimbangkan budaya (perspektif manajemen 
lintas budaya) dan kekhususan industry hubungan (HRM komparatif) 
dari masing-masing negara. Manajemen SDM mengacu pada aktivitas 
yang	digunakan	organisasi	untuk	mengelola	secara	efektif	dan	efisien	
karyawan mereka (Dolan et al., 2007). Kegiatan ini meliputi, misalnya, 
perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan, penilaian kinerja 
dan kompensasi, antara lain. Di antara yang paling penting proses yang 
dikembangkan departemen SDM adalah:

1. Perencanaan SDM: Yang, berangkat dari tujuan dan strategi yang 
telah ditetapkan organisasi untuk jangka waktu tertentu, berarti 
menentukan apa kebutuhan dan ketersediaan staf saat ini dan 
masa depan.

2. Analisis Posisi Pekerjaan: Dimana tujuannya adalah untuk menge-
tahui baik apa yang melibatkan pekerjaan dan apa yang diperlukan 
untuk melaksanakannya dengan benar.

3. Rekrutmen dan Seleksi: Staf untuk organisasi, melalui proses in-
ternal dan eksternal yang ditetapkan untuk menemukan kandidat 
untuk pekerjaan.

4. Pelatihan dan Manajemen Karir: Di mana organisasi meningkatkan 
potensi manusia dan mengembangkan individu melalui pelatihan 
dan kesempatan promosi dan pengembangan dalam organisasi.

5. Penilaian Kinerja dan Remunerasi: Di mana organisasi meng ukur 
kinerja individu dan merancang sistem kompensasi yang paling 
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tepat untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang 
berharga.

Beberapa permasalahan ditemukan pada saat menjalankan fungsi 
SDM secara global. Pada proses rekrutmen, Departemen SDM harus 
memperhitungkan bahwa kontrak kebutuhan perusahaan multinasional 
yang berbeda dari perusahaan yang hanya bertindak secara nasio-
nal. Misalnya, pertanyaan muncul seperti apakah akan memilih orang 
dari negara tuan rumah atau ekspatriat, atau apa yang harus sumber 
rekrutmen yang sesuai berdasarkan lokasi. Pada saat penilaian kiner-
ja, sistem penilaian kinerja perusahaan internasional harus memper-
hitungkan kompetensi karyawan, tetapi juga harus mempertimbangkan 
keterampilan pribadi antar budaya, kepekaan terhadap norma dan nilai 
asing, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Oleh 
karena itu, ketika menilai manajer perusahaan multinasional, harus 
ada pertimbangan simultan ki nerja global dan hasil anak perusahaan. 
Mungkin ada faktor, seperti undang-undang kerja dan/atau kondisi pasar 
yang menghambat pengukuran dan perbandingan hasil kinerja. Pada 
saat pelaksanaan pelatihan, Fungsi pelatihan untuk departemen SDM 
internasional juga memiliki kompleksitas yang lebih besar. Biasanya, 
keputusan tentang pelatihan dan peningkatan diambil berdasarkan 
derajat internasionalisasi. Misalnya, sebuah perusahaan di fase ekspor 
cenderung	memenuhi	kebutuhan	spesifiknya	dengan	staf	eksternal	atau	
profesional. Pada fase kegiatan regio nal, perusahaan harus memper-
timbangkan	perbedaan	budaya	dan	geografis	untuk	membuat	strategi	
pelatihan. Pelatihan manajer global perusahaan cenderung berorientasi 
pada peningkatan kapasitas mereka untuk memproses dan bertukar in-
formasi sosial, teknologi dan kecenderung an pasar, di antara keterampil-
an lainnya. Pada proses remunerasi, Rancangan kebijakan remunerasi 
yang sesuai secara global adalah salah satu tantangan terbesar yang 
dihadapi departemen SDM. Untuk merancang dan mengelola kebijak-
an remunerasi yang tepat memerlukan pengetahuan yang mendalam 
tentang undang-undang, kebiasaan, dan praktik ketenagakerjaan di 
banyak negara. Sistem dan hubungan industri sangat relevan dengan 
fungsi ini. Iklim ekonomi berubah dengan cepat dan perusahaan harus 
membuat proposal remunerasi untuk karyawan yang berdaya saing. 
Tujuannya bukan untuk merancang kebijakan remunerasi global me-
lainkan bagi mereka untuk menjadi adil, adil dan seragam untuk semua 
konteks dalam organisasi.
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Kompleksitas SDM internasional dapat dikaitkan dengan ber-
bagai faktor, seperti lebih banyak aktivitas SDM (pajak internasio nal; 
relokasi dan orientasi internasional; layanan administrasi untuk eks-
patriat; hubungan tuan rumah-pemerintah; dan layanan terjemahan 
bahasa), lebih banyak keterlibatan dalam pribadi karyawan kehidupan 
(pengaturan perumahan, tunjangan biaya hidup, dll.), atau pengaruh 
eksternal yang lebih luas (jenis pemerintah, keadaan ekonomi, dll). 
Mempertimbangkan perbedaan yang dicatat antara HRM domestik 
dan internasional, seorang manajer dari perusahaan domestik harus 
mempertimbangkan kompleksitas praktik SDM yang lebih besar ketika 
perusahaan pergi ke luar negeri.

1.4  Kegagalan Ekspatriat
Perspektif kegagalan dalam penugasan internasional bisa dipan-

dang pada dua aspek yaitu manfaat individu dan manfaat organisasi 
(Thoo & Kaliannan, 2013; Zaharie et al., 2020). Manfaat individu adalah 
proses penugasan jangka pendek, pelaksanaan tugas, pengembangan 
keterampilan, pembelajaran dan pengetahuan, adaptasi dan tingkat 
kepuasan kerja yang lebih besar dipahami sebagai manfaat individu 
utama. Dalam hal penugasan jangka panjang, ini adalah pengembangan 
berkelanjutan, penugasan masa depan yang menarik, pengembangan 
kontak dengan orang-orang pada tim kerja, kemungkinan promosi, dan 
perluasan tanggung jawab kepada ekspatriat. Pada perspektif manfaat 
organisasi adalah proses penugasan jangka pendek, pencapaian pe-
menuhan tugas organisasi dan pencapaian tujuan utama organisasi 
(kontrol, koordinasi, transfer pengetahuan) menonjol. Dalam hal penu-
gasan jangka panjang, retensi pekerja yang dipulangkan, penggunaan 
pengalaman baru, transfer pengalaman, stimulus antar rekan kerja yang 
mendukung mobilitas internasional, dan keinginan untuk mengadopsi 
misi internasional baru dan masa depan ditunjukkan untuk karir m jangka 
panjang di perusahaan multinasional.

Beberapa kegagalan yang disebabkan pada faktor-faktor dasar 
(Bonache & Stirpe, 2012; Gómez-Mejías et al., 2016; Harzing, 2001). 
Faktor-faktor kegagalan ekspatriat adalah sebagai berikut:

1. Keluarga: Banyak kegagalan ekspatriat terkait dengan masalah ke-
luarga; yaitu ketidakmampuan keluarga untuk beradaptasi dengan 
lingkungan budaya baru. Banyak perusahaan tidak meramalkan 
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dan tidak mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan keluarga 
kandidat. Secara umum, pertanyaan-pertanyaan ini dapat diper-
timbangkan dalam proses rekrutmen awal dan seleksi kandidat 
melalui wawancara (setidaknya dengan pasangan kandidat), di 
mana perusahaan dapat mengumpulkan informasi misalnya tentang 
keadaan pekerjaan pasangan dan/atau kebutuhan akan pelatihan 
khusus (bahasa).

2. Menghalangi Karir Profesional: Pada awal penugasan internasional, 
para ekspatriat sangat bersemangat pengalaman dan tujuan baru. 
Namun demikian, sebagai waktu berlalu, mereka merasa bahwa 
kantor pusat telah melupakan mereka dan berpikir bahwa karir 
profesional mereka telah telah diblokir, sementara mereka mencatat 
bagaimana rekan-rekan yang tetap di markas terus dipromosikan 
dalam organisasi.

3. Kurangnya Pelatihan Transkultural: Beberapa perusahaan multi-
nasional menawarkan semua jenis pelatihan mengenai keragaman 
budaya dan mereka yang hanya menawarkan kursus singkat dan 
sederhana yang tidak memenuhi kebutuhan karyawan. Ini adalah 
masalah karena karyawan perlu tahu bagaimana menangani bu-
daya baru dan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk 
kepekaan budaya.

4.	 Kelebihan	Kualifikasi	Teknis:	Biasanya	perusahaan	memilih	staf	
yang	berkualifikasi	tinggi	untuk	penugasan	internasional	-	karyawan	
dengan	profil	kinerja	yang	sangat	tinggi	di	perusahaan	dan	yang	
memiliki catatan kerja yang mengesankan. Namun, pertimbangan 
kualitas ini pada kandidat untuk penugasan internasional telah 
menyebabkan banyak kegagalan, mengingat bahwa perusahaan 
telah	lebih	mementingkan	kualifikasi	ini	daripada	keterampilan	lain,	
seperti kepekaan budaya atau kapasitas untuk adaptasi budaya.

5. Kekagetan Budaya: Kurangnya adaptasi terhadap lingkungan bu-
daya negara tuan rumah. Alih-alih belajar bekerja dalam budaya 
baru, ekspatriat mencoba memaksakan nilai-nilainya atau nilai-nilai 
kantor pusat pada karyawan lokal. Faktor ini disebut kurangnya 
“kecerdasan budaya” atau ketidakmampuan untuk berhubungan 
dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Perusahaan dapat 
membantu karyawan menghindari kejutan budaya dengan memilih 
kandidat dengan kepekaan budaya yang lebih besar dan yang 
berbicara bahasa lokal.
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6.	 Penggunaan	Tugas	 untuk	Menghindari	 Konflik:	Di	 banyak	 per-
usahaan, ekspatriat digunakan sebagai sarana menyingkirkan 
manajer yang memiliki masalah di kantor pusat. Dengan mengi-
rimkan karyawan ini di luar negeri, perusahaan menanggung risiko 
kegagalan penugasan internasional, mengingat pemilihan kandidat 
belum dilakukan dalam kaitannya dengan kualitas dan keterampil-
an yang dibutuhkan, tetapi dalam menanggapi kebutuhan untuk 
memecahkan	konflik	internal	di	markas	besar.

Terlepas dari motif atau keadaan yang menyebabkan kegagalan 
pengalaman internasional, biaya yang diasumsikan perusahaan layak 
dipertimbangkan. Setiap kegagalan penugasan ekspatriat perusahaan 
akan menanggung biaya yang tidak sedikit seperti biaya relokasi, citra 
perusahaa, kehilangan pangsa pasar, penuruan produktivitas, dan 
peluang bisnis. Hal ini menjadi perhatian yang harus dicermati oleh 
semua perusahaan global pada penugasan internasional. Penggunaan 
baik dari internak maupun eksternal harus melalui pertimbangan yang 
matang. Diperkirakan bahwa, ketika total biaya paket ekspatriat diper-
timbangkan, investasi pada seorang ekspatriat adalah tiga kali lebih 
tinggi dari investasi pada seorang karyawan di kantor pusat. Kegagalan 
ekspatriasi berarti tidak memperoleh keuntungan apapun dari investasi 
ini. Ditemukan juga bahwa rata-rata paket remunerasi ekspatriat ada-
lah antara dua kali dan lima kali apa yang diterima penduduk setem-
pat di negara berkembang, yang sering menjadi negara tuan rumah 
penugasan internasional. Memang, biaya tinggi yang ditimbulkan oleh 
ekspatriat bahkan dapat mempengaruhi otorisasi, sehingga perlu mem-
pertimbangkan remunerasi dan biaya terkait dalam kerangka strategi 
internasionalisasi perusahaan.
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Bab 2 
Strategi Penempatan Internasional

Andargi Putuwono

Persaingan internasional dalam bisnis, politik, sosial dan budaya 
saat ini membawa implikasi dalam kehidupan manusia. Kenyataanya 
persaingan tersebut adalah hal yang harus di hadapi oleh manusia 
dengan cara beradaptasi atas segala perubahan global. Perubahan 
yang terjadi secara global pada segala aspek kehidupan sangat meme-
ngaruhi	aktifitas	ataupun	kegiatan	manusia	baik	secara	individu	ataupun	
kelompok. Perubahan global yang terjadi dalam lingkungan kelompok 
dapat terlihat pada sebuah organisasi. Organisasi meru pakan sebuah 
wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional 
serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan 
tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara 
dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang 
melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan 
struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus.

	Organisasi	bisnis	internasional	memiliki	kecenderungan	akti	fitas	
transaksi	finansial	semata	yang	juga	sudah	mengarah	pada	interaksi	ke-
masyarakatan. Interaksi kemasyarakatan yang dalam hal ini membentuk 
perserikatan bisnis internasional yang dapat menguntungkan dua atau 
lebih dari perusahaan multinasional. Menurut (Valerie, 1998) Indone-
sia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia telah 
memberikan kesempatan yang berarti bagi perusahaan-perusahaan 
asing yang secara tradisional menggantungkan pada para ekspatriat 
untuk menggerakan dan menjaga perusahaan- perusahaan tersebut di 
Indonesia. Kehadiran para ekspatriat di Indonesia merupakan modal 
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penting bagi perusahaan. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya 
kehadiran para ekspatriat di Indonesia memiliki perhatian bagi para 
peneliti di bidang manajemen sumber daya manusia internasional. 
Topik ekspatriat merupakan sebuah topik penelitian dalam bidang ma-
najemen sumber daya manusia internasional yang telah mendominasi 
penelitian selama bertahun-tahun. Sebagian besar penelitian tentang 
sumber daya manusia internasional berfokus pada warga negara induk. 
Rekrutmen, pelatihan pra-keberangkatan, repatriasi, dan sejenisnya 
adalah aspek-aspek terntetun yang ada dalam sikslus ekspatriat. Eks-
patriat warga negara induk masih menjadi pusat sebuah topik penelitian 
dalam manajemen sumber daya manusia international.(G, Collings, & 
Scullion, 2009).

2.1  Staf Internasional
Sumber daya manusia utama yang digunakan oleh multi national 

corporate untuk mengontrol dan mengoordinasi dalam sebuah ope-
rasional perusahaan di sebut staf internasional. Keberadaan staf inter-
nasional dalam sebuah multi national corporate yang tersebar secara 
parsial memberikan perhatian kepada para manajer di per usahaan. 
Pentingnya	praktik	sumber	daya	manusia	dalam	memastikan	profitabi-
litas dan kelangsungan operasi bisnis internasional dilihat sangat erat 
kaitannya oleh para manajer.

Staf internasional telah mengalami perkembangan dengan pesat 
dalam sepuluh tahun terakhir ini yang menggambarkan perubahan di 
bidang penelitian manajemen sumber daya manusia internasional se-
cara umum. Studi mengenai staf internasional masih dikatakan sebuah 
hal baru dalam riset manajemen sumber daya manusia. Kebaharuan 
dalam studi staf internasional dirasa sangat dinamis dengan mengikuti 
perkembangan yang terjadi secara global. Globalisasi dan internasi-
onalisasi mengakibatkan banyak aspek-aspek dalam staf internasional 
yang perlu dipelajari. Staf internasional dapat memainkan peran kunci 
yang implementasikan dalam sumber daya manusia internasional yang 
difokuskan pada inovasi, dalam pembelajaran organisasi dan integrasi 
perusahaan. Sebagaimana pembahasan di atas mengenai staf interna-
sional tentu berikutnya di perlukan adanya sebuah pembahasan terkait 
peran yang dijalan kan oeh para staf internasional termasuk dengan para 
ekspatriat yang secara lebih rinci akan dijelaskan pada pembahasan 
di bawah ini. 
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2.2  peran Ekspatriat
Manajemen sumber daya manusia internasional merupakan 

permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja yang berasal dari 
negara lain dan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan mereka 
dalam bekerja di negara tujuan. Ekspatriat sendiri adalah individu yang 
ditransfer ke luar dari negara asalnya untuk dipekerjakan ke negara 
lain (Edström & Galbraith, 1977) (Prihadyanti, Sari, & Hidayat, 2018). 
(Echols,	 2006)mendefinisikan	bahwa	seseorang	yang	meninggalkan	
negara asalnya menuju negara lain untuk bekerja disebut sebagai eks-
patriat. Sedangkan (Mathis, Robert, & H, 2005) dalam kaitannya dengan 
manajemen sumber daya manusia, secara lebih detail menjelaskan 
bahwa ekspatriat adalah para pegawai atau karyawan yang bekerja 
dalam sebuah unit dan mereka bukan warga negara asli dari tempat di 
mana mereka bekerja melainkan warga negara lain dan ditempatkan 
sesuai dengan tempat organisasi itu berkantor.

“An employee working in a unit or plant who is not a citizen of a coun-
tryin which the unit or plant is located but is a citizen of the country in 
which the organization isheadquarted is called an ekspatriat” 

Penjelasan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 
semua Tenaga Kerja Asing dapat disebut sebagai expatriate, tetapi 
seorang expatriate adalah seorang Tenaga Kerja Asing. Tulisan ini 
lebih difokuskan ke arah Tenaga Kerja Asing yang berstatus sebagai 
Expatriate. Berkaitan dengan uraian di atas, maka keberadaan calon 
tenaga kerja asing dalam hal ini ekspatriat, haruslah dikelola dengan 
baik oleh perusahaan- perusahaan besar yang memiliki jaringan Inter-
nasional Multinational Corporations jika perusahaan ini menginginkan 
para pekerjanya sukses dalam penugasan luar negeri. Perusahaan 
tersebut harus menyadari bahwa karyawan yang berkinerja tinggi di 
negaranya sendiri dapat dengan mudah menjadi karyawan yang berki-
nerja rendah di negara lain (Schuler,1994). Pada umumnya ekspatriat 
dapat juga digunakan untuk pengembangan kemampuan internasional 
di dalam organisasi. Para ekspatriat yang berpengalaman juga dapat 
menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembang 
lebih global. Kompetensi inti yang mampu membentuk keunggulan 
bersaing dihasilkan melalui pembelajaran oleh sumber daya manusia 
dalam perusahaan (Prahalad & Hamel, 1994) Pembelajaran ini dapat 
terjadi apabila organisasi memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan 
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pengetahuan yang cukup serta senantiasa mengembangkan penge-
tahuan tersebut, baik melalui sumber pengetahuan internal maupun 
eksternal. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah tulisan pada jurnal 
bahwa salah satu sumber pengetahuan eksternal yang penting bagi 
perusahaan adalah ekspatriat (Musasizi, Aarakit, & Mwesigwa, 2016)

Pengetahuan yang baik dan mendalam yang dimiliki oleh sumber 
daya manusia yang dalam hal ini adalah para karyawan di dalam se-
buah organisasi ataupun perusahaan terkait organisasi atau perusa-
haan tersebut adalah sebuah faktor penting yang dapat membangun 
organisasi atau perusahaan tersebut. Tidak hanya pengetahuan yang 
hanya sebatas teori melainkan nilai nilai atau yang disebut dengan 
budaya organisasi yang baik serta menjadi fondasi perusahaan atau 
organisasi tersebut berdiri tentu perlu ditanamkan agar terus tumbuh 
dalam organisasi atau perusahaan. Sebuah perusahaan perlu melaku-
kan pembelajaran, latihan ataupun kegiatan yang dapat menanamkan 
nilai nilai perusahaan kepada para karyawannya agar terbentuk sebuah 
nilai dan budaya organisasi yang baik dan sesuai dengan tujuan pe-
rusahaan dalam diri mereka. Istilah knowledge transfer saat ini sudah 
umum terdengar di kalangan perusahaan. secara lebih lanjut akan 
penulis jelaskan di bawah ini.

Knowledge transfer merupakan kegiatan di mana seseorang mem-
berikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain dengan 
tujuan untuk memberikan pemahaman pada orang tersebut. Di dalam 
hal ini knowledge transfer merupakan sebuah hal penting yang perlu 
diperhatikan dalam aspek ekspatriat, knowledge transfer dari ekspatriat 
dianggap sebagai suatu sumber pengetahuan dan juga menjadi pen-
dorong nilai generasi dan interaksi lokal secara global yang biasanya 
dapat memberikan manfaat lebih banyak dari pada alternatif sumber 
pengetahuan lainnya. Knowledge transfer	berpengaruh	signifikan	ter-
hadap kinerja karyawan karena berperan penting sebagai alat untuk 
meningkatkan keterampilan karyawan di masa depan serta memperkuat 
kemampuan organisasi (Arsawan, Sanjaya, Putra, & IW, 2018).

2.3 peran Non-Ekspatriat
Pertumbuhan ekonomi global sekarang ini bertumbuh dengan 

sangat baik, mengingat tingkat investasi asing yang meningkat pesat 
ke bagian-bagian negara yang sedang berkembang, banyak perusa-
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haan multinasional sekarang ini melakukan ekspansi ke negara-negara 
berkembang. Tenaga kerja asing atau ekspatriat melihat peluang bekerja 
di luar negeri yang dimana untuk meningkatkan pertumbuhan karir, per-
luasan jaringan dan juga mendapat kan penghasilan yang lebih besar. 
Menurut (Toh & DeNisi, 2005) Ekspatriat ini sering dianggap sebagai 
salah satu individu yang paling mahal yang diperkerjakan oleh perusa-
haan dengan seluruh kompensasi dan tunjangan yang mereka dapa-
tkan yang memiliki biaya tiga hingga empat kali lipat dari pendapatan 
normal. Di sini peran non-ekspatriat yang terfokus kepada penugasan 
internasional tidak dikaitkan dengan ekspatriat karena tidak pindah ke 
negara tujuan. Mereka di tugaskan untuk mejadi wakil dalam penjualan 
internasional dalam menghadiri pameran perdagangan, agen dan dis-
tributor asing, menunjukan atau mempresentasikan produk baru kepada 
klien yang berpotensi, dan juga merundingkan kontrak penjualan. Peran 
non-ekspatriat juga menjadi bagian dalam menjadi proses sosialisasi, 
pembangunan jaringan. Istilah popular untuk karyawan ini termasuk 
jalan pejuang, globetrotters, frequent fliers, dan flexpatriates. Perjalanan 
internasional adalah bagian penting dalam pekerjaan mereka, seperti 
staf penjualan internasional yang pekerjaannya hamper seluruhnya 
terdiri dari perjalanan internasional dan manajer yang pekerjaannya 
memerlukan banyak kunjungan ke operasi internasional.

2.4 peran fungsi SDM perusahaan 
Peran sumber daya manusia telah mengalami perubahan sejalan-

nya waktu dengan munculnya berbagai perkembangan. Pesatnya ke-
majuan ilmu pengetahuan dan teknolog terutama di bidang transportasi 
dan komunikasi yang telah memperkecil ruang lingkup antar negara. 
Persaingan semakin terbuka lebar dan lingkungan bisnis semakin ber-
saing dengan ketat. Menurut (Tayeb, 2005) de ngan ekspansi aktivitas 
dan persaingan bisnis global ini, perusahaan multinasional perlu lebih 
memperhatikan praktik manajemen mereka pada sumber daya manusia.

Perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang melakukan 
investasi langsung di perusahaan negara asing. Dan memiliki dan men-
gontrol aktivitas nilai tambah di lebih satu negara, ketika perusahaan-pe-
rusahaan ini beroprasi di benua yang berbeda, salah satu masalah 
yang timbul adalah mereka mengadapi bagaimana menjalankan bisnis 
dengan	seefisien	mungkin.	Dengan	penting	nya	sumber	daya	manusia	
(Dunning, 1993) pengelolaan sumber daya manusia internasional ini 
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adalah manajemen sumber daya yang efektif di pasar global guna untuk 
mencapai keunggulan kompetisi bagi perusahaan multinasional dan 
membuat mereka sukses di luar negara nya itu sendiri, sumber daya 
manusia memainkan peran yang penting dalam proses internasional 
berkontribusi	pada	perusa	haan	multinasional	yang	efektif	dan	efisien	
(Buckley & Casson, 2016) Telah diketahui bahwa perkembangan in-
ternasionalisasi dan globalisasi yang semakin cepat mengarah pada 
peran yang lebih strategis bagi Manajemen Sumber Daya Manusia 
(SDM) (Novicevic & Harvey, 2001). Meskipun ada beberapa upaya untuk 
mengintegrasikan strategi perusahaan internasional dan strategi sum-
ber daya manusia (lihat, misalnya: (Taylor, Beechler, & Napier, 1996) 
peran fungsi sumber daya manusia perusahaan sampai saat ini relatif 
diabaikan dalam literatur Sumber Daya Manusia internasional, terutama 
di konteks perusahaan multinasional dan upaya mereka untuk mengelola 
bakat dalam skala global. Dua faktor yang menjadi pendorong utama: 

1. Faktor Pasokan: Beberapa faktor telah meningkatkan tingkat mo-
bilitas internasional dan menciptakan peluang untuk bentuk-bentuk 
mobilitas baru, seperti: volume migrasi dan pergeseran ke arah 
sistem imigrasi yang terkait dengan keterampilan (Salt & Millar, 
2006); dan globalisasi sejumlah pasar tenaga kerja professional 
tertentu, seperti perawatan kesehatan dan teknologi informasi 
(Clark, Stewart, & Clark, 2006).

2. Faktor Permintaan: Meningkatnya permintaan ekspatriat yang me-
menuhi syarat untuk membantu membangun pasar internasional 
negara-negara berkembang, bahkan ketika ekonomi global secara 
keseluruhan sedang menurun; akses sementara dan jangka pendek 
ke talenta khusus untuk mendukung pelaksanaan proyek di luar 
ne geri dan pengembangkan pasar negara berkembang; dan kebu-
tuhan akan senior manajer yang sangat mobile untuk mengambil 
peran lintas batas untuk membantu membangun jaringan sosial 
dan memfasilitasi pertukaran pe ngetahuan yang diperlukan untuk 
mendukung globalisasi. Dari perspektif Sumber Daya Manusia 
Perusahaan per usahaan menghadapi sejumlah tantangan dalam 
mengelola bakat secara global berkaitan dengan dua tantangan 
utama: persaingan global, dan bentuk-bentuk baru mobilitas inter-
nasional. 
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2.5 Kompetisi Global
Untuk tetap kompetitif, organisasi semakin menuntut tingkat kete-

rampilan yang lebih tinggi dari staf mereka, dan semakin focus pada 
kualitas yang benar-benar membedakan merka dari manajer interna-
sional yang efektif (Dickmann & Sparrow, 2008). Pasokan manajer 
senior yang terlatih tidak memenuhi permintaan ini. Ini telah dicatat 
di Amerika Serikat (Cappelli), tetapi juga merupakan masalah yang 
berkembang di negara-negara transisi dan berkembang, seperti Cina 
dan India (Grant, 2008). Organisasi memperluas pencarian internal 
mereka ke kumpulan tenaga kerja yang lebih luas (Boussebaa & Mor-
gan, 2008). Selain memperluas kriteria pencarian internal, organisasi 
juga mengintegrasikan dan memperluas saluran bakat mereka dalam 
praktik perencanaan yang jauh lebih maju, yang berarti bahwa isu-isu 
seperti pemetaan pasar dan pencitraan perusahaan untuk membantu 
dalam menarik dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi menjadi 
semakin tinggi di pasar agenda perusahaan.

Pada fase awal internasionalisasi, perusahaan akan cenderung 
lebih menekankan pada ekspatriat untuk membangun kontrol di pa sar 
luar negeri. Ketika pasar internasional berkembang dan strategi regional/
global dikembangkan, akan ada penggunaan bentuk-bentuk alternatif 
penugasan internasional yang lebih besar. Di perusahaan terpusat/
global, fungsi sumber daya manusia perusahaan melakukan berbagai 
kegiatan dan peran kuncinya adalah pengembangan manajemen, 
perencanaan suksesi, perencanaan karir, penempatan staf strategis, 
penghargaan manajemen puncak, dan pengelolaan mobilitas manajer 
internasional.

Sumber daya manusia perusahaan dapat memainkan peran penting 
dalam koordinasi dan pemantauan (Kelly, 2001). Berdasarkan ini dan 
ulasan	kami	tentang	GTM,	kami	mengidentifikasi	empat	peran	penting:

1. Juara Proses: Pentingnya membangun komitmen manajemen 
puncak, memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para manajer, 
mengkalibrasi dan menyamakan bakat di seluruh pasar, mengak-
tifkan dan menyelaraskan sistem informasi sumber daya manusia, 
dan memantau proses manajemen bakat. Hal ini pada gilirannya 
membutuhkan manajemen yang efektif dari jaringan keahlian global 
dan juara proses peran untuk memantau implementasi global dari 
strategi manajemen bakat dan alat terkait.
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2. Penjaga budaya: SDM memiliki tanggung jawab sosial untuk me-
mastikan organisasi peka dan siap menghadapi tantangan global. 
Ini juga merupakan bentuk kontrol sosial yang mendorong perilaku 
dan sikap yang sesuai untuk ditampilkan oleh anggota organisasi, 
Peran sumber daya manusia perusahaan di per usahaan multinasi-
onal juga telah ditemukan untuk mendorong budaya kepercayaan 
dan motivasi untuk bekerja sama, melalui desain praktik, proses, 
dan struktur yang tepat.

3. Kepemimpinan dan kecerdasan jaringan: Kepemimpinan ja ringan 
adalah istilah yang digunakan oleh (Warner, 2002) menunjukkan 
SDM harus memiliki: kesadaran tren dan perkembangan terdepan 
di pasar tenaga kerja internal dan eksternal, kemampuan untuk 
memobilisasi sumber daya manusia yang tepat, dan rasa waktu 
dan konteks (kepekaan terhadap apa yang terjadi di tingkat lokal 
dan global ). Peran SDM dalam membangun modal sosial di luar 
batas organisasi untuk mendorong kerjasama di seluruh perusahaan 
dan meningkatkan keberhasilan perusahaan telah diakui, ekspatriat 
telah menunjukkan bagaimana modal sosial menjadi penting bagi 
bakat global— hubungan mereka lebih kaya, lebih dapat dipercaya, 
dan berjangka lebih panjang da ripada hubungan lintas batas yang 
lebih erat, dan sifat-sifat ini menciptakan lebih banyak peluang un-
tuk berbagi pengetahuan, dan memiliki efek berlipat ganda dengan 
menyebarkan ikatan lebih efektif di seluruh unit baru.

4. Manajer penerimaan internal: Sumber daya manusia perusahaan 
dapat memainkan peran aktif dalam manajemen karier karyawan 
internasional—mendorong mobilitas tetapi juga memastikan individu 
diperhatikan dalam proses (dalam hal penerimaan unit penerima 
untuk mengelola keragaman, manajemen karir, integrasi dan mas-
alah keseimbangan kehidupan kerja). Ekspatriat laki-laki tradisional, 
pertengahan karir, pindah ke luar negeri mung  kin bersama kelu-
arga, bukan lagi model standar. Karena lebih banyak penggerak 
yang diprakarsai sendiri dan TCN/HCN ter libat dalam penugasan 
internasional, serta penugasan ini meng ambil bentuk yang berbeda, 
diperlukan pendekatan (Farndale, et al., 2010) manajemen karir 
yang	lebih	kompleks	namun	fleksibel.
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2.6  proses Operasional Ekspatriat 
Manajemen sumber daya manusia adalah untuk merancang 

sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk 
memastikan	 ke	 efisiean	 dan	 efektifan	 dalam	menjalankan	manusia	
didalam perusahaan untuk mencapai tujuan dari organisasi ataupun 
perusahaan. Dalam sebuah lingkungan dimana kompetisi global yang 
semakin berkembang dan kebutuhan dari pekerja juga akan berubah, 
manajemen sumber daya manusia tentunya juga harus berubah dan 
berkembang. Hal ini sangat benar ketika manajemen beroprasi secara 
global, dalam menyikapi adanya kompetisi global tersebut bagi dunia 
bisnis	dianatarannya	adalah;	intesifikasi	aktifitas	penelitian	dan	pengem-
bangan sumber daya organisasi yang adaptif.

Sumber daya manusia yang berkomitmen terhadap perusahaan 
dan siap untuk bersaing dalam menghadapi tantangan merupakan value 
asset diantara sumber daya lain yang tangible dan intangible. (Downling 
& Schuler, 1994) menyatakan dalam membatasi ruang lingkup Manaje-
men Sumber Daya Manusia Internasional yang meliputi fungsi MSDM, 
tipe pekerjaan dan negara yang terlibat, ruang lingkup nya adalah; 

Fungsi	MSDM	ada	empat	aktifitas;	
a) Fungsi akuisisi; perencanaan, penarikan dan sosialisasi.
b) Fungsi pengembangan; pelatihan dan pembinaan.
c) Fungsi pemeliharaaan; kesehatan dan keselamatan dalam bekerja 

serta hubungan kerja. 
d) Fungsi motivasi; evaluasi, kompensasi dan disiplin. 

Tipe pekerja yang dibedakan berdasarkan negara asalnya; 
a) Local national pekerja yang berasal dari negara tempat perusahaan 

beroprasi 
b)  Expatriate pekerja yang berasal dari luar negara atau negara asal 

perusahaan 
c)  Third country national pekerja dari negara ketiga.

Negara yang terlibat dalam operasi;
a)  Host country Negara tuan rumah dari perusahaan yang beroprasi 
b)  Home country Negara asal dari perusahaan 
c)  Other countries Negara yang buukan negara asal dan negara tuan 

rumah. 
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Ada pula dalam kebijikan dalam pemilihan pekerja ekspatriat: 
a)  Etnosentris: sikap yang berlaku dari negara asal, gaya manajemen, 

ilmu, kriteria penilaian dan manajer adalah superior terhadap segala 
sesuatu yang mungkin ditawarkan oleh negara asing. 

b)  Polisentris; meyakini bahwa hanya jajaran manajer negara  asing 
yang bener-bener memahami suatu kultur dan perilaku dari pasar 
negara asing. 

c)  Geosentris: manajemen harus dicari dari sautu dasar yang global 
dengan pengandaian bahwa manajer terbaik yang baik dapat 
ditemukan di tempat perusahaan berada. 

Tidak dapat kita hindari lagi dengan adanya kompetisi global 
yang semakin berkembang dengan cepat pada era sekarang ini, tidak 
dapat menutup kemungkinan juga bagi para pencari kerja sekarang ini 
bersaing dengan para pencari kerja dari manca negara. Bagus bagi 
perusahaan bila bisa mendatangkan para pekerja dari luar negeri atau 
ekspatriat ini bukan berarti kita harus melukapan adanya tenaga kerja 
dari dalam negeri juga. Dengan adanya para pekerja dari luar negeri ini 
bisa di manfaatkan ilmu dari para pekerja ekspatriat ini melalui knowl-
edge transfer untuk tetap bisa bersaing di kompetisi global ini. 

Daftar pustaka
Arsawan, I., Sanjaya, I., Putra, I., & IW, S. (2018). The effect of expatri-

ate knowledge transfer on subsidiaries’performance: a moderating 
role of absorptive capacity. Journal of Physics: Conference Series.

Boussebaa, M., & Morgan, G. (2008). Managing talent across national 
borders: The challenges faced by an international retail group. 
Critical Perspectives on International Business.

Buckley, P. J., & Casson, M. (2016). The future of the multinational 
enterprise. Budaya dan Identitas Nasional dalam Alih Manajemen 
Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Multinasional.

Cappelli,	 P.	 (n.d.).	 Talent	management	 for	 the	 twenty-first	 century.	
Harvard business review.

Clark, P. F., Stewart, J. B., & Clark, D. A. (2006). The globalization of 
the labor market for health-care professionals. International Labor 
Review.

Dickmann, M., & Sparrow, P. (. (2008). International human resource 



29SDM InternaSIonal: Konseptualitas Bisnis Global

management: A European Perspective. 
Dunning, J. (1993). .Multinational Enterprises and the Global Eco nomy. 

Budaya dan Identitas Nasional dalam Alih Manajemen Sumber 
Daya Manusia pada Perusahaan Multinasional.

Echols . (2006). Manajemen SDN Internasional. CV. Manungkita Jaya. 
Jepara 

Edström, A., & Galbraith, J. (1977). Alternative policies for international 
transfers of managers. Management International Review.

Farndale, E., Scullion, H., & Sparrow, P. (2010). Journal of World 
Business. The role of the corporate HR function in global talent 
management.

Farndale, E., Paauwe, J., Morris, S. S., Stahl, G. K., Stiles, P., Trevor, . . 
.	&	Wright,	P.	M.	(2010).	Contect-bound	configurations	of	corporate	
HR functions in multinational corporations around the globe. Human 
Resource Management .

G,	D.,	Collings,	&	Scullion,	H.	(2009).	Global	Staffing.	The	International	
Journal of Human Resource Management, 1249.

Grant, E. A. (2008). How to retain talent in India. MIT sloan Mana gement 
Review.

K. J. (2001). The role of the personne/HR function in multinational 
companies. Employee Relations.

Kandati, S. C. (2018). The Role of Corporate HR Function in Global 
Talent. Shanlax International Journal of Management.

Musasizi, Y., Aarakit, S., & Mwesigwa, R. (2016). Expatriate capabilities, 
knowledge transfer and competitive advantage of the foreign direct 
investments in Uganda’s Service Sector. International Journal of 
Economics, Commerce and Management.

Novicevic, M. M., & Harvey, M. (2001). The changing role of the corpo-
rate	HR	function	in	global	organizations	of	the	twenty-first	century.	
International Journal of Human Resource Management.

Prahalad,	C.	K.,	&	Hamel,	G.	(1994).	Strategy	as	a	field	of	study:	Why	
search for a new paradigm? Strategic management journal.

Prihadyanti, D., Sari, K., & Hidayat, D. (2018). Peran Ekspatriat dalam 
Penguatan Kompetensi Inti Perusahaan . Jurnal Manajemen Te-
knologi.

Salt, J., & Millar, J. (2006). International migration in interersting times: 
The case of UK. People and Place.



30 Strategi Penempatan Internasional

Tayeb, M. (2005). International human resource management: A mul-
tinational company perspective. Budaya dan Identitas Nasional 
dalam Alih Manajemen Sumber Daya Manusia pada Perusahaan 
Multinasional.

Taylor, S., Beechler, S., & Napier, N. (1996). Toward an integrative 
model of strategic international human resource management. 
Academy of Management Review.

Toh, S. M., & DeNisi, A. S. (2005). A local perspective to expatriate 
success. Academy of Management Perspectives. Perspective of 
Local Filipino and Foreign Employees on Organizational Justice in 
Online Gaming Industries.

Valerie, F. (1998). Cost Skyrocket to Maintain Exparts in Indonesia. 
Warner, M. (2002). The global challenge. Frameworks for international 

human resource management.



Bab 3
Rekrutmen Ekspatriat

Diana Dumasari

3.1  Definisi Rekrutmen 
Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi menyebabkan 

kemudahan dalam berhubungan antara satu negara dan lainnya dalam 
segala bidang tak terkecuali bidang ekonomi, maka perusahaan perusa-
haan multinasional berlomba lomba untuk melebarkan sayapnya untuk 
memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya di negara negara lain 
diluar negara dimana induk perusahaan berasal. Hal ini menyebabkan 
diperlukannya peningkatan sumberdaya manusia yaitu tenaga kerja 
ekspatriat untuk menerapkan strategi manajemen sumberdaya manusia 
di perusahaan multinasional di negara host perusahaan multinasional. 
Pasar yang kompetitif saat ini berdampak terhadap pengembangan 
kompetensi sumber daya manusia. Salah satu strategi manajemen 
sumberdaya manusia internasional ialah rekrutmen dan seleksi eks-
patriat yang mempunyai tujuan utama untuk (1) menguraikan cara dan 
Teknik yang akan memungkinkan organisasi untuk menarik sejumlah 
kandidat	internasional	yang	memiliki	motivasi	dan	kualifikasi	yang	cukup	
(2)	mengidentifikasi	kandidat	yang	mempunyai	keahlian	dengan	biaya	
seminim mungkin (3) meningkatkan pool talent internasional dengan 
biaya serendah mungkin yang dapat mengantipasi kebutuh an individu 
di dalam organisasi dimasa yang akan datang (Waxin, 2008a, 2008b). 
Lima strategi Utama alasan mengirim karyawan untuk penugasan in-
ternasional: pengembangan profesional, transfer pengetahuan, transfer 
keterampilan yang langka, control dan dan koordinasi.Dari CIPD Studi 
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Pembandingan dari enam puluh empat organisasi (CIPD,2001; Brew-
ster et al, 2002). Rekrutmen,seleksi dan persiapan yang efektif secara 
signifikan	sangat	mempengaruhi	kinerja	ekspatriat	(Cheng	&	Lin,	2009;	
Harrison & Shaffer, 2005; Mol, Lahir & van der Molen, 2005, Littrell et 
al., 2006). Schuler dan Jackson ( 1997: 227 ) mengatakan “ Rekrutmen 
antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang 
memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusa-
haan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi 
lowongan pekerjaan yang ada. 

Stoner (1992: 469) mengatakan “Rekrutmen dimaksudkan untuk 
menyediakan sekelompok calon yang cukup besar sehingga organisasi 
yang bersangkutan akan dapat menyeleksi karyawan yang memenuhi 
syarat sesuai dengan yang dibutuhkannya”. Dari teori teori diatas dapat 
disimpulkan bahwa rekrutmen adalah upaya untuk mencari tenaga kerja 
yang memenuhi syarat, tepat kualitas dan kuantitas untuk dipekerjakan 
dalam dan oleh perusahaan pada waktu dibutuhkan. Proses rekrut-
men dan seleksi Dessler,(2000) menemukan dalam studinya bahwa 
rekrutmen dan seleksi merupakan bagian dari inti kegiatan utama yang 
mendasari manajemen sumber daya manusia: yaitu, akusisi, pengem-
bangan dan penghargaan pekerja. Mullins (1999) menunjukkan bahwa 
untuk menjadi organisasi bekinerja tinggi, manajemen sumber daya 
manusia harus dapat membantu organisasi untuk menyempatkan orang 
yang	tepat	pada	pekerjaan	yang	tepat.	Barber	(1998)	mendefinisikan	
rekrutmen karyawan sebagai praktik dan kegiatan yang dilakukan oleh 
organi	sasi	untuk	tujuan	mengidentifikasi	dan	menarik	potensi	karyawan.

Keuntungan kompetitif antar sumberdaya manusia asing di dalam 
perusahaan multinasional hanya dapat diperoleh dari kera gaman tena-
ga kerja asing sedangkan jika keuntungan kompetitif yang berlanjutan 
hanya dapat diperoleh jika perusahaan mengimplementasikan strategi 
penciptaan nilai yang berdasarkan sumber tenaga kerja asing yang 
bernilai,langka dan tidak dapat diimitasi. IHR memiliki peran strategis 
dan taktis terkait dengan masalah imigrasi dan visa. Secara strategis, 
IHR harus mengetahui resiko, kewajiban dan beban perusahaan dalam 
memperkerjakan warga negara asing dan memahami akibat hukum dari 
tidak adanya kepatuhan. Pendekatan kepegawaian global(rekrutmen 
internasional) memerlukan kompensasi yang komprehensif dan strategi 
imigrasi serta perencanaan sebelumnya untuk menghidari keterlam-
batan dalam hal memperoleh visa yang diperlukan untuk karyawan.
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Rekrutmen internasional harus dijalankan secara efektif. Rekrutmen 
global dan internasioanal adalah proses yang melibatkan mencari dan 
mempekerjakan kandidat sumberdaya manusia yang bertalenta dari 
seluruh dunia. Mempekerjakan dan menyeleksi kandidat internasional 
mempunyai siklus yang berbeda dibandingkan dengan proses rekrut-
men lokal..Dalam rekrutmen internasioanl, seorang manajer sumber-
daya manusia harus melihat variasi eksternal di pasar sumberdaya 
internasioanal yang memberikan perspektif baru dalam hal rekrutmen 
karyawan ekspatriat. seperti, budaya, bahasa, dan politik. Peraturan 
dan aturan yang mengikat di Eropa pasti berbeda dengan di Amerika 
Serikat. Dalam menyeleksi dan menominasikan perwakilan olahraga, 
politik dan pemimpin kita selalu terlibat dengan keinginan untuk memilih 
individu yang paling mempunyai kemampuan, keahlian, kualitas dan 
efisien	untuk	muncul	sebagai	pemenang.	Alur	aktivitas	rekrutmen	da-
lam organisasi yang terdiri analisa pekerjaan, rekrutmen, skrining awal, 
seleksi dan penempatan melalui training. Dikarenakan alur aktivitas 
adalah satu kesatuan maka jika kehilangan atau melewati satu kesatuan 
tahapan akan menyebabkan kegagalan dalm memilih karyawan yang 
berpotensi untuk perusahaan multinasional. Hal ini berakibat pada in-
vestasi yang dikeluarkan perusahaan yang akan semakin besar dalam 
proses rekrutmen ekspatriat. Rekrutmen dan seleksi adalah dua hal 
yang berbeda, proses yang berbeda satu sama lainnya tapi disatukan 

Gambar 3. Siklus penugasan global
Sumber: Buku International Human Resources Management(4th edition). Brewster, 

Houldswort Elisabeth, Sparrow Paul, Vernon Guy, 2016
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dalam satu label yaitu sumberdaya. Untuk mengelola tenaga kerja asing 
atau ekspatriat maka manajer melakukan perencanaan, rekrutmen, 
persiapan, adaptasi, pemberian kompensasi, pengukuran kinerja dan 
pemulangan kembali ekspat ke negara asal. Seluruh tahapan dalam 
siklus penugasan global harus diatur secara efektif untuk mengurangi 
kegagalan (Gambar 3 siklus penugasan global). 

3.2  Target dari Strategi Rekrutmen                    
Internasional 
Salah satu target strategi rekrutment internasional adalah untuk 

meningkatkan kinerja usaha, dengan adanya manajer dan ekspatriat 
yang mempunyai cara pandang dan pemikiran serta wawasan luas di 
pasar luar negeri maka cara pemikiran dan pengalaman para ekspatriat 
ini bisa di terapkan dalam pemasaran di negara host dan diharapkan 
memberikan	kontribusi	yang	signifikan	terhadap	perusahaan.	Dengan	
adanya rekrutmen dan seleksi ekspatriat maka para ekspatriat dapat 
berperan untuk mengadopsi kultur korporat induk perusahaan ke 
dalam anak perusahaan, atau membagi pandangan kultural dalam 
membangun keeratan korporat yang menyatukan perusahaan multi-
nasional, mematahkan penghalang antara induk perusahaan dan anak 
perusahaan, untuk membangun dan menyelesaikan masalah teknis, 
membangun pasar internasional, untuk mengatasi bisnis yang sensitif 
secara politik, mengendalikan inisiatif kemajuan usaha, memperbaiki 
kepercayaan anak perusahaan, mengurangi resiko-resiko yang terjadi 
di negara host, melatih ne gara host sebagai cara untuk memperbaiki 
keahlian individu tenaga kerjanya, meningkatkan kemampuan tim nya, 
mengimplementasi praktik pengetahuan di perusahaan, membangun, 
membagi,dan transfer paraktik tenaga kerja yang terbaik, meningkatkan 
hubung an usaha, membangun proses jaringan di level di luar dan dalam 
perusahaan, membangun kepemimpinan internasional yang mempu-
nyai pemikiran yang global, mengendalikan hasil -hasil keuangan di 
perusahaan multinasional.

3.3 Manfaat Rekrutmen Internasional 
Perusahaan melakukan rekrutmen dan seleksi internasional karena 

dapat menentukan kebutuhan staf saat ini dan di masa yang akan datang 
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dan sebagai rangkaian dari analisa pekerjaan dan perencanaan tenaga 
kerja di perusahaan multinasional, perusahaan dapat memperoleh pela-
mar atau kandidat yang berkompeten dengan biaya rekrutmen seminim 
mungkin, meningkatkan peringkat kesuksesan dalam proses rekrutmen 
dan seleksi internasional, meningkatkan kemungkinan mendapatkan 
pekerjaan pada perusahaan multinasional lainnya setelah masa kon-
trak di satu perusahaan berakhir, meningkatkan seleksi diri karyawan 
melalui pekerjaan yang realistis sebelumnya, memenuhi tanggung jawab 
dan kewajiban hukum dan sosial, meningkatkan keefektifan organisasi 
dan individu, mengevaluasi keefektifan dari tenaga kerja yang berbe-
da. Dengan adanya rekrutmen dan seleksi maka perusahaan dapat 
memperluas kumpulan pangkalan atau database bakat perusahaan. 
Terbatas nya kandidat yang mempunyai keahlian dan kemampuan di 
satu negara saja sedangkan perusahaan dapat memperoleh kandidat 
yang	mempunyai	kompetensi	sesuai	kualifikasi	perusahaan	dari	negara	
lain di seluruh dunia sebagai sumber pangkalan kandidat pilihan dan 
bisa menemukan kandidat yang fantastis dapat dari Asia, Eropa, Afrika.

Perbedaan/Keragaman

Perusahaan dengan keragaman yang lebih tinggi dari biasanya 
memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari suatu inovasi. Keragaman 
mencipatakan perubahan nyata dan memasukkan suara yang beragam 
dan rekrutmen internasional adalah cara yang fantastis untuk pening-
katan keragaman dalam perusahaan. 

Wawasan Pasar

Mempekerjakan ekspatriat dari luar negeri dapat memberikan 
wawasan tentang keadaan pasar luar negeri. Mempekerjakan eks-
patriat dari luar negeri akan memberikan persfektif tentang basis dan 
kebutuhan pelanggan. 

Pengakuan Merek

Pengakuan merek internasional perusahaan di negara asal tena-
ga ekspatriat karena ketika merekrut tenaga ekspatriat perusahaan 
mengiklankan peran perusahaan di papan pekerjaan internasional, hal 
ini dapat meningkatkan pengenalan merek internasional per usahaan.
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Peningkatan Merek Perusahaan 

Perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan yang mempe-
kerjakan yang terbaik dan dari negara manapun kandidat berasal adalah 
salah satu cara untuk meningkatkan merek perusahaan. Orang akan 
melihat perusahaan adalah tempat yang kompetitif. Reputasi pasar 
adalah pengaruh terbesar terhadap persepsi kandi dat dan orang lain 
terhadap perusahaan pemberi kerja.

Budaya Inklusif di Perusahaan

Budaya yang beragam dan inklusif dibangun untuk melibatkan 
para karyawan di perusahaan. Jika karyawan merasa dapat diterima 
dan dihargai di lingkungan perusahaannya maka akan meningkatkan 
retensi pemberi kerja.

Multilingual 

Kandidat internasional menguasai lebih dari satu bahasa, selain 
Bahasa Inggris. Keuntungannya,meguasai banyak bahasa adalah dapat 
digunakan di dalam perusahaan, lebih baik dalam memperoses infor-
masi dan dengan mudah beralih tugas. Dengan ekspat yang memiliki 
kemampuan bilingual dapat membangun hubungan dan reputasi yang 
bagus di dunia bisnis.

Peningkatan Profitabiltas

Keragaman organisasi lebih berdampak baik terhadap keuntungan 
perusahaan. 

3.3 Merekrut dan Memilih Staf untuk penugasan 
Internasional 
MNC harus melibatkan SDM dalam perencanaan strategis global 

seperti, setiap tugas dan strategi perusahaan saling berhubungan 
satu sama lain, melibatkan SDM dalam keputusan penugasan layanan 
dukungan, membantu transisi ekspatriat dan keluarganya selama di 
tempat tugas dan setelahnya, memanfaatkan proses penilaian yang 
mendorong pemilihan karyawan yang terbaik untuk posisi internasional, 
mengelola penugasan internasional yang berjalan konsisten melalui 
program yang komperehensif, mencakup setiap Langkah dimulai dari 
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desain penugasan hingga pengembalian karyawan dan keluarga, 
Memilih staf ekspatriat terdiri dari dua metode yaitu internal dan eks-

terrnal. Internal ,yaitu perekrutan eksptariat yang berada di talent pool 
MNC, sudah tersedianya ekspatriat yang berkompetensi dan kualitas ting-
gi di dalam MNC itu sendiri. Eksternal, Mendapatkan kandidat ekspatriat 
yang berasal dari bursa pasar ekspatriat, bisa melalui rekomendasi ceo, 
job hunter, iklan yang diadakan oleh MNC, secara akademik lulusan pas-
ca sarjana dari universitas internasional dan interview langsung. Faktor 
faktor yang harus diperhatikan dalam memilih ekspatriat:

1.  Kemampuan teknis, dalam pemilihan ekspatriat diperlukan melihat 
kemampuan teknis dan kemampuan manajerial ekspatriat tersebut. 
Penekanan dalam ketrampilan teknis untuk menilai potensi kandidat 
dan sebagai kompetensi teknis dan manajerial dapat dilihat dari 
kinerja nya dimasa lalu. Jika ekspatriat di rekrut secara internal 
maka dapat dilihat dari catatan evaluasi kinerja kandidat di masa lalu 
dan masa sekarang. Ekspatriat membutuhkan kemampuan lintas 
budaya yang memungkinkan seseorang beroperasi di lingkungan 
baru. Atribut yang diinginkan adalah mencakup empati budaya, 
kemampuan beradaptasi, diplomasi, kemampuan berbahasa, sikap 
positif, kestabilan emosi dan kedewasaan. 

2.  Persyaratan keluarga, perusahaan mewawancarai pasangan 
sebagai bagian penting dari seleksi. Pertimbangan yang potensial 
menyebabkan penolakkan kandidat adalah masalah anak anak nya 
jika terdapat gangguan terhadap pendidikan anaknya.

3.  Persyaratan Lintas Budaya, perusahaan multinasional ingin 
menggunakan dan memiliki ekspatriat di dalam operasi per usa-
haannya tetapi pemerintah tidak mengizinkan maka dari itu banyak 
negara maju telah mengubah undang- undangnya untuk memfasili-
tasi sistem imigrasi terkait pekerjaan yang akan melakukan transfer 
internasional. Divisi SDM agar selalu up date tentang perubahan 
legislasi di negara asal dan negara host.

4.  Status MNC, status perusahaan apakah termasuk perusahaan 
internasioanal atau global. Jenis operasi perusahaan yang memer-
lukan ekspatriat, jangka waktu penugasan ekspatriat, transfer pen-
getahuan ekspatriat dan cara ekspatriat melakukan pendampingan 
dan pelatihan bagi staf lokal.

5.  Bahasa, sangat penting agar tidak menjadikannya penghalang 
ekspatriat dalam melakukan pekerjaannya. 
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3.4 Masalah dalam pemilihan Staf
Harris	(1999)	menemukan	hubungan	yang	signifikan	antara	jenis	

prosese seleksi yang digunakan dan tingkat partisipasi perempuan. 
Organisasi beroperasi secara terbuka, sistem formal lebih memung-
kinkan perusahaan memiliki representatif perempuan yang lebih setara 
daripada perusahaan yang beroperasi tertutup atau sistem informal. 
Dilihat dari literatur sosiologis dan psikologis sosial pada ’’FIT,’’ Harris 
berpendapat proses seleksi secara inheren diarahkan untuk menilai 
penerimaan daripada kesesuaian dan dimana ada dominasi satu jenis 
kelamin dalam peran tertentu atau pekerjaan, penyeleksi akan me-
masukkan jenis kelamin sebagai bagian dari skema untuk pemegang 
pekerjaan ideal perusahaan.

MNC ingin memilih ,manajer yang memiliki keluarga, paling mampu 
beradaptasi dengan negara lain dan paling penting adalah memiliki 
keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Beberapa 
perusahaan yang kurang berpengalaman dalam operasi internasioanal 
seringkali mengabaikan pentingnya adaptasi budaya. Hal ini dikombi-
nasikan dengan kecenderungan perusahaan untuk memilih karyawan 
untuk relokasi asing karena kompetensi teknis karyawan tersebut, 
menyebabkan individu dikirim ke penugasan internasional tanpa 
pelatihan atau bantuan dalam akulturasi budaya,hal ini menyebabkan 
kegagalan dalam pelaksanaan tugas ke negara lainnya atau anak pe-
rusahaan MNC seperti pulang lebih awal daripada perjanjian kontrak 
atau di pecat. Keberhasilan dan kegagalan adalah masalah yang lebih 
kompleks daripada sekedar tidak menyelesaikan tugas di negara host. 
Alasan kegagalan ekspatriat adalah, ketidakmampuan pasangan untuk 
menyesuaikan diri dengan keadaan dan budaya setempat, ketidak-
mapuan ekspatriat untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja, budaya 
kerja perusahaan di negara host, kesalahan dalam pemilihan kandidat 
atau tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan perusahaan, kepriba-
dian ekspatriat yaitu kurangnya kematangan mental dan kedewasaaan 
emosional ekspatriat dalam menentukan dan membuat keputusan 
didalam menjalankan perusahaan, ketidakmampuan ekspatriat untuk 
mengatasi tanggung jawab yang lebih besar dari pekerjaan di luar 
negeri, kurangnya kompetensi teknis ekspatriat, kurangnya motivasi 
ekspatriat untuk memulai belajar dan mentransfer pengetahuan yang 
dimilikinya untuk kemajuan perusahaan, ketidakpuasan dengan kualitas 
hidup di negara host dengan menyamakan lingkungan, kebiasaan di 
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negara nya sendiri, ketidakpuasan dengan kompensasi dan tunjangan 
yang diberikan perusahaan pada ekspatriat, persiapan pelatihan untuk 
ekspatriat tentang budaya dan bahasa yang kurang memadai dari peru-
sahaan, dukungan yang tidak memadai bagi ekspatriat dan keluarganya 
saat bertugas di luar negeri.

3.5 proses Rekrutmen Internasional 
Prosedur seleksi SDM internasiona. Dalam prosedur seleksi 

karyawan, berbagai macam metode dan alat seleksi yang dapat dipergu-
nakan untuk menemukan individu yang paling sesuai dengan pekerjaan, 
berikut tahapan-tahapan yang umum digunakan dalam proses seleksi:

a. Penyaringan pendahuluan. Penyaringan pendahuluan ditujukan 
untuk mengurangi pelamar yang jelas-jelas tidak sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan mengurangi waktu dan 
biaya seleksi yang dikeluarkan. Seluruh pelamar diberi wawancara 
penyaringan selama beberapa menit untuk menentukan apakah 
mereka memiliki pendidikan, pelatihan, minat, dan pengalaman 
yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan. Pewawancara 
dapat juga memberikan informasi kepada pelamar tentang sifat 
dasar dan persyaratan minimal dari jabatan yang sedang ditawar-
kan (lowongan). Jika tuntutan dari organisasi nampak sesuai de-
ngan	kualifikasi	dan	minat	pelamar	dalam	penyaringan	awal	terse-
but maka pelamar diminta untuk melengkapi formulir lamarannya 
dan selanjutnya mengikuti proses seleksi tahap berikutnya. Jika 
individu yang sedang menjalankan proses penyaringan tersebut 
diberi informasi seluruh kebutuhan sumber daya manusia organisasi 
maka akan dapat menyesuaikan dengan jabatan yang cocok untuk 
kualifikasi	mereka.

b.  Pemeriksaan formulir lamaran. Disamping wawancara, blanko 
lamaran adalah yang paling umum digunakan sebagi alat seleksi. 
Formulir lamaran pada umumnya, untuk mengumpulkan informasi 
tentang pendidikan, pengalaman, dan karakteristik personal pela-
mar. Formulir berbeda dapat digunakan untuk jenis jabatan yang 
berbeda pula. Butir-butir pertanyaan dalam formulir lamaran tidak 
boleh memperlihatkan informasi-informasi yang bersifat rasial, 
seperti suku, bangsa, agama, pribumi dan nonpribumi, dsb.

c.  Melaksanakan testing. Tes untuk pelamar, biasanya diselengga-
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rakn setelah wawancara pendahuluan dilaksanakan dan blanko 
lamaran telah diperiksa olrh tim pewawancara. Tes adalah usaha 
untuk	menemukan	 cara	 pengukuran	 kualifikasi	 pelamar	 yang	
menghasilkan hasil tes yang lebih objektif. Suatu pengembangan 
dan pengadministrasian program testing yang memadai, dapat 
memberikan cara penilaian pelamar pekerja yang lebih objektif dan 
meningkatkan akurasi proses seleksi.

d.  Melaksanakan wawancara penyeleksian. Wawancara penyelek-
sian para pelamar pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan infor-
masi	 tambahan	dan	mengklarifikasi	 informasi	yang	dikumpulkan	
sepanjang proses penyeleksian.  Biasanya wawancara diadakan 
pada 2 (dua) tingkat yaitu:

 1. Pertama, di departemen SDM sebagai wawancara awal, 
wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui secara sekilas 
tantang penampilan (appearance), motif bekerja dan latar 
belakang kehidupan pelamar. Bagi yang dinyatakan kurang 
memenuhi syarat dinyatakan gugur. Jika berada di negara 
asal nya maka wawancara dapat dilakukan secara daring.

 2. Kedua, sebagai wawancara yang menyeluruh yang sering 
melibatkan anggota-anggota staf SDM serta para supervisor 
dan manajer operasi di departemen di mana calon karyawan 
tersebut akan di tempatkan, wawancara ini merupakan usaha 
untuk menggali berbagai informasi yang dianggap penting 
tentang pelamar.

Rekrutmen internasional memperoleh pemahaman tentang kua-
lifikasi	pendidikan	dan	pelatihan	di	negara	 tuan	 rumah,	dan	dengan	
berbagai pendekatan internasional untuk rekrutmen dan seleksi. Untuk 
rekrutmen dan seleksi posisi top manajemen lebih dilihat presentasi 
pengalaman, pendidikan kandidat, penawaran dan negosiasi antara 
kandidat dan MNC.

Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk memenuhi kebu-
tuhan tenaga kerja pada perusahaan dan tenaga kerja yang melamar 
pekerjaan pada perusahaan. Rekrutmen internasional per usahaan 
mencari	tenaga	kerja	yang	kompeten	,adaptif	dan	fleksibel	serta	dapat	
membuat keputusan manajerial tentang strategi bisnis perusahaan. 
Proses seleksi dalam tugas internasional hendaknya memeberikan 
suatu gambaran yang realistis akan kehidupan, pekerjaan dan budaya 
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negara yang akan dituju oleh tenaga ekspatriat agar meminimalisirkan 
kegagalan ekpatriat di perusahaan.
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Bab 4
Pelatihan dan Pengembangan 

Karyawan Internasional
Ernowo Anggriadi

4.1 pelatihan dan pengembangan 
Pelatihan dan pengembangan untuk ekspatriat sangat diperlukan 

sebagai landasan untuk pekerja atau organisasi menghadapai tantangan 
situasi dan kondisi yang akan dihadapi, sehingga berbekal dari pelatihan 
dan pengembangan tersebut memberikan kesiapan secara mental dan 
spiritual terhadap situasi dan kondisi yang akan ditemukan pada negara 
yang berbeda. Para peneliti yang mulai melakukan penelitian tentang 
penyesuaian ekspatriat diakhir 1970-an dan awal 1980-an (terutama 
di bidang manajemen sumber daya manusia) dan perilaku organisasi), 
ironisnya menemukan sesuatu yang baru dan berbeda pada dirinya. 
Mereka bukan lagi pionir, tetapi bagian dari dunia peneliti yang aktif 
terlibat dalam melakukan penelitian di bidang ekspatriat dan manajemen 
sumber daya manusia internasional. 

Namun, terlepas dari ini kemajuan, tantangan tetap ada di lapan-
gan. Sangat disayangkan bahwa tidak jarang para cendekiawan yang 
menuntut ilmu ekspatriat dari perspektif manajemen sumber daya ma-
nusia untuk tidak menyadari penelitian ekspatriat yang sedang dilakukan 
oleh seseorang dalam disiplin lain, dan sebaliknya. Cendekiawan yang 
meneliti isu-isu ekspatriat dari disiplin ilmu antropologi, komunikasi,-
manajemen sumber daya manusia, psikologi, dan sosiologi memiliki 
beberapa jurnal umum di yang telah mempublikasikan temuan dan 
model mereka; dengan demikian, para sarjana menemukan rumah 
untuk penelitian mereka dan makalah di jurnal yang berada di bidang 
utama mereka. Hal ini berkontribusi pada istilah yang disayangkan 
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yaitu kondisi “tangan kanan tidak tahu apa yang dilakukan tangan kiri”, 
karena jarang terjadi cedikiawan untuk mencari dan membaca jurnal 
yang berada di luar bidangnya.

Kondisi lapangan secara teknis memungkinkan multi disiplin di 
alam, tetapi belum benar-benar antar disiplin ilmu, temuan penelitian 
yang berada dalam disiplin ilmu yang terpisah tetap ada, untuk seba-
gian besar, dalam publikasi “silo” yang tidak memungkinkan integrasi 
antara disiplin ilmu. Beberapa cendekiawan secara informal telah 
membahas perlunya pemahaman yang komprehensif tinjauan literatur 
penyesuaian ekspatriat sehingga pengertian kolektif tentang “apa” kita 
tahu dan apa yang tidak kita ketahui” tentang fenomena ekspatriat dapat 
dikembangkan. Tampaknya ada kebutuhan untuk temuan, teori, dan 
pola penting dari pengetahuan tentang ekspatriat dan repatriasi untuk 
disimpan di satu tempat, sehingga sarjana dari berbagai disiplin ilmu 
dapat mengakses totalitas informasi yang ada.

4.2 peran pelatihan Ekspatriat
Pada awalnya peran pelatihan ini adalah untuk upaya membangun 

teori di lapangan, dan motivasi utama di balik upaya pembangunan teori 
umumnya pada kebutuhan untuk berorganisasi independen yang teo-
retis, studi empiris ditemukan terkait dengan berbagai langkah-langkah 
penyesuaian untuk karyawan ekspatriat. Menggunakan pendekatan 
sebagai fondasi, dan seiring perubahan waktu ahli teori mulai mengem-
bangkan model yang lebih konseptual dan logis berdasarkan asumsi 
teoritis. Untuk membandingkan dan membedakan berbagai teori/model, 
topologi	model	dikembangkan,	berdasarkan	topologi	klasifikasi	Kuhl-
mann	dan	Stahl	(2020);	dalam	tulisannya	tersebut	mengklasifikasikan	
model teoritis di lapangan membaginya menjadi 4 kategori: 

1)  Model pembelajaran; 
2)  Model Mengatasi Stres; 
3)  Model pengembangan;
4)  Model berbasis kepribadian. 

Beberapa model di lapangan adalah yang menarik dari berbagai 
perspektif teoretis, dan hal ini akan dibahas dalam kategori yang dapat 
diyakini masing-masing paling cocok secara konseptualnya. Hal ini akan 
dibahas secara detail satu persatu dibawah ini.
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4.3 Model pembelajaran
Beberapa peneliti yang bekerja di domain teori pengembangan 

pada bidang penyesuaian ekspatriat di 1970-an dan awal 1980-an 
sangat bergantung pada teori pembelajaran psikologis sebagai dasar 
untuk upaya pengembangan model mereka sendiri. Pekerjaan dari 
para peneliti ini tidak menghasilkan teori yang lengkap, tetapi penelitian 
mereka didasarkan dalam proposisi tradisional perilaku, meskipun diter-
apkan pada ranah ekspatriat. Pendekatan penelitian mereka meletakkan 
dasar bagi para peneliti selanjutnya untuk upaya membangun teori 
yang komprehensif. Sebagai pengaruh perilaku Skinnerian berkurang 
di kalangan psikologis, neo-teori behavioris, seperti teori belajar sosial 
(Bandura, 1977) muncul dan ide-ide yang melekat dalam model-model 
baru ini diterapkan oleh beberapa peneliti di daerah tersebut untuk 
masalah penyesuaian ekspatriat.

Bochner (1981) berpendapat bahwa “tugas utama yang dihadapi 
seorang pendatang bukanlah untuk menyesuaikan diri dengan budaya 
baru, tetapi untuk mempelajari karakteristiknya yang menonjol”. Hal ini 
menunjukan bahwa expatriate akan berfokus pada upaya untuk mema-
hami proses perolehan keterampilan sosial dalam lingkungan budaya 
baru. Maka dia akan percaya bahwa fokus pada masalah penyesuaian 
cenderung membuatnya menjadi bias dalam melihat penyesuaian eks-
patriat sebagai sesuatu yang ada dalam kepribadian ekspatriat; yaitu, 
jika ekspatriat mengalami kegagalan di luar negeri, maka para peneliti 
tersebut menyimpulkan bahwa kegagalan itu kemungkinan karena 
beberapa hambatan-hambatan yang mendasarinya.

4.4 Model Mengatasi Stres
Berdasarkan premis bahwa tindakan hidup dan bekerja dalam 

budaya asing dapat menyebabkan stres besar, sejumlah sarjana telah 
menerapkan psikologis mengatasi stress model untuk studi penyesuaian 
ekspatriat (misalnya Barna, 1983). Setelah meninjau kebanyakan teori 
mengenai etiologi “kejutan budaya,” menyim pulkan bahwa perasaan 
cemas, kebingungan, dan gangguan yang sering menyertai perubah-
an budaya, mungkin paling tepat digambarkan sebagai reaksi individu 
terhadap stres. Guncangan budaya adalah sindrom reaksi penyesuaian 
yang disebabkan oleh kumulatif, multipel, dan stres interaktif dalam 
intelektual,	 perilaku,	 emosional,	 dan	 fisiologis	 tingkat	 seseorang	ba-
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ru-baru ini pindah ke budaya asing, dan ditandai oleh berbagai gejala 
tekanan psikologis. Ini memungkinan terjadi terhadap ekpatriat yang 
minim pengalaman atau penugasan pertama terjadi. Maka untuk itu perlu 
dilakukan simulasi di perusahaan induk dengan dihadapkan dengan 
situasi dan kondisi baru melalui proses rotasi.

4.5 Model perkembangan
Menurut Adler (1987) yang mengusulkan dengan model 5 tahap dari 

pengalaman transisional di budaya asing, yang ia gambarkan sebagai 
pandangan alternatif dari kejutan budaya. Tahapannya adalah:

1. Kontak atau hubungan yaitu proses pengenalan suatu budaya baru 
yang akan dituju, yang mana proses ini bisa diawali dengan suatu 
inisiasi tertentu, misalnya dengan pengenalan bahasa, kebiasaan 
kebiasaan	yang	berlaku,	 tata	 letak	secara	geografi	dan	 lain	se-
bagainya.

2. Disintegrasi yaitu proses pelepasan terhadap budaya budaya yang 
selama ini dijalani, umumnya berasal dari budaya asal perusahaan 
induk, memang terkadang sulit mengingat sudah menjadi bagian 
kebiasaan namun perlu adanya penyesuaian pada proses ini.

3. Reintegrasi yaitu yaitu proses kebalikan dari disintegrasi, namun 
ini dilakukan terhadap budaya baru dari negara tujuan sehingga 
expatriat dapat segera menyesuaikan. 

4. Otonomi, dimana dalam hal ini expatriate sudah memiliki teritorinya 
terhadapat budaya negara yang dituju, telah mengadopsi dan bisa 
mengikuti alur yang budaya setempat.

5. Kebebasan, pada tahapan ini seorang expatriate dapat dikatakan 
sudah berhasil mengikuti dan mempelajari budaya setempat bah-
kan berani melakukan improvisasi dengan pertimbangan budaya 
setempat. 

Model diatas mewakili perpindahan dari keadaan kesadaran diri 
dan budaya yang rendah ke keadaan kesadaran diri dan budaya yang 
tinggi kesadaran budayanya. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa 
individu bersifat homeostatis dan melakukan aktivitas adaptif hanya ke-
tika tantangan lingkungan mengancam keseimbang an internal mereka. 
Proses ini, menurut mereka, mengarah pada penyesuaian lintas budaya 
dan pertumbuhan pribadi. Disintegrasi sementara adalah dasar untuk 
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internal berikutnya transformasi dan pertumbuhan. Ketika lingkungan 
terus mengancam internal kondisi, individu dengan kebutuhan terus 
berusaha untuk memenuhi tantangan melalui aktivitas adaptif mereka 
dalam bertindak terhadap lingkungan serta menanggapinya.

4.6 Model/pendekatan Berbasis Kepribadian
Secara historis salah satu masalah yang paling menonjol, yang 

telah dibahas di bidang penelitian ekspatriat adalah kategorisasi ekspa-
triat yang sukses melalui karakteristik kepribadian. Kekhawatiran yang 
mendasarinya adalah bagaiman dapat dilakukan secara prakteknya 
dilapangan.	Mengidentifikasi	sikap,	sifat,	dan	keterampilan	yang	mem-
prediksi kesuksesan sebagai ekspatriat akan meningkatkan seleksi 
prosedur serta praktik pelatihan. Sejak tahun 1960-an semakin banyak 
anekdot, preskriptif, dan literatur penelitian berfokus pada penggam-
baran apa yang diperlukan untuk menjadi sukses selama tugas di luar 
negeri. Daftar persyaratan potensial yang berbeda untuk keberhasilan 
seorang ekspatriat telah dihasilkan. Namun, umumnya seorang HCM 
belum memiliki pembanding mengenai terminologi, konseptualisasi 
keberhasilan,	dasar	untuk	deduksi	karakteristik,	dan	konfigurasi	sampel.	

4.7 Komponen pelatihan pra-keberangkatan 
yang Efektif
Langkah besar telah dibuat selama beberapa dekade terakhir 

dalam desain instrumen untuk membantu profesional Sumber Daya 
Manusia dalam pemilihan, pelatihan, perencanaan karir, dan reintegrasi 
ekspatriat. Sayangnya, kemajuan yang telah dicapai dalam akuisisi 
pengetahuan dan desain teknik yang diperlukan untuk meningkatkan 
manajemen ekspatriat belum disejajarkan dengan peningkatan serupa 
dalam kebijakan IHRM dan praktik MNC (Multi National Company). Ba-
gian berikut memeriksa praktik IHRM saat ini serta pendekatan inovatif 
untuk manajemen ekspatriat.

4.8 Rekrutmen dan Seleksi Ekspatriat
Rekrutmen sumber daya manusia yang efektif di perusahaan mul-

tinasional adalah fungsi kompleks yang melibatkan sejumlah masalah 
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kepegawaian: kebijakan kepegawaian kewarganegaraan eksekutif, 
efektivitas lintas budaya, kesempatan kerja yang setara, perekrutan 
warga negara tuan rumah, dll, meskipun telah dibantu dengan proses 
perekrutan	melalui	artificial	intelligent	atau	mesin	pembelajaran	sebagai	
teknologi yang saat ini mulai digunakan. Namun dalam kebanyakan 
kasus hanya ada sedikit jumlah kandidat yang dapat dipilih untuk 
penugasan internasional, karena persya ratan khusus pekerjaan dan 
ketersediaan personel yang mampu dan bersedia bekerja di luar negeri 
untuk waktu yang lama. Secara khusus yang ada dalam pikiran dan 
asumsi karyawan induk, mereka berkeyakinan bahwa peluang karir 
lebih baik bagi mereka yang tinggal di rumah di mana keputusan dibuat, 
yaitu di kantor pusat MNC untuk merekrut manajer yang cakap untuk 
penempatan di luar negeri.

Bagaimana keputusan seleksi internasional dapat ditingkatkan dan 
metodologi yang efektif bagaimanakah untuk membantu manajer dalam 
proses pengambilan keputusan telah dibahas oleh beberapa peneliti dan 
menyarankan sistem penyaringan dan seleksi terpadu yang mencakup 
tiga fase atau komponen:

1.	 Menetapkan	profil	keterampilan	dan	pengetahuan.
 Dalam memilih dari kumpulan kandidat untuk penugasan interna-

sional,	kualifikasi	individu	harus	disesuaikan	dengan	persyaratan	
pekerjaan, kendala budaya, dan lingkungan organisasi tuan rumah.

2. Merencanakan dan melaksanakan prosedur seleksi.
	 Seleksi	akan	didasarkan	pada	kualifikasi	dan	kelebihan	kandidat	

itu sendiri, tetapi ini harus selalu dilihat dengan jelas tentang apa 
yang akan diminta oleh penugasan luar negeri dalam setiap kasus 
tertentu.

3. Pelatihan dan pemantauan kinerja luar negeri.
 Pelatihan selama di perusahaan induk merupakan hal yang pen-

ting, meskipun terkadang hal ini jarang dilakukan mengingat pada 
proses 1 dan 2 biasanya sudah dilakukan pemilihan para kandidat 
yang cocok. Namun pada proses repatriasi umum dilakukan alih 
informasi pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu proses 
pemantauan saat di luar negri. 

Disini	 jelas	 bahwa	posisi	 tertentu	 seperti	 chief	 executive	 officer	
atau manajer ekspatriat membutuhkan lebih banyak kontak dengan 
masyarakat lokal daripada yang lain, yang mana tanpa kemampuan 
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untuk menyesuaikan diri dengan budaya asing dan untuk membangun 
hubungan saling percaya dengan warga negara tuan rumah. Sebaliknya, 
manajer menempati posisi yang membutuhkan lebih sedikit interaksi 
dengan komunitas lokal, seperti analis keuangan atau “trouble shooting” 
teknis, mungkin mampu melakukan pekerjaan mereka dengan sukses 
tanpa menyesuaikan diri dengan budaya asing dan membangun kontak 
dekat dengan warga negara tuan rumah. Namun demikian, beberapa 
kemajuan telah dibuat selama dekade terakhir dalam desain penya-
ringan dan seleksi teknik untuk penugasan di luar negeri Kuhlmann & 
Stahl, 2002 Instrumen khusus yang telah dikembangkan untuk pemilihan 
ekspatriat meliputi:

•		 Tes	kepribadian;
•		 Kuesioner	data	biografi;
•		 Wawancara	terstruktur;
•		 Teknik	penilaian	perilaku.

Validitas metode ini untuk memprediksi keberhasilan manajer 
ekspatriat pada penempatan lokasi yang tidak dikenal. Namun, karena 
instrumen seperti wawancara tidak terstruktur atau tes kepribadian telah 
terbukti tidak banyak berguna dalam mengevaluasi keterampilan yang 
diperlukan untuk kinerja yang efektif dalam tugas di luar negeri, jalan 
paling menjanjikan untuk meningkatkan internasional proses seleksi 
mungkin terletak pada pemanfaatan teknik penilaian perilaku.

4.9 pelatihan dan pengembangan Ekspatriat
Karena penugasan ekspatriat memainkan peran yang semakin 

penting dalam pelaksanaan strategi bisnis internasional dan pengem-
bangan	manajer	secatra	global,	yang	mana	efektifitas	pelatihan	eks-
patriat adalah strategis penting untuk keberhasilan keseluruhan MNC. 
Terlepas dari pentingnya tugas ekspatriat dan biaya tinggi yang terkait 
dengan mereka, temuan beberapa survei menunjukkan bahwa sebagian 
besar perusahaan memberikan persiapan sebelum keberangkatan atau 
tidak ada pelatihan formal sama sekali. Sementara MNC umumnya 
membantu dalam mengatur transportasi, perumahan, dll, dan dalam 
mempersiapkan penerimaan tugas untuk persyaratan pekerjaan mere-
ka, beberapa ekspatriat ditawarkan program pelatihan yang komprehen-
sif dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang budaya 
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asing dan untuk keterampilan budaya. menemukan bukti bahwa MNC 
seperti di Eropa dan Jepang agak lebih sadar akan pentingnya pelatihan 
lintas budaya daripada perusahaan AS. Bisa jadi hal ini dikarena adanya 
superioritas AS sebagai asal dari ekspatriat berkembang. 

Namun, survei yang lebih baru dari manajer SDM MNC Eropa me-
nemukan bahwa hanya 40 persen perusahaan menawarkan semacam 
persiapan sebelum keberangkatan. Hanya setengah yang memasukkan 
unsur orientasi budaya dalam program mereka. Akan tampak terlihat 
lebih suram jika ekspatriat yang disurvei bukan nya Manajer SDM, seti-
daknya dalam beberapa kasus, cenderung melaporkan angka yang 
meningkat (Stahl, 1998). Secara umum, perusahaan yang menawarkan 
program pelatihan lintas budaya dengan menyediakan persiapan yang 
sifatnya tidak menyeluruh. Sebagian besar program menekankan area 
pengarahan orientasi dan penguasaan bahasa, tetapi memberikan se-
dikit pelatihan lintas budaya keterampilan (Dowling et al., 1994). Juga 
durasi sebagian besar program pelatihan lintas budaya relatif singkat 
mengingat jumlah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 
untuk berhasil di penugasan internasional, sebagian besar program 
memakan waktu satu minggu atau lebih.

Secara singkatnya dapat dikatakan hanya sedikit organisasi yang 
menyediakan di proses pra-keberangkatan persiapan dan pelatihan di 
dalam negeri untuk manajer ekspatriat dan keluarga mereka. Berkeya-
kinan bahwa program pelatihan lintas budaya tidak efektif atau relevan, 
mengingat program ini berada dalam lingkungan budaya asal, sehingga 
untuk menerapkannya akan memerlukan kesulitan, kecuali simulasi 
yang melibatkan banyak orang yang ikut dan berperan serta didalmnya. 
Ketidakpuasan peserta pelatihan dengan program pelatihan mungkin 
terjadi karena model pelatihan yang melibatkan orang yang berasal dari 
institusi luar yang mungkin belum memiliki pengalaman atau melibatkan 
alumni alumni yang sudah kembali dari penugasan luar.

Keterbatasan waktu sebelum penugasan internasional umumnya 
memiliki waktu yang sempit, mengingat akan kebutuhan yang tinggi, 
peluang yang sifatnya sangat sangat segera. Sehingga untuk mencukupi 
keperluan itu terkadang waktu menjadi terbatas.

Adanya kecenderungan mempekerjakan warga negara lokal di 
anak perusahaan asing, mengingat biaya sumber daya lokal lebih mu-
rah dibandingkan apabila mendatangkan dari negara asal. Biaya yang 
diperlukan untuk menyediakan pelatihan lintas budaya tidak ada standar 
baku, terkadang lebih banyak biaya biaya yang tidak diperlukan. Serta 
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penyediaan fasilitas pelatihan yang tidak representataif dengan yang 
diharapkan. Serta tidak adanya kebutuhan akan pelatihan lintas budaya 
di pihak manajemen puncak. Keengganan untuk memberikan pelatihan 
komprehensif bagi manajer ekspatriat mirip dengan kegagalan umum 
pada bagian dari MNC untuk melakukan upaya dan sumber daya untuk 
pengembangan keterampilan kepemimpinan secara global namun ini 
bisanya ini menjadi hal toleran.

4.10  Meningkatkan pelatihan dan                    
pengembangan Ekspatriat

Semakin banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pelatih an 
lintas budaya dapat efektif dalam kepekaan individu terhadap isu-isu 
budaya, dalam memfasilitasi penyesuaian dengan budaya asing, da-
lam meningkatkan kinerja kerja di luar negeri, dan dalam membantu 
karyawan untuk mengembangkan pola piker global . Metodologi yang 
tersedia untuk pelatihan dan pengembangan manajer ekspatriat dapat 
diklasifikasikan	ke	dalam	empat	kategori	berdasarkan	pendekatan	yang	
digunakan dan isi pelatihan):

1) Pelatihan Umum Budaya Didaktik: kuliah akademik tentang pe-
ngaruh budaya terhadap perilaku, pelatihan kesadaran diri budaya, 
asimilasi budaya umum.

2) Pelatihan Umum Budaya Eksperiensial: lokakarya komunikasi lintas 
budaya, penilaian diri, tugas untuk budaya mikro.

3) Pelatihan Khusus Budaya Didaktik: pengarahan orientasi wilayah, 
analisis kasus studi, pelatihan kepekaan antar budaya.

4) Pelatihan Khusus Budaya Eksperiensial: simulasi dan permainan 
peran khusus budaya, lokakarya komunikasi dua budaya, kunjung-
an lapangan di negara tuan rumah.

Berbagai jenis program pelatihan ada dalam masing-masing dari 
empat kategori tersebut diatas yang dapat dibedakan menurut derajat 
ketelitian isi dan keterlibatan peserta. Semakin lengkap program pela-
tihan tersebut maka semakin siap seorang expatriate dalam mengha-
dapai tantangan penugasan international. Karena akan semakin detail 
pengetahuan situasi, kondisi, seorang yang ditugaskan tersebut.



52 Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Internasional

Bagaimana Kualitas Pelatihan Ekspatriat Dapat Ditingkatkan? 

Pertama, bahwa program pelatihan lintas budaya menggunakan 
pendekatan multi-level untuk merangsang pembelajaran proses di area 
kognitif, afektif, dan perilaku. Selain murni didaktik atau pendekatan 
analitis, program pelatihan yang komprehensif juga harus mencakup 
elemen yang mendorong pembelajaran pengalam an, seperti permain-
an peran, simulasi negosiasi, dan pengalaman lapangan (Kullmann). 
Kedua, penting bahwa pelatihan tidak dilihat sebagai proses sekali 
pakai saja sebelum keberangkatan. Program pra-keberangkatan dapat 
membekali ekspatriat dengan dasar pe ngetahuan dan keterampilan 
untuk “bertahan hidup”, tetapi pelatihan harus dilanjutkan selama di 
luar negeri dan ini untuk membantu ekspatriat mengatasi kesulitan 
yang dihadapi. Ketiga, karena keberhasilan penugasan ekspatriat tidak 
hanya bergantung pada ekspatriat dirinya sendiri tetapi juga bekerja 
dengan orang-orang lokal, perusahaan harus juga melatih staf negara 
tuan rumah untuk dapat berinteraksi lintas budaya. Keempat, bebera-
pa hal menunjukkan bahwa pra peninjauan pekerjaan yang dilakukan 
secara realistis meningkatkan kemampuan sehingga penyesuaian 
dan kinerja pekerjaan ekspatriat dalam penugasan menjadi lebih baik. 
Dapat memberikan ekspatriat dengan harapan pekerjaan yang akurat 
dan pengertian yang jelas dari apa yang dia “masuki” tampaknya akan 
membantu proses penyesuaian, dan dapat dengan mudah ditambahkan 
sebagai elemen program pelatihan ekspatriat. 

Akhirnya untuk yang memiliki pasangan, karena pasangan sering 
menghadapi lebih banyak kesulitan penyesuaian yang serius daripada 
ekspatriat itu sendiri, mereka juga harus termasuk dalam mengikuti 
pelatihan . Bahkan program pelatihan lintas budaya yang komprehen-
sif seperti yang dijelaskan di atas tidak mungkin efektif kecuali jika itu 
adalah bagian dari sumber daya manusia internasional yang terinte-
grasi dengan sistem pengembangan. Karena sebagian besar penentu 
keberhasilan ekspatriat terletak di daerah kemampuannya, sikap, dan 
ciri-ciri kepribadian, mereka membutuhkan pengembangan lebih dari 
periode	waktu.	 Perusahaan	 perlu	mengidentifikasi	 potensi	manajer	
untuk tugas internasional di awal karir mereka dan memilih mereka 
untuk pengembangan bagi yang memiliki bakat serta dibutuhkan. Ter-
integrasi, pendekatan jangka panjang untuk perencanaan karir, seleksi, 
dan pengembangan manajer ekspatriat adalah terbaik dilihat dalam 
kerangka pengembangan kepemimpinan global. Akibatnya, seleksi dan 
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pelatihan ekspatriat yang cermat tidak hanya dilihat sebagai prasyarat 
untuk berhasil mencapai tujuan tugas dari penugasan internasional 
tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan sumber daya ma-
nusia yang diperlukan untuk memenuhi tantangan dunia bisnis global.

4.11  pengembangan Staff Melalui                                 
Tugas Internasional
Tujuan dalam bisnis global adalah untuk mendapatkan ide-ide 

terbaik dari mana saja. Setiap tim mengeluarkan ide dan proses terbaik-
nya terus-menerus. Menurut Jack Welch, CEO GE Penugasan asing 
telah lama diakui sebagai mekanisme penting untuk mengembangkan 
keahlian internasional baik untuk manajemen maupun perkembangan 
organisasi. Membangun operasi yang benar-benar global berarti memi-
liki tim internasional (Parents Country Nationals ,Home Country /PCN, 
Host Country Nationals/HCN, dan Third Country Nationals/TCN) yang 
tersedia untuk pergi ke mana pun di dunia. Untuk mengembangkan tim 
seperti itu, banyak perusahaan multinasional sadar bahwa mereka perlu 
menyediakan pengalaman internasional ke berbagai tingkat manajer 
(terlepas dari kebangsaan) dan tidak hanya untuk kader PCN kecil. 

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengembangkan karyawan 
yang lebih besar dengan pengalaman internasional adalah melalui tu-
gas pengembangan jangka pendek mulai dari beberapa bulan sampai 
beberapa tahun. Namun, beberapa per usahaan multinasional yang 
sangat sukses, seperti Swedia yaitu konglomerasi Swiss ABB, telah 
menjalankan praktik pengembangan kader karyawan internasional 
daripada menginternasionalkan semua orang. Pekerjaannya dengan 
rotasi, oleh karena itu salah satu Teknik yang telah mapan untuk 
mengembangkan tim multinasional dan operator internasional. Ini 
mungkin didukung oleh kehadiran PCN, TCN, dan HCN pada program 
pelatihan dan pengembangan umum yang diadakan di negara induk, 
atau pusat regional, atau keduanya. 

Tujuan keseluruhan dari Program Kepemimpinan Global adalah 
untuk menghasilkan individu dengan perspektif global. Keberhasilan 
program tersebut tergantung pada peserta yang mampu menerapkan 
keterampilan ini di lokasi rumah mereka dan membantu dalam pengem-
bangan multinasional, lintas batas, tim lintas fungsional. Pertemuan 
internasional di berbagai lokasi juga menjadi forum penting untuk 
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membina interaksi dan personal jaringan yang juga dapat digunakan 
nanti untuk membangun tim global.

Menumbuhkan rasa identitas perusahaan dan kerja tim tampaknya 
merupakan aspek penting sumber daya dan ide-ide dari semua bagian 
dari perusahaan multinasional. Komentar dari Jack Welch, CEO GE, 
mencerminkan garis pemikiran ini. Tujuan dalam bisnis global adalah 
untuk mendapatkan ide terbaik dari mana saja. Sehingga setiap tim 
dapat mengeluarkan ide dan proses terbaiknya. Itu meningkatkan 
standar. budaya kita dirancang untuk membuat pahlawan dari mereka 
yang menerjemahkan ide dari satu tempat ke tempat lain, yang mem-
bantu orang lain. Mereka mendapatkan penghargaan, mereka dipuji 
dan dipromosikan. Secara singkat, ope rasi global berarti memiliki tim 
manajer internasional yang tersedia untuk pergi ke mana saja di dunia. 
Metode yang berbeda untuk mengembangkan tim internasional adalah:

1. Memberikan pengalaman internasional ke berbagai level manajer.
2. Tugas pengembangan jangka pendek mulai dari beberapa bulan 

hingga beberapa bertahun-tahun.
3. Rotasi pekerjaan internasional.
4. Kehadiran pada program pelatihan dan pengembangan umum yang 

diadakan baik di negara induk, atau pusat regional, atau keduanya.
5. Pertemuan internasional di berbagai lokasi yang menumbuhkan 

interaksi dan personal jaringan.

Saat ini melihat secara singkat dampak penugasan internasional 
terhadap individu karier. Terdapat asumsi implisit bahwa penugasan 
internasional memiliki pengembangan potensi pengelolaan kemajuan 
karir yang dirasakan sering kali menjadi yang motif utama untuk mener-
ima dari resume pekerjaan. Namun, ada kekurangannya, berdasarkan 
penelitian yang menunjukkan hubungan antara tugas internasional 
dan kemajuan karir. Dua pengecualian dipelajari oleh Feldman dan 
Thomas,	dan	Naumann;	sementara	ini	studi	mengkonfirmasi	harapan	
karir sebagai motif, ekspatriat yang terlibat diambil dari mereka yang 
sedang bertugas.

Perlu adanya penelitian yang mengkaji jalur karir sebagai kon-
sekuensi langsung dari tugas internasional. Apakah mungkin untuk 
melacak	 tugas	 khas	 dan	mengidentifikasi	 poin	 keputusan	 penting	
yang mungkin memiliki hasil karir terkait untuk individu tertentu. Urut-
an yang mungkin umum untuk semua ekspatriat–PCN serta HCN yang 
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menerima penugasan ke salah satu induk perusahaan, atau ke anak 
perusahaan lainnya. Untuk memudahkan pembahasan, kita hanya akan 
menggunakan istilah ekspatriat dan merujuk pada unit pengirim atau 
anak perusahaan sebagai induk. 

Gambar 4. Dampak Penugasan Internasional terhadap Karir Individu (RAO)

Penjelasan singkat berdasarkan diagram diatas yang bersumber 
dari IHRM Books P. L. Rao 196 adalah sebagai berikut tahapan eks-
patriat mulai dari rekrutmen dan seleksi hingga selesai dari penugasan 
tertentu.	Angka-angka	diposisikan	pada	apa	yang	 telah	diidentifikasi	
sebagai titik keputusan kritis.

1. Keputusan Point 1 terjadi selama rekrutmen dan seleksi untuk 
penugasan khusus, di mana ekspatriat melamar, atau dipilih secara 
informal, untuk tugas internasional. Informasi lebih lanjut tentang 
lokasi tuan rumah selama proses rekrutmen dan seleksi (termasuk 
pelatihan pra-keberangkatan jika tersedia), atau pertimbangan 
keluarga, dapat mendorong calon potensial untuk mundur pada 
titik yang tepat

2. Keputusan Point 2 adalah “pembatalan pilihan.” Mungkin ada be-
berapa pertimbangan karir apakah penarikan sukarela pada saat 
itu akan memiliki konsekuensi negative atas masa depan orang 
tersebut. Persepsi seperti itu dapat mempengaruhi keputusan 
individu untuk menerima atau menolak tugas. Seperti yang telah 
kita bahas sebelumnya dalam hal penyesuaian dan kinerja di luar 
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negeri, ekspatriat dapat memutuskan untuk meninggalkan penu-
gasan internasional .

3. Keputusan Point 3 – Pulang Prematur. Individu kemudian diberikan 
posisi kembali dalam perusahaan induk. Karyaawan yang kembali 
secara prematur mungkin untuk tidak memiliki konsekuensi kema-
juan karir.

4. Keputusan Point 4, ekspatriat dapat memutuskan untuk keluar dari 
organisasi dengan dugaan pelanggaran kontrak psikologis, atau 
mungkin sebagai akibat dari tawaran pekerjaan lain yang dianggap 
lebih baik dalam hal karir seseorang.

5. Keputusan Point 5, Penugasan Kembali, dapat berupa kembali 
ke dalam organisasi “induk” atau orang tersebut dapat menerima 
penugasan luar negeri lainnya.. Poin Keputusan 4 dapat relevan 
pada tahap ini, seperti yang ditunjukkan oleh panah (pada gambar 
diatas) menghubungkan “repatriasi” dengan “keluar organisasi”. 
Bagaimana individu bereaksi pada setiap titik dapat bervariasi se-
suai dengan nilai tugas yang dirasakan itu adalah apakah manfaat 
yang dirasakan lebih besar daripada biaya dalam hal gangguan 
keluarga (termasuk pasangan atau karier pasangan) dan faktor-fak-
tor	yang	telah	diidentifikasi	sebagai	hal	yang	penting	untuk	kinerja	
disaat dalam tugas internasional. Tentu saja, manfaat juga akan 
tergantung pada kemauan dan kemampuan multinasional untuk 
memanfaatkan pengalaman yang diperoleh ekspatriat selama 
penugasan internasional.

Dari penjelasan secara konseptual yang telah dijelaskan de ngan 
gambar, maka perlu setiap langkah demi langkah dijalankan secara sek-
sama, ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gap atau pengumpulan 
informasi yang kurang, mengingat prosesnya ini dapat berpengaruh 
cukup besar terhadap kelangsungan proses penugasa. International. 
Pentingnya	perusahaan	dalam	melakukan	identifikasi	potensi	pemimpin	
untuk tugas internasional dari semenjak awal karir mereka dan pengem-
bangannya bagi yang memiliki bakat serta dibutuhkan. Perlunya system 
terintegrasi secara end to end sebagai pendekatan jangka panjang untuk 
perencanaan karir, seleksi, dan pengembangan manajer ekspatriat. 
Seleksi dan pelatihan ekspatriat yang cermat tidak hanya dilihat sebagai 
prasyarat untuk berhasil mencapai tujuan tugas dari penugasan interna-
sional tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan sumber daya 
manusia yang diperlukan untuk memenuhi tantangan dunia bisnis global.
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Tujuan secara keseluruhan dari Program Kepemimpinan Global 
adalah untuk menghasilkan individu dengan perspektif global. Keberha-
silan program tersebut tergantung pada peserta yang mampu mene-
rapkan keterampilan ini di lokasi kerja mereka dan membantu dalam 
pengembangan multinasional, lintas negara. Pertemuan internasional di 
berbagai lokasi juga menjadi forum penting untuk membina interaksi dan 
personal jaringan yang juga dapat digunakan nanti untuk membangun 
tim global yang mumpuni.
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Bab 5
Kompensasi Ekspatriat

Irvan Adhi Wardana

5.1 Definisi Kompensasi
Kompensasi menurut (Mark Bussin, 2015) adalah semua uang tu-

nai dan cara pembayaran terkait uang tunai seperti gaji pokok, insentif 
tahunan dan rencana insentif jangka panjang. Sedangkan pendapat 
lainnya tentang kompensasi dikemukakan oleh (Hasibuan,2011) yaitu 
semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun 
tidak langsung yang diterima pekerja sebagai imbalan atas jasa yang 
diberikan kepada perusahaan. Ketika organi sasi memutuskan untuk 
beroperasi secara internasional ataupun domestik, program kompensasi 
sumber daya manusia mendukung cara bisnis ini menjadi terstruktur, 
terorganisir, dan dioperasikan baik secara global maupun lokal (Mondy 
& Mondy, 2012). Besarnya balas jasa telah ditentukan dan diketahui 
sebelumnya, sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya 
balas jasa/kompensasi yang akan diterimanya. Kompensasi inilah yang 
akan dipergunakan karyawan itu beserta keluarganya untuk memenuhi 
kebuthan-kebutuhannya (Khair, 2017) Dari penjelasan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kompensasi adalah seluruh pendapatan atau 
penghasilan yang didapatkan oleh pekerja atas semua kontribusi yang 
dilakukan kepada perusahaan selama perusahaan beroperasi untuk 
meme nuhi kebutuhannya. Kompensasi merupakan salah satu faktor 
untuk menentukan kepuasan kerja. Dengan keadilan pembayaran 
kompensasi, pegawai akan merasa cukup dihargai sehingga hal terse-
but dapat membuat pegawai cenderung bekerja lebih baik (Jackson, 
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2011). Ketika suatu karyawan memiliki kepuasaan kerja yang cukup 
baik, tentunya karyawan tersebut akan memiliki kualitas yang baik, yang 
nantinya akan berdampak positif kepada perusahaan itu sendiri. Seluruh 
pekerja baik yang bekerja di perusahaan multinasional maupun bekerja 
di perusahaan nasional tentunya akan mendapatkan kompensasi dari 
perusahaan tersebut karena sudah melakukan kontribusi kepada per-
usahaan akan tetapi ada perbedaan terhadap pekerja yang bekerja di 
perusahaan multinasional dalam tingkat kompleksitas jumlah kompen-
sasi yang diterima kepada pekerja atau karyawan internasional tersebut 
atau biasa disebut eks patriat. Ekspatriat (Bussin,2015) juga sering di 
definisikan	sebagai	orang	yang	tidak	bekerja	di	negara	asal	mereka.	
Menjadi seorang karyawan internasional atau ekspatriat tidaklah mudah 
dikarenakan harus bisa menyesuaikan dengan budaya ataupun gaya 
hidup di negara tersebut oleh karena itu perlu beberapa cara menye-
suaikan kompensasi yang akan diberikan. Dalam hal ini, ekspatriat yang 
bekerja diluar negara asalnya akan mendapatkan kompensasi yang 
dinamakan kompensasi internasional. Pada penerimaan kompensasi 
internasional yang diberikan kepada ekspatriat, jumlah kompensasi 
yang diterimanya tentu berbeda dengan karyawan yang tidak bekerja 
diluar negaranya oleh karena itu tentu ada yang harus dipertimbangkan 
dalam penyesuaian kompensasi yang diterimanya antara lain kondisi 
ekonomi, nilai tukar serta risiko-risiko pada negara tersebut.

Dalam mendukung kompensasi setiap karyawan tentunya ada 
prosedur-prosedur yang harus ditempuhnya. Berikut contoh prosedur 
pembayaran kompensasi pada perusahaan yang ada di Queensland 
pada kompensasi asuransi, pertama karyawan harus membuat do-
kumen-dokumen terkait yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan 
peraturan yang berlaku, selanjutnya menurut peraturan bagian 2 pasal 
9(2) pada atau sebelum tanggal 31 agustus setiap tahun entitas peme-
gang polis harus: 1. Menyatakan kepada perusahaan asuransi upah 
kotor actual mereka untuk tahun keuangan sebelum nya. 2. Memberikan 
perkiraan upah kotor yang mereka harapkan akan dibayarkan pada 
tahun keuangan berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu Penanggung 
menggunakan angka upah kotor yang diperoleh dari formulir Pernyataan 
Upah untuk menghitung premi tahunan bagi pemberi kerja (pemegang 
polis). Pemberitahuan Premi kemudian akan diteruskan kepada pe-
megang polis untuk pembayaran. Lalu berikutnya Pembayaran premi 
kompensasi pekerja yang cepat akan diwajibkan pada tanggal 16 
September setiap tahun untuk menimbulkan diskon, dengan ketentuan 
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Formulir Pernyataan Upah diajukan ke WorkCover pada atau sebelum 
31 Agustus. 

5.2 Tujuan Internasional Kompensasi
Pada perusahaan MNC tentunya ada pengelolaan terkait kom-

pensasi internasional untuk suatu tujuan, antara lain:

a) Rekrutmen dan Retensi Karyawan: Perusahaan internasional 
merancang dan mengimplementasikan kompensasi dan tunjang-
an untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang paling 
sesuai	dalam	hal	efektifitas	dan	efisiensi	kerja	serta	kemampuan	
beradaptasi budaya.

b)  Konsistensi dan Kesetaraan: Multinasional Company membuat 
paket gaji dan tunjangan dalam memastikan konsistensi an tara gaji 
dan kinerja serta kesetaraan diantara karyawan se luruhnya.

c)  Memfasilitasi Mobilitas: Memfasilitasi paket pembayaran yang 
memungkinkan karyawan berpindah dari anak perusahaan ke 
perusahaan induk dan antar perusahaan lainnya.

d)  Adaptasi budaya dan lingkungan asing: Merancang gaji yang 
memotivasi karyawan dan anggota keluarganya agar rela beradap-
tasi dengan budaya dan lingkungan negara asing. Contoh menye-
diakan fasilitas medis, keamanan, perumahan yang nyaman dan 
sekolah yang berstandar internasional agar anggota keluarga dapat 
beradaptasi terhadap budaya dan lingkungan negara tersebut.

e)  Biaya karyawan: Perusahaan multinasional merancang paket pem-
bayaran yang pada akhirnya harus didasarkan tingkat kemampuan 
perusahaan dalam membayar. Kemampuan perusahaan dalam 
menentukan paket, yang pada akhirnya menentukan tingkat kualitas 
karyawan serta total pembayaran kepada karyawan

5.3 Komponen-Komponen program                 
Kompensasi Internasional
Menurut Buku International Human Resources Management yang 

ditulis oleh P. Subba Rao, Pada Sebagian besar rencana kompensasi di 
setiap MNC, tentunya memiliki komponen-komponen program kompen-
sasi internasional. Komponen tersebut terdiri dari:
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a. Gaji Pokok: Gaji pokok untuk ekspatriat biasanya akan ditetapkan 
pada kisaran umum yang ditetapkan berdasarkan tingkat standar 
hidup pada negara tujuan, tanggung jawab pekerja an dan me-
mastikan minimal pendapatan setelah pajak dari karyawan tidak 
berkurang akibat penugasan asing.

b. Tunjangan Asuransi: Premi jasa luar negeri adalah sejumlah pem-
bayaran tambahan dimana MNC menawarkan kepada ekspatriat 
untuk mengambil tugas kerja di luar negara asal. Banyak perusa-
haan melaporkan pembayaran premi dinas luar negeri dalam kisaran 
10 sampai 30 persen dari gaji pokok. Yang-Soo (2008) mencatat, 
karyawan ekspatriat mungkin menghadapi be berapa tantangan 
psikologis yang parah terkait dengan verbal komunikasi, komunikasi 
nonverbal, hambatan bahasa, “kejutan budaya”, masalah perilaku, 
dan gaya kerja. (Hunter dan Lozada, 2012). Suplemen ini juga dapat 
disebut sebagai “premi kesulit an.”

c. Tunjangan Stabilisasi Nilai Tukar: Tunjangan ini adalah tunjan-
gan yang diberikan oleh MNC atau domestik yang mempekerjakan 
orang asing yang dimana pekerja tersebut dibayarkan berdasarkan 
nilai tukar pada hari mulai bekerja atau nilai tukar lainnya berdasar-
kan kesepakatan Bersama. Beberapa MNC membayar persentase 
tertentu dari gaji pokok sebagai tunjangan stabilisasi nilai tukar un-
tuk	mengimbangi	fluktuasi	nilai	tukar.	Dengan	demikian,	tunjangan	
stabilisasi	nilai	tukar	diharapkan	dapat	mengimbangi	fluktuasi	nilai	
tukar antara mata uang negara induk ekspatriat dan mata uang 
negara asing tempat ekspatriat dipekerjakan.

d. Opsi Saham: Pemberian saham adalah umum di sebagian besar 
MNC di Sebagian besar negara. Manfaat ini memungkinkan pekerja 
untuk membeli saham MNC dengan harga tetap dan/atau harga 
yang lebih rendah. Pekerja termotivasi ketika MNC mengizinkan 
mereka untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah. 
Opsi saham dipandang sebagai insentif berbasis kinerja. Skema ini 
memungkinkan MNC dalam menarik dan mempertahankan pekerja 
yang memiliki kompeten, dengan menciptakan rasa memiliki dan 
kepemilikan di antara mereka.

e. Jaminan Sosial: MNC menyediakan berbagai jaminan sosial ke-
pada pekerja mereka seperti.

 1. Keamanan kerja: Jaminan sosial ini meliputi: tindakan pe-
ngang guran, pembayaran penyesuaian teknologi, uang cuti 
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perjalanan, cuti untuk negosiasi, uang lembur, cuti untuk pe -
ngaduan, pembayaran telepon, gaji yang diberhentikan dan 
pensiun.

 2. Perlindungan kesehatan: Jaminan sosial ini meliputi: asu ransi 
kecelakaan, asuransi cacat, asuransi kesehatan, cuti sakit, 
tunjangan sakit.

 3. Untuk hari tua dan pensiun, kategori ini antara lain: program 
pendapatan yang ditangguhkan, pensiun, dana hari tua, kon-
seling hari tua, bantuan hari tua.

	 4.	 Untuk	 identifikasi	 pribadi,	 partisipasi	 dan	 stimulasi:	 Lang-
kah-langkah ini termasuk penghargaan ulang tahun, kredit, 
layanan salon kecantikan, bantuan pajak penghasilan, kon-
seling, program rekreasi, konseling stres, langkah-langkah 
keamanan.

f. Tunjangan: Pemberian tunjangan adalah suatu tantangan per-
usahaan dalam menentukan suatu kebijakan kompensasi yang 
dikarenakan sifatnya beragam bentuk tunjangan. Contohnya adalah 
tunjangan biaya hidup yang biasanya menjadi perhatian karena 
melibatkan suatu pembayaran dalam menutup perbedaan pengel-
uaran antara negara asal dan negara asing misalnya permasalahan 
daya	beli	atau	inflasi.	Tunjangan	biaya	hidup	antara	lain	meliputi	
pembayaran untuk perumahan dan utilitas, pajak penghasilan pri-
badi atau hal-hal yang dapat dipilih atau ditentukan dengan bebas. 
Beberapa contoh tunjangan ekpatriat lainnya antara lain,tunjangan 
untuk perjalanan kembali ke negara asal (home leave allowances), 
tunjangan pendidikan bagi anak-anak ekspatriat, tunjangan relokasi 
yang meliputi biaya-biaya kepindahan, pengiriman, dan peyimpanan, 
biaya-bia ya hidup sementara, hilangnya alat-alat rumah tangga atau 
pembelian-pembelian mobil (atau penjualan) dan uang muka atau 
biaya-biaya berkaitan dengan sewa, tunjangan-tunjangan menyang-
kut penghasilan tambahan (mobil, pembantu rumah tangga, dan 
lainnya). Semua itu berbeda-beda sesuai dengan lokasi dan posisi.

5.4 pendekatan Kompensasi Internasional, pola 
Kompleksitas
Bermacam-macam jenis MNC yang ada tentunya memiliki pen-

dekat an yang berbeda untuk menentukan kompensasi serta penye-
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suaiannya. Berikut adalah pendekatan untuk manajemen kompensasi 
internasional, antara lain:
1. Pendekatan Gaji di Negara Tuan Rumah. Tingkat gaji dalam 

pendekatan negara tuan rumah disebut pendekatan lokalisasi. 
Kompensasi internasional yang satu ini adalah pendekatan yang 
didasarkan pada tingkat gaji untuk pekerjaan serupa di organisasi 
yang sebanding di negara tuan rumah. contohnya, Perusahaan 
HSBC yang ada di India membayar gaji kepada orang India (warga 
negara tuan rumah), Cina (warga negara induk) dan Amerika (warga 
negara ketiga) berdasarkan (i) tingkat gaji bank India seperti ICICI 
Bank, IDBI Bank dan HDFC Banks atau ( ii) tingkat gaji bank asing 
yang beroperasi di India contoh Citi Bank atau tingkat gaji lembaga 
keuangan Cina lainnya yang beroperasi di India.

2. Pendekatan Negosiasi. Negosiasi juga dianggap yang paling 
umum digunakan, ad-hoc skema yang disukai oleh manajer SDM 
berperingkat lebih tinggi, dan itu mengurangi perjanjian hukum 
hitam dan putih saat berurusan dengan kontrak pembayaran in-
ternasional (Wentland, 2003). Pendekatan ini adalah pendekatan 
yang dilakukan oleh pemberi kerja dan pekerja untuk menentukan 
paket kompensasi. Penetapan paket kompensasi ini dilakukan 
jikaj umlah ekspatriat memiliki jumlah sedikit; Pemberi kerja dan 
calon pekerja memiliki pengetahuan penuh terkait tingkat gaji yang 
berlaku, biaya sewa rumah dan biaya hidup di negara tuan rumah; 
dan keterampilan calon karyawan tidak mencukupi.

 Karyawan maupun MNC tidak akan memiliki keluhan atas gaji 
dan tunjangan sampai masa kontrak berakhir karena keduanya 
sama-sama memutuskan paket kompensasi. Namun, salah satu 
pi hak mungkin kecewa ketika mereka menyadari realitas dasar di 
ne gara tuan rumah. Selain itu, warga negara tuan rumah mungkin 
merasakan ketidaksetaraan.

3.  Pendekatan Lump Sum. Pendekatan lump-sum memadukan se-
mua manfaat dengan gaji pokok dan ekspatriat memiliki kebebasan 
untuk menghabiskan transportasi, perumahan, perjalanan, dll. de-
ngan pilihan mereka sendiri (Wentland, 2003). Pada pendekatan ini, 
MNC biasanya menentukan paket total kompensasi yang meliputi 
gaji pokok, seluruh tunjangan dan fasilitas lainnya. Pekerja diberi-
kan keleluasaan untuk mengalokasikan uang serta menentukan 
jenis dan kualitas perumahan, kesehatan, transportasi, pendidikan 
untuk diri sendiri serta anggota keluarga, perjalanan udara, fasilitas 



65SDM InternaSIonal: Konseptualitas Bisnis Global

rekreasi, perpajakan, tabungan untuk repatriasi, tempat tinggal 
berpindah-pindah serta perlindungan nilai tukar.

 Pendekatan Kafetaria. Menurut Wentland (2003), Pendekatan 
Kafetaria banyak digunakan untuk ekspatriat tingkat senior atau 
berpenghasilan tinggi. Penjelasan lainnya menurut Tropman 
(2000) bahwa dalam rencana kafetaria karyawan harus memilih 
antara	 dua	 atau	 lebih	 insentif	 (tunjangan	 fleksibel)	 yang	 terdiri	
dari tunjangan berkualitas dan tunjangan tunai. Nazir dkk . (2012) 
menjelaskan bahwa pendekatan ini membiarkan ekspatriat untuk 
nikmati keuntungan seperti keanggotaan klub, asuransi, mobil pe-
rusahaan, gratis pendidikan, dll. tanpa tambahan biaya perpajakan. 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Kafetaria 
adalah pendekatan dengan membayar lebih sedikit uang tunai 
dan memberikan lebih banyak manfaat dalam paket kompensasi 
dikarenakan ekspatriat lebih suka mengurangi beban pajak serta 
memiliki keinginan menabung sebanyak mungkin dalam memu-
langkan tabungan (baik ke negara asal atau negara lain pilihan 
mereka). Dalam pendekatan ini, tingkat gaji total ditentukan oleh 
perusahaan dan pekerja diberikan pilihan untuk memutuskan kom-
ponen kas dan komponen tunjangan dalam paket kompensasi total. 
Karyawan biasanya memilih lebih banyak komponen tunjangan 
tergantung pada kebutuhan mereka dan bagian kompensasi yang 
tersisa dalam bentuk uang tunai. Opsi ini mengurangi beban pajak, 
meskipun melibatkan biaya administrasi kompensasi yang cukup 
tinggi, membantu kebutuhan individu karyawan. 

4.  Pendekatan Global. Pendekatan global adalah pendekatan yang 
memberlakukan skala gaji yang seragam untuk semua kategori 
pekerja termasuk warga negara tuan rumah. Pendekatan ini 
didasarkan pada konsep skala gaji nasional pada suatu negara 
ditambah tunjangan iklim yang buruk di daerah suku dalam hal 
ini suku Andhra Pradesh (India) dan tunjangan bahaya seperti di 
Kashmir (India) serta tunjangan perang di Irak. Pendekatan ini mem-
berikan keseragaman di antara semua kota/negara dan karyawan 
dari semua negara. Hal ini menciptakan rasa kesetaraan di antara 
semua ekspatriat dan kebangsaan negara tuan rumah.

5.  Pendekatan Kompensasi Berbasis Kinerja. Pada era Globali sasi 
saat ini tentunya meningkatkan lingkungan yang lebih kompetitif 
yang menempatkan pada penekanan yang berat terhadap kinerja 
para karyawan dan penciptaan nilai tambah dan penambahan 
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pekerjaan serta organisasi. Oleh karena itu, praktik yang mapan 
adalah bahwa perusahaan multinasional merancang paket kompen-
sasi dengan bagian dari kompensasi berbasis kinerja.

5.5 pendekatan Kompensasi Negara Ganda Asal 
dengan Tuan Rumah 

Di bawah ini adalah pendekatan dimana MNC menentukan paket 
sedemikian rupa sehingga ekspatriat mendapatkan kompensasi gaji 
domestik terbaik ditambah kompensasi negara tuan rumah. Gaji ganda 
di negara asal akan menjadi dua kali lipat dari gaji terbaik yang diper-
oleh kandidat terbaik di negara asal bagi pekerjaan serupa. Biasanya 
merupakan gaji yang tidak dapat diperoleh ekspatriat di negara asalnya 
dalam keadaan normal. Biasanya, MNC mengatur untuk membayar 
komponen gaji negara asal yang kompetitif/ganda ini dalam mata uang 
negara asal. Komponen ‘kompensasi hidup di negara tuan rumah’ 
ter masuk gaji yang dibayarkan secara tunai dalam mata uang negara 
tuan rumah dan tunjangan yang akan cukup untuk menjalani kehidupan 
yang nyaman dan layak di negara tuan rumah tergantung pada tingkat 
pekerjaan dalam hierarki organisasi.

1. Pendekatan berdasarkan Neraca. Pendekatan neraca dianggap 
sebagai metode yang mencakup semua dalam mengkompensasi 
ekspatriat (Sims dan Schraeder, 2005; Shelton, 2008; Salomo, 
1995; Watson dan Singh, 2005; Wentland, 2003). Umumnya, 
target utama dari pendekatan neraca adalah untuk dengan kapa-
sitas pembelian yang setara di luar negeri untuk mempertahankan 
gaya hidup. Perusahaan Internasional awal nya merumuskan paket 
kompensasi berdasarkan macam-macam pendekatan yang sudah 
dibahas di atas dan kemudian mereka menemukan bahwa tidak 
satu pun dari pendekatan di atas dapat memenuhi hampir semua 
persyaratan ekspatriat. Ini karena keterbatasan pendekatan yang 
berbeda seperti yang sudah dibahas di atas. Selain itu, ekspatriat 
awalnya menerima paket kompensasi yang sudah ditawarkan 
oleh MNC. Tetapi pada tahap akhir karir mereka, mereka akan 
sangat selektif terhadap pekerjaan berdasarkan beberapa aspek 
dari paket kompensasi dikarenakan mereka diminta oleh sejumlah 
perusahaan multinasional. Multinational Company pada tahap ini 
lebih memilih untuk menawarkan paket kompensasi yang menarik 
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dalam menarik ekspatriat yang kompeten untuk pekerjaan tingkat 
menengah dan senior. Paket kompensasi yang menarik memiliki 
tujuan untuk memberikan standar hidup yang lebih baik di negara 
tuan rumah daripada di negara asal:

 1.  Membayar gaji lebih tinggi dari gaji di negara asal;
 2.  Mengurangi beban pajak di negara tuan rumah melalui tun-

jangan penyetaraan pajak dan/atau dengan memberikan lebih 
banyak manfaat dan lebih sedikit gaji tunai;

 3.  Memungkinkan ekspatriat untuk mendapatkan lebih banyak 
jumlah repatriasi melalui tunjangan perlindungan nilai tukar;

 4.  Mengurangi dampak tingginya biaya hidup di negara tuan 
ru mah melalui COLA, tunjangan sewa rumah, pendidikan, 
ke sehatan, asuransi, dll.;

	 5.		 Mengurangi	 dampak	 fisik	 dan	 psikologis	 dari	 kesulitan	 dan	
situasi bahaya melalui tunjangan kesulitan dan bahaya;

 6.  Membayar tunjangan relokasi, tunjangan menetap dan mene-
tap untuk mengurangi biaya relokasi dari pihak ekspatriat;

 7.  Memberikan berbagai macam manfaat dalam rangka memberi-
kan fasilitas alternatif untuk menikmati berbagai produk dan 
layanan;

 8.  Memberikan bonus untuk mendorong ekspatriat agar memiliki 
kinerja yang lebih tinggi melalui konsentrasi pada pekerjaan;

	 9.		 Memberikan	gratifikasi,	pensiun	dan	langkah-langkah	jaminan	
sosial lainnya untuk memberikan rasa semua jenis keamanan 
sepanjang hidup ekspatriat; dan

 10.  Memberikan stock-option guna menciptakan rasa memiliki dan 
memiliki ekspatriat.

 Berbagai tunjangan dan manfaat/pendekatan ini dimaksudkan 
untuk mengimbangi pengorbanan para ekspatriat di negara asal, 
ketidaknyamanan yang dialami di negara tuan rumah selain untuk 
memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif yang diterima di 
negara asal. Dengan demikian pendekatan ini menyeimbangkan 
gaji	 dan	 tunjangan	 negara	 asal,	 skarifikasi,	 ketidaknyamanan,	
ketidaknyamanan, kesulitan, bahaya dan sejenisnya di negara tuan 
rumah melalui gaji, tunjangan, tunjangan. karenanya, pendekatan 
ini disebut pendekatan neraca.

2.  Pendekatan Kompensasi di Berbagai Negara. Paket kompensasi 
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internasional sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya 
berdasarkan sistem ekonomi, biaya hidup, sistem politik negara, 
tingkat pembangunan ekonomi negara, politik dan sosial negara, 
kondisi	keselamatan	dan	keamanan	fisik	di	negara	tersebut,	keter-
sediaan perumahan berkualitas tinggi, pendidikan fasilitas, fasilitas 
medis dan fasilitas rekreasi dan tingkat kompensasi di pasar tenaga 
kerja di negara tersebut. Namun, perusahaan multinasional lebih 
memilih untuk memiliki pendekatan kompensasi global. 

5.6  pendekatan Kompensasi di Eropa
Pada umumnya, pemimpin di Eropa dibayar lebih sedikit kom-

pensasi daripada pemimpin di Amerika. Namun, disparitas kompensasi 
antara eksekutif Amerika dan Eksekutif Eropa akan dipersempit dengan 
meningkatnya fase globalisasi. Diantaranya perusahaan besar, kepala 
eksekutif Amerika mendapatkan paket kompensasi dua kali lipat dari 
eksekutif Eropa. Pemimpin di Eropa mendapatkan kompensasi yang 
lebih sedikit sebagian besar karena jumlah pembayaran berdasarkan 
kinerja, insentif, opsi saham, dan insentif jangka panjang lainnya yang 
lebih sedikit. Selain itu, pemimpin di Amerika mendapatkan gaji lebih 
karena tarif pajak yang lebih rendah di AS (tarif pajak marjinal adalah 
28%) dibandingkan dengan di negara-negara Eropa (tarif pajak mar-
jinal adalah 54% di Swedia, 46% di Belanda, 35,35% di Jerman dan 
34,13% di Inggris). Perusahaan-perusahaan Eropa termasuk tunjangan 
dan fasilitas bebas pajak seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, 
fasilitas perumahan, pensiun yang ditambah, tunjangan pendidikan 
dan sejenisnya karena tingkat pajak yang tinggi. Namun, perusahaan 
Eropa juga telah mengubah paket kompensasi mereka, akhir-akhir ini, 
dengan memasukkan opsi saham, bonus berbasis kinerja, dan bonus 
jangka panjang.

5.7  pendekatan di Asia Selatan dan Tenggara
Wilayah Asia Selatan serta Wilayah Tenggara sangatlah berbeda 

dari negara-negara di Eropa dan Amerika Utara dalam faktor sosial, 
budaya, ekonomi dan politik. Negara-negara di kawasan ini antara lain 
Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Thailand, India, serta Indonesia. 
Budaya di daerah ini meliputi lingkungan hidup kolektif, hubungan 
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yang kuat di antara anggota keluarga dan persatuan yang kuat di 
antara kerabat. Anggota keluarga merasakan kesatuan di antara 
me reka sendiri. Mengikuti struktur sosial ini, perusahaan me rancang 
paket kompensasi dengan kesenjangan yang lebih sedikit antara gaji 
karyawan tingkat bawah dan karyawan tingkat tinggi. Oleh karena itu, 
paket kompensasi meliputi gaji minimum, COLA, tunjangan sewa ru-
mah, dan langkah-langkah jaminan sosial seperti gaji sakit, cuti hamil, 
uang panggilan dan pensiun. Demikian pula, paket kompensasi juga 
mencakup pembayaran maksimum yang mengontrol perusahaan untuk 
membatasi pembayaran tertinggi.
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Bab 6
Ekspatriasi dan Repatriasi

Muhammad Kahfi

 
6.1  Definisi Ekspatriasi dan Repatriasi

Ekspatriasi adalah seseorang yang bekerja di luar negaranya (luar 
negeri) dengan masa kontrak atau perjanjian yang telah di sepakati. 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) ekspatriat memiliki 
arti: orang yang melepaskan kewarganegaraannya, orang yang mening-
galkan negeri asalnya, warga negara asing yang menetap di sebuah 
Negara dan tenaga kerja asing. Jadi, dapat di simpulkan bahwa eks-
patriasi adalah para karyawan atau orang-orang  yang bukan berasal 
dari negara itu sendiri.  Menurut sudut pandang manajemen sumber 
daya manusia internasional ekspatriat adalah orang yang  bekerja dan 
bertempat tinggal di Negara asing selama masa jabatannya sebagai 
pekerjaan asing. Dengan demikian ekspatriat meliputi (I) tenaga kerja 
asing yang bekerja di perusahaan domestik, (II) warga negara induk 
yang bekerja di anak perusahaan Multinational company (MNC). (III) 
warga negara ketiga yang bekerja di MNC dan (IV) warga negara tuan 
rumah yang bekerja di negara Induk MNC/TNC.

Ekspatriasi merupakan proses yang kompleks. Dimana pada bab 
ini menjelaskan gambaran umum tentang berbagai tahapan yang harus 
dilalui oleh manajer sumber daya manusia untuk memilih dan mem-
persiapkan karyawan terbaik untuk penugasan internasional. Bersama 
dengan bahwa akan ada garis besar tahapan pengalaman ekspatriat 
selama mereka tinggal luar negeri. Fokusnya akan ada pada kejutan 
budaya, masalah yang menyertainya dan cara penyesuaian dengan 
budaya negara tujuan. Misalnya Mr Neha seorang warga Negara India 
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di kontrak di Bank Mandiri untuk mengerjakan beberapa proyek terkait 
pengembangan aplikasi dan dia di haruskan untuk menetap beberapa 
tahun di Indonesia sampai projek atau kontraknya selesai. Menurut 
P. Subba Rao dalam bukunya International Human Resourche Mana-
gement karyawan ekspatriat di bagi dalam beberapa tipe seperti di 
bawah ini:

Tipe Ekspatriat
Sumber: Menurut P. Subba Rao- International Human Resourche Management

Dimana menurut Menurut P. Subba Rao Ekspatirat memiliki 4 type 
yang pertama orang yang bekerja di organisasi domestic adalah seorang 
karyawan yang bekerja di perusahaan domestik misalnya karyawan A 
bekerja di perusahaan asing yang berada di negara tersebut, yang ke 
dua anak perusahaan yang bekerja di kantor pusat adalah seorang 
karyawan yang bekerja di anak perusahan kantor pusat yang berada 
di luar negeri, yang ke tiga induk Negara nasional bekerja di anak pe-
rusahaan merupakan seorang karyawan yang bekerja di induk Negara 
yang bekerja di anak perusahaan dan yang ke empat adalah Negara 
ke tiga nasional bekerja di anak perusahaan.

6.2  Repatriasi (Repatriation)
Menurut Kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ) Repatriasi memi-

liki arti pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya) 
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maksudnya dalam hal ini ketika sesorang yang telah lama bekerja di 
luar negeri dan kembali ke negara asalnya baik itu masa kontraknya 
telah selesai atau dimutasi di pindah tugaskan untuk kembali ke Negara 
asal. Menurut (Peltonen, 1997; Suutari & Brewster, 2003) Karyawan 
yang menerima tugas internasional sering berharap untuk dihargai 
saat mereka kembali dengan peluang untuk kemajuan karir dan bisa 
memanfaatkan keterampilan serta pengetahuan yang baru diperoleh 
beserta tingkat dukungan yang lebih tinggi dari organisasi dan kolega. 
Namun menurut makalah konseptual oleh Hyder dan Lövblad (2007) 
menawarkan pandangan alternatif terkait repatriasi, dengan mengu-
sulkan bahwa harapan repatriasi dapat dibagi menjadi tiga kategori: 
harapan kerja, harapan interaksi dan harapan umum, yang memiliki 
antecedents dan consequences yang berbeda. Di mana jika ketiga 
kategori tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan maka 
di harapkan para repatriasi dapat memberikan manfaat sesuai yang di 
harapkan oleh perusahaan.

6.3 fungsi Ekspatriasi dan Repatriasi
Sumber daya adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya 

fisik	yang	dimiliki	individu.	Manajemen	SDM	adalah	pencapai	an	tujuan	
(organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan 
bantuan orang lain dan globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke 
penjuru dunia yang lain J.A.F Stoner Ohmae (1991) mengatakan dengan 
globalisasi berarti: tak ada luar negeri lagi. Dunia sekarang telah barubah 
menjadi “Desa yang besar (big village) dan tanpa batas (bordeless)”. 
Setiap orang diakui menjadi warga penduduk dunia, konsekuensinya 
baik sebagai individu, pemimpin atau manajer dituntut untuk mempunyai 
wawasan tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi didunia internasional, 
Baik yang me nyangkut kegiatan kegiatan ekonomi, sosial, politik, 
budaya, perkembangan ilmu, teknologi dan informasi yang melewati 
batas-batas negara. oleh karena itu para usahawan ataupun negarawan 
harus memiliki penegtahuan, keterampilan, kemampuan professional 
yang handal dan tangguh serta mandiri, agar mampu bekerja sama dan 
bersaing dalam dunia persaingan bebas. Dalam kasus ini Ekspatriasi 
dan Repatriasi memiliki fungsi sebagai tugas internasional di mana 
para Ekspatriat harus mampu berhadapan dalam dunia globalisasi yang 
lebih luas lagi untuk menjalankan tugas yang sudah di berikan ke pada 
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mereka di mana hal ini sangat berguna dalam hal pengembangan kariri 
secara pribadi atau pengembangan skala bisnis untuk perusahaan. 
Ada pun beberapa manfaat Ekspatriasi dan Repatriasi sebagai berikut:

Tabel 1. Manfaat Ekspatriasi dan Repatriasi Karyawan dan Perusahaan

Karyawan Perusahaan

Pengembangan karir dan 
promosi

Integrasi budaya dan perusahaan

Merasa mereka berharga bagi 
perusahaan

Menutup cela antara ekspektasi dan 
realita

Meningkatkan skil dan penge-
tahuan

Menarik calon ekspatriat kedepannya

Kepuasan kerja Transfer knowlage untuk perusahaan

Biasanya perusahaan memiliki tujuan kenapa seorang karyawannya 
harus ada yang menjadi Ekspatriasi atau di tugaskan di luar negeri dan 
setelah di rasa cukup biasanya perusahaan akan meminta karyawannya 
untuk kembali ke Negara asalnya baik itu tujuannya untuk  re-gener-
ation atau untuk membantu mengembangkan proses bisnis yang ada 
di Negaranya.

6.4  perbedaan Ekspatriasi dan Repatriasi
Ekspatriasi dan Repatriasi memiliki perbedaan di mana Ekspa-

triasi merupakan orang yang di tugaskan atau  bekerja di luar negeri 
sedangkan Repatriasi adalah orang yang kembali ke Negara asalnya 
setelah bekerja lama di Luar Negeri. Dalam hal ini seseorang yang 
menjadi Ekspatriasi dan kembali untuk bekerja di Negara asalnya di 
sebut Repatriasi. Biasanya seorang yang akan menjadi ekspatriasi akan 
di lakukan training terlebih dahulu seperti penguasaan bahasa asing, 
informasi budaya Negara yang di tuju dan peraturan selama bekerja di 
sana. Biasanya ketika  mendapatakan tawaran untuk menjadi bekerja 

Expatriate                      
preparation 
and training

 ross-cultural 
training (CTT)

Resourcing

Gambar 5. Langkah Seleksi dan Persiapan Bagi Karyawan (Teodora G. 
Nikolaeva - The Challenges of Expatriation & Repatriation)
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di luar negeri akan mendapatkan benefit yang tidak akan di dapatkan 
ketika menjadi karyawan local.  Repatriation adalah suatu siklus dan 
ekspatriation merupakan bagian dari Repatriation, di mana di perlukan 
tahapan seleksi dan persiapan pegawai seperti:

1.   Resourcing (Sumber daya) 
 Sumber daya merupakan tingat pertama dalam proses seleksi dan 

penetuan karyawan di mana sebelum menjalankan proses bisnis 
perusahaan harus mempersiapkan sumber dayanya untuk men-
dukung setiap kegiatan yang akan di jalankan di mana menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti sumber daya adalah 
faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, dan modal yang 
dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa, 
serta mendistribusikannya.

2.  Expatriate preparation and training (Persiapan dan pelatihan eks-
patriat)

 Setelah mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi 
sumber daya karyawan internasional, manajer sumber daya manu-
sia harus melakukan proses Expatriate preparation and training di 
mana hal ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
dasar-dasar persiapan untuk para ekspatriat sebelum menjalankan 
tugasnya nati sebagai karyawan internasional. Menurut (Dickmann, 
Sparrow and Brewster 2008) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
sifat pelatihan tergantung pada ekspatriat dan karakteristik pribadi, 
budaya negara tuan rumah dan bagaimana persepsi perusahaan 
penugasan sehubungan dengan tujuan perusahaan. Di mana 
setelah memiliki sumber daya yang akan di tugaskan di Luar 
negeri perusahan harus mampu untuk menyusun pelatihan bagi 
karyawannya agar di kemudian hari tidak mengalami kegagalan 
bagi perusahaan.

3. Ross-cultural training ( Pelatihan Budaya )
 Menurut (Ferraro 1998) Sebagian besar pemahaman budaya tuan 

rumah adalah keterampilan bahasa karyawan. Di mana Perusahaan 
dapat memberikan kursus bahasa kepada penerima tugas jika mer-
eka bersedia. Kursus ini bertujuan untuk mengurangi shock culture 
bagi para ekspatirat dalam berkomunikasi baik antar karyawan 
maupun masyarakat hal ini sangat di anjurkan untuk di lakukan  baik 
sebelum keberangkatan atau selama mereka tinggal di negara tuan 
rumah. Menurut (Dickmann dkk., 2008) Kemahiran dalam bahasa 
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asing atau bahkan dasar pengertian selalu bermanfaat. Keuntun-
gan datang tidak hanya dari kemampuan untuk berkomunikasi 
dan memahami rekan-rekan asli tetapi juga dari apresiasi mereka 
ketika melihat keinginan para ekspatriat untuk belajar bahasa dan 
bahkan membuat mereka lebih percaya diri dalam keterampilan 
ekspatriat secara keseluruhan. Di mana dengan adanya CCT di 
harapkan para ekspatriat dapat menyesuaikan diri dengan mudah 
dan cepat sehingga tidak menjadi sebuah beban dalam pekerjaan 
maupun perusahaan.

6.5  Strategi efektivitas Ekspatriasi dan Repatriasi
Merancang program Ekspatriat adalah memberikan pelatihan kepa-

da karyawan sebelum keberangkatan menjadi langkah kritis yang harus 
di pertimbangkan dalam upaya menjamin efektivitas dan keberhasilan 
seorang ekspatriat di luar negeri khususnya jika Negara tujuan dikenal 
keras secara budaya. Jenis penugasan global harus dipertimbangkan 
ketika merancang program CCT ada berbagai jenis penugasan global 
– dan praktik ekspatriat, seperti seleksi, pelatihan lintas budaya, dan 
repatriasi akan berbeda tergantung pada jenisnya tugas global yang 
dikelola. Berdasarkan tujuan kinerja untuk penugasan ekspatriat  menurut 
Caligiuri	(forthcoming)	klasifikasi	global	di	bedakan	menjadi	empat	tugas	
kategori yaitu teknikal, fungsional, pengembangan, dan strategik.
 

Gambar 6. Lima Tahapan Rancangan Pelatihan Antar Budaya 

Sumber: Harzing & Ruysseveldt
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 Fase 1: Identify the type of global assignment (Identifikasi jenis 
penugasan global)

Identify the type of global assignment merupaka penugasan peker-
jaan dalam perusahaan multinasional yang melibatkan ekspatriat yaitu 
relokasi seorang karyawan ke negara lain. Spesialis dalam manajemen 
sumber	 daya	manusia	 internasional	mengidentifikasi	 berbagai	 jenis	
penugasan global. Penugasan teknis terjadi ketika karyawan dengan 
keterampilan teknis dikirim dari satu negara ke negara lain untuk mengisi 
kekurangan keterampilan tertentu. Tugas perkembangan, sebaliknya, 
biasanya digunakan dalam program pengembangan manajemen dan 
digunakan untuk membekali manajer dengan keterampilan dan kompe-
tensi baru. Penugasan strategis muncul ketika eksekutif kunci dikirim dari 
satu negara ke negara lain untuk meluncurkan produk, mengembangkan 
pasar, atau memulai perubahan penting lainnya dalam strategi bisnis. 
Akhirnya, tugas fungsional menyerupai tugas teknis tetapi berbeda da-
lam satu hal penting. Penugasan teknis tidak mengharuskan penerima 
tugas untuk berinteraksi secara ekstensif dengan karyawan di negara 
tuan rumah tetapi ini merupakan persyaratan penugasan fungsional dan 
untuk alasan ini penerima tugas sering dipersiapkan melalui pe latihan 
lintas budaya.

Fase 2: Determining Training Needs ( menentukan kebutuhan 
pelatihan )

Menurut (Aamodt, 2007; Goldstein dan Ford, 2002) Pelatihan dapat 
didefinisikan	sebagai	perolehan	sistematis	keterampilan,	aturan,	konsep,	
atau sikap yang seharusnya menghasilkan peningkatan kinerja peserta 
pelatihan. Pelatihan diperlukan dan penting karena beberapa alasani 
dimana Pelamar yang dipilih untuk suatu pekerjaan sering kali perlu 
memperoleh keterampilan dan pengetahuan khusus. Lebih-lebih lagi, 
pekerjaan berubah, dan karyawan harus beradaptasi dengan peruba-
han persyaratan. Pelatihan sering diperlukan untuk mencari pekerjaan 
baru atau untuk sukses dalam karir di suatu organisasi bahkan untuk 
karyawan yang senior seringkali menemukan ruang untuk perbaikan. 
Jadi, pelatihan mungkin menguntungkan bagi karyawan dan organisasi 
tempa  bekerja. Tak heran banyak perusahaan dan organisasi menyi-
apkan budget untuk menyusun sebuah pelatihan bagi karyawannya se-
belum natinya program pelatihan dapat di ikutin oleh para karyawannya.
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Fase 3: Establishing Goals and Measures (menentukan tujuan dan 
ukuran)

Para top level manajemen yang mendapatkan tugas untuk di-
tempatkan di luar negeri perlu untuk memahami dan menguasai kete-
rampilan yang sesuai, serta perlu untuk memahami bahwa terdapat 
ketidak sesuaian kontekstual antara negara di mana mere ka bertugas 
dengan negara asal mereka yang memiliki dampak terhadap pengem-
bangan keterampilan yang efektif yang mampu mempengaruhi kiner-
janya pada penugasan internasional. Pemahaman mengenai adanya 
perbedaan-perbedaan ini serta upaya untuk membangun suatu sistem 
yang dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan mengatasi hambatan 
komunikasi lintas budaya menjadi penting bagi. Hal ini yang menjadi 
landasan penting bagi perusahaan untuk dapat menentukan tujuan dan 
ukuran keberha silan baik bagi perusahaan maupun untuk karir ekspatriat 
yang akan di tugaskan ke luar  negeri.

Fase 4: Developing and Delivering the Training Programme (Me
ngembangkan dan Menyampaikan Program pelatihan)

Sebuah program pelatihan yang dilaksanakan secara efektif dan 
efisien	akan	memberikan	kontribusi	yang	positif	terhadap	perkembangan	
dan kemajuan perusahaan. Kontri busi yang dapat diberikan terhadap 
perusahaan mencakup beberapa aspek seperti: 

1. Membuat perusahaan dapat tetap hidup (survive) dan berkembang
2.	 Mengatasi	keşenjangan	atau	diskrepansi	kinerja	karyawan
3. Mendalami usaha pokok atau core business perusahaan
4. Menyeragamkan pandangan karyawan terhadap misi dan visi 

perusahaan
5. Meningkatkan budaya investasi dikalangan perusahaan
6. Memelihara upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan

Di mana dengan melakukan pengembangan dan program pelati-
han di harapkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan dapat 
memiliki nilai kompetensi baru untuk menjalankan tugas nya sebagai 
karyawan perusahaan, hal ini pula sejalan dengan cita-cita dari perusa-
haan atau organisasi untuk terus berupaya dalam persaingan dengan 
meningkatkan sumber daya manusia yang ada.
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 Fase 5: evaluating the training program  (Mengevaluasi Program 
Pelatihan)

Program pelatihan pada dasarnya berisi aktivitas pembelajaran 
yang dilakukan agar peserta mampu menguasai pengetahuan dan kete-
rampilan	yang	dilatihkan.	Bagaimana	kah	profil	program	pelatihan	dan	
pembelajaran yang efektif menurut Heinich dan kawan-kawan (2005) 
mengemukakan empat kriteria atau indikator yang dapat digunakan 
untuk menilai efektivitas sebuah program pelatihan yaitu:

a) Mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan 4 atau kom-
petensi program pelatihan;

b) Mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara 
berkesinambungan

c) Mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap 
pengetahuan dan keterampilan yang telah di latihkan;

d) Mampu mendorong peserta untuk menerapkan pen getahuan dan 
keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja.

Dalam hal ini perlu adanya evaluasi terhadap setiap program 
yang telah di lakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa baik 
dan efektifkah pelatihan yang telah di adakan oleh perusahaan untuk 
karyawannya. Tujuan lain dari evaluating the training program adalah 
sebagai sarana masukan dan untuk mengukur sebarapa berpengaruh-
nya pelatihan ini bagi karyawan. 

6.6  Merancang program Repatriasi
Untuk membuat strategi Repatriasi  yang baik di butuhkan design 

dalam menyusun efektivitasnya Program ini termasuk repatriasi ma-
najemen program, yang befungsi untuk tindakan pencegahan sampai 
penanganan segala sesuatu yang berkatan dengan siklus Repatriasi 
agar berjalan sesuai dengan yang telah di rencanakan di awal, pros-
esnya adalah mendesain semaksimal mungkin agar ekspatriat nyaman 
dengan kepergian dan kepulangannya dari tugasnya.
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Tabel 2. Strategi Repatriasi

Pembeda Strategi
Pre expatriation Kesepakatan penempatan tenaga kerja asing setelah 

repatriasi
Kesepakatan berapa lama harus tinggal di Negara tujuan 
(Negara Asing)
Menjaga tempat tinggal yang di tinggalkan di Negara asli

During the assig-
ment

Melanjutkan komunikasi dengan ekspatriat
melakukan kunjungan kantor pusat untuk tujuan persepsi

Preceding Repa-
triation

Melakukan konsultasi selama 6 sampai 12 bulan sebelum 
tugas berakhir.
Pastikan bahwa setiap komponen dari proses pemulangan 
yang transparan. komponen seperti untuk memasukkan 
kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perjalanan 
waktu cuti penggantian, pengiriman barang rumah tangga, 
dan kontak informasi tentang mentor.

After repatriation Pelatihan seminar untuk membantu kembali mengatasi 
kejutan budaya terbalik Konseling Keuangan dan bantuan 
keuangan / pajak Program Reorientasi tentang perubahan 
dalam kebijakan perusahaan, praktek, personil dan strate-
gi. Jaminan bahwa perusahaan menghargai pengalaman 
internasional

6.7 Implikasi Ekspatriasi dan Repatriasi                
Terhadap pengembangan Bisnis

Menurut (Dörrenbächer, Gammelgaard, McDonald, Stephan, 
&Tüselmann, 2013) Penugasan staf dari negara lain atau staf asing saat 
ini muncul sebagai masalah penting dalam manajemen internasional. 
Hal ini menjadi berkembang pada organisasi multinasional lebih dari 
sekedar organ eksekutif, tetapi menjadi unit organisasi yang merupakan 
inti	dari	proliferasi	sumber	daya	kritis	dan	keunggulan	spesifik	perusa-
haan dari perusahaan multinasional.  Menurut (Edward Hopkins & Scott, 
2016) Komunikasi lintas budaya pada sebuah perusahaan maupun 
organisasi menjadi krusial karena memiliki dampak pada keefektivi-
tasan organisasi. Hal ini memberikan ruang pada tuntutan untuk dapat 
mengatur byudaya organisasi di mana para staf yang bekerja bersama 
dapat mewujudkan tujuan melalui operasional organisasi dalam tim 
yang berbeda secara budaya.
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Menurut (Silveira, Kikuchi, Policeno & Gardim, 2013) Pengembang-
an kompetensi di suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada 
proses pembelajaran yang terkait dengan akuisisi dari pengetahuan 
baru bagi karyawan perusahaan, yang juga dianggap sebagai aset 
penting sebagai bentuk investasi perusahaan. Untuk itu, pihak manaje-
men perusahaan juga harus memahami dan berpartisipasi dalam lima 
tugas manajemen kompetensi (Hamel & Prahalad, 1994; Kersiene & 
Savaneviciene,	2009),	yang	meliputi:	1)	identifikasi	kompetensi	inti	yang	
telah ada saat ini, 2) menetapkan agenda akuisisi kompetensi inti, 3) 
membangun kompetensi inti, 4) membentuk kompetensi turunan, dan 
5 ) melindungi serta mempertahankan kepemimpinan kompetensi inti. 
Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Implikasi Ekspatriasi 
Dan Repatriasi Terhadap Pengembangan Bisnis memiliki fungsi bagi 
perusahaan yaitu:

1. Sebagai bahan untuk memperluas link perusahaan di luar Negara 
asal.

2. Ekspatriat sebagai objek untuk dapat memperkenalkan produk dari 
perusahaan ke manca Negara.

3. Sebagai media promosi bagi perusahaan untuk dapat memperluas 
pasarnya.

4. Seorang Repatriasi di harapkan bisa memberikan pengalaman 
dan ilmu baru bagi perusahaan yang dapat mendukung kemajuan 
untuk perusahaan apa bila dibutuhkan nanti. 

5. Sebagai kompetensi suatu perusahaan merupakan faktor penting 
yang menentukan daya saingnya.

6. Untuk media pembelajaran apabila organisasi memiliki sumberdaya 
manusia (SDM) dengan pengetahuan yang cukup serta senantia-
sa mengembangkan pengetahuan tersebut, baik melalui sumber 
pengetahuan internal maupun eksternal.

7. Untuk menatik investor masuk]Sebagai jembatan kerjasama agar 
lebih mudah dalam menjalankan bisnis bagi perusahaan.

Seorang Ekspatirat dan Repatriasi merupakan objek penting bagi 
perusahaan untuk membantu menjalankan proses bisnis bagi perusa-
haan atau organisasi di mana dengan adanya karyawan internasional 
di harapkan dapat memberikan pengalaman dan pemahaman baru 
untuk mendukung alur bisnis kedepannya. Untuk mendapatkan se-
orang karyawan internasional para petinggi perusahaan harus mampu 
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menyusun dan mengembangkan sumber daya yang di miliki agar dapat 
berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan oleh karena itu sangat 
penting di lakukan penyaringan yang sangat selektif untuk mendapatkan 
atau menetukan seorang ekspatriat.
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Bab 7 
Kinerja Ekspatriat 

 Mutia Dewanti

7.1 Manajemen Kinerja: pendahuluan
Manajemen kinerja dalam konteks internasional di organisasi mana-

pun berguna untuk membangun keselarasan antara aspirasi individu 
dan harapan organisasi setelah keseimbangan yang tepat diperta-
hankan antara keduanya dan individu dapat secara efektif berkinerja 
pada tingkat yang diharapkan melalui sistem kinerja yang efektif dan 
karyawan dapat mengembangkan kompetensi untuk berkinerja lebih 
baik. Selain itu, manajemen kinerja bertujuan mengubah sesuatu hal 
menjadi suatu hasil yang diharapkan melalui pelaksanan yang efektif 
dengan mengadopsi pendekatan proaktif yang mengharuskan manajer 
untuk mendeteksi kinerja yang kurang pada tahap awal dan mengambil 
tindakan korektif untuk mengurangi kerusakan di masa depan. (Michael 
Marchingthon, 2012)

Manajemen kinerja juga merupakan suatu kekuatan untuk mencip-
takan lingkungan berdasarkan kepercayaan dan kejujuran lingkungan 
seperti memungkinkan karyawan untuk melakukan komunikasi terbuka 
yang selanjutnya penting untuk menciptakan suatu melalui pemanfaatan 
yang tepat dari sistem manajemen kinerja agar kemudahan dalam meng-
komunikasikan apa yang diharapkan dari karyawan dimana karyawan 
juga akan mendapatkan umpan balik yang tepat seperti bimbingan dan 
pelatihan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Manajemen 
kinerja membantu dalam menciptakan dan mempertahankan kinerja 
terbaik karena sangat penting bagi sebuah organisasi, dimana mana-
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jemen kinerja telah menjadi bagian integral dari strategi perusahaan, 
karena organisasi dapat menuai banyak manfaat dari manajemen ki-
nerja	seperti:	meningkatkan	kinerja	individu	dan	tim,	mengidentifikasi	
potensi sebenarnya dari orang-orang, membangun mekanisme yang 
tepat untuk menghargai kinerja yang baik dan mendorong karyawan 
untuk berkembang diri dalam proses pengambilan peran yang lebih 
baik dan menantang tergantung pada pendekatan.

Melakukan bisnis dan organisasi sistem manajemen kinerja harus 
menyesuaikan diri untuk organisasi yang bertujuan untuk menawarkan 
produk hemat biaya, membutuhkan tenaga kerja yang sangat stabil dan 
terlatih peran. Sistem manajemen kinerja untuk organisasi tersebut ada-
lah melakukan penilaian berbasis hasil dan di sisi lain organisasi yang 
mengadopsi	filosofi	berbasis	 inovasi.	Dalam	berbisnis	 ini	dibutuhkan	
suatu retensi bakat dan penilaian dilakukan berdasarkan hasil tugas 
ini yang dilakukan oleh sistem manajemen kinerja, dimana organisasi 
tersebut mengadopsi pendekatan reaktif untuk mempertahankan pasar 
diperlukannya sistem manajemen kinerja yang melakukan penilaian 
berdasarkan sifat serta hasil. Tugas berat dalam manajemen sumber 
daya manusia internasional adalah untuk mengelola kinerja diseluruh 
fasilitas internasional untuk keberhasilan organisasi. Sumber daya 
manusia memainkan peran penting dalam organisasi dengan tenaga 
kerja yang kompeten yang mana dapat mengahasilkan tingkat kinerja 
yang lebih tinggu dan memberikan keunggulan kompetitif. Keunggulan 
kompetitif ini dapat digunakan untuk membedakan organisasi dengan 
pesaingnya yang menantang. Aturan ini berlaku sama untuk domestik 
maupun bisnis internasional.

Menurut pendapat Mahsun (2013:26), elemen pokok suatu peng-
ukuran kinerja antara lain: Pertama ialah menetapkan tujuan, sasaran, 
dan strategi organisasi, dimana tujuan adalah peryataan secara umum 
(belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi se-
dangkan sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan 
secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas, sedangkan 
untuk strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk 
mencapai tujuan dan sasaran. Kedua merumuskan indikator dan uku-
ran kinerja, dimana indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja 
secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan 
indikasi-indikasi kinerja, sedangkan ukuran kinerja mengacu pada pe-
nilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini 
sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, 
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dan strategi. Ketiga mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan 
strategi organisasi, dimana mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasar-
an, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator 
dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual 
dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan 
positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan 
positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta 
melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan 
negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator 
dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 

Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil 
mencapai sasaran atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang 
ditetapkan. Keempat evaluasi kinerja, dimana evaluasi kinerja akan 
memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai ki-
nerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat 
dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja 
dapat dijadikan feedback dan rewardpunishment, penilaian kemajuan 
organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan 
akuntabilitas. Feedback hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 
dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk per-
baikan kinerja pada periode berikutnya. Sedangkan penilaian kemajuan 
organisasi pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu 
tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai 
organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi 
ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil 
aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakuakan secara 
berkala (triwulan, semester, tahunan) maka kemajuan organisasi bisa 
dinilai. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabili-
tas. Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat berman-
faat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholder. 
Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat 
membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. 

Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen 
atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organi-
sasi.Ekonomi global terus menerus diguncang oleh kekuatan meng-
ganggu yang akan mempengaruhi kehidupan sosial dan professional. 
Tidak hanya akan pekerjaan sehari-hari karyawan dan alat yang mereka 
gunakan, tetapi juga merubah tatanan seluruh organisasi, seperti cara 
perusahaan menemukan penghargaan (reward) dan mempertahankan 
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bakat di zaman Sumber Daya Manusia (SDM). Secara empiris memang 
tidak ada jaminan bagi mereka yang telah mengambil mata kuliah atau-
pun mengikuti mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dapat 
langsung menjadi manajer di perusahaan ataupun instansi tertentu. 
Karena ada faktor-faktor lain yang turut berperan dalam hal tersebut 
antara lain faktor kapabiliti (kemampuan), faktor minat, faktor kebijakan 
rekrutmen perusahaan atau instansi, faktor seleksi dan penempatan dan 
bahkan juga dimungkinkan faktor minat. Disinilah pentingnya mempe-
lajari MSDM sebagai ilmu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh 
seorang karyawan dalam posisi dan bidang apapun, sehingga dengan 
pengetahuan yang dimilikinya, karyawan atau manajer tersebut sangat 
diharapkan mampu melakukan diagnosis dan analisis guna merancang 
dan meningkatkan kualitas performa korporasi baik dibidang sumber 
daya manusia maupun kualitas bidang sumber daya lain yang diperlu-
kan oleh korporasi. Perdagangan global menuntut perusahaan agar 
mampu bersaing tidak hanya terpaku pada keunggulan komparatif saja 
tapi harus mengedepankan keunggulan kompetitif.

Perkembangan bisnis internasional yang memasuki lintas negara, 
tentu tidaklah terjadi semudah yang dilihat kasat mata, karena banyak 
faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulai bisnis internasional. 
Hal itu dikarenakan bisnis internasional akan melibatkan manusia lintas 
negara yang tentu akan berbagai macam pula corak perilaku, budaya 
dan agamanya. Bisnis internasional berkembang karena adanya global-
isasi. Teknologi terutama teknologi informasi berkembang dengan pesat, 
sehingga arus globalisasi pun sulit untuk dihadang dan hasilnya adalah 
seperti saat ini, ketika setiap negara tidak memiliki batasan yang jelas se-
lain dari bentang alam. Dengan semakin menyatunya dunia, maka bisnis 
pun semakin berkembang hal ini dikarenkan tidak ada sebuah negara 
di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. 
Dengan semakin berkembangnya bisnis internasional, maka terjadi pula 
pemerataan kemakmuran diantara negera-negara di dunia, dimana dapat 
kita simpulkan bahwa dalam bisnis internasional pun para pelakunya tidak 
jauh berbeda. Perusahaan multinasional ini biasanya dalam berinvestasi 
langsung ke luar negeri dengan jumlah operasi lebih dari 100 negara 
dengan mempekerjakan ribuan orang di luar negara asalnya.

Pengelolaan perusahaan multinasional menjadi unik dikarenakan 
perusahaan ini berbeda dalam kegiatan operasionalnya, dimulai dari 
pengelolaan keuangan, perusahaan ini melakukan pengelolaan keuang-
an dengan menggunakan paradigm internasional. Dari sisi sumber 
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daya manusia, perusahaan multinasional mempekerjakan karyawan 
dari berbagai macam negara, berbagai macam suku, juga berbagai 
macam bangsa dan bahasa. Karenanya hal ini menjadi tantangan 
tersendiri, ketika perusahaan tersebut harus menanamkan nilai-nilai 
(value) perusahaan kepada karyawannya (employees) karena latar 
belakang mereka yang majemuk.

7.2  Manajemen Kinerja Karyawan Internasional
Manajemen kinerja adalah proses yang memungkinkan Multination-

al Enterprise (MNE) untuk mengevaluasi dan terus-menerus mening-
katkan individu, anak perusahaan unit dan kinerja perusahaan, dengan 
jelas	 didefinisikan,	 tujuan	 dan	 target.	 Keterampilan	 karyawan	nya,	
tingkat komitmen dan pemahaman mereka tentang tujuan organisasi 
merupakan aset bagi organisasi yang beroperasi di tingkat internasional. 
Pemanfaatan sumber daya yang efektif di seluruh fasilitas internasi-
onal tidak mungkin tanpa sumber daya manusia internasional yang 
sangat kompeten. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk 
mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja terbaik di seluruh 
fasilitas internasionalnya. Kegiatan manajemen sumber daya manusia 
internasional diputar disekitar dua elemen dalam mengelola karyawan 
di negara asal atau negara tuan rumah dan negara ketiga.

Pemanfaatan orang secara efektif melalui pengadaan dan alokasi 
yang efektif di rumah negara adalah tempat perusahaan berkantor pusat 
negara tuan rumah, dimana perusahaan memiliki anak perusahaan dan 
negara ketiga mendapat sumber daya penting seperti keuangan dan 
tenaga kerja diatur dalam beberapa kali perusahaan berkembang dan 
mencari sesuatu, guna mengambil keuntungan dari peluang yang ter-
sedia di seluruh dunia dengan langkah perusahaan seperti: kebutuhan 
sumber daya manusia yang kompeten telah meningkat berlipat ganda, 
meningkatkan mobilitas sumber daya manusia. Kinerja yang buruk di 
internasional bisa berakibat fatal bagi keberlanjutan organisasi juga tim 
yang berkinerja buruk di sebuah perusahaan. Penugasan internasional 
dapat mempersingkat rencana ekspansi masa depan organisasi seperti 
isu-isu dalam seleksi rekrutmen dan pelatihan. Aspek tambahan bah-
wa kinerja anak perusahaan ditambahkan selain dari kinerja individu 
dan organisasi sekarang dengan mengukur komponen suatu harapan 
dan tujuan yang telah ditentukan dan mengharuskan individu harus 
melalukan sesuatu sesuai dengan harapan anak perusahaan dan anak 
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perusahaan harus berkinerja sesuai dengan harapan organisasi.
Manajemen kinerja adalah sebuah pendekatan strategis dan ter-

padu untuk mencapai keberhasilan yang berkesinambungan dengan 
meningkatkan kinerja pegawai yang bekerja di dalamnya dan dengan 
mengembangkan kemampuan team dan pendukung. (Armstrong, 2004). 
Marchington and Wilkinson (2008) menjelaskan manajemen kinerja 
Manajemen kinerja adalah konsep penting dalam manajemen sumber 
daya manusia, proses ini melibatkan pengembangan karyawan untuk 
mencapai tujuan kerja dan tujuan organisasi, manajer dan karyawan 
bekerja sama untuk menilai, rencana, meninjau dan memantau kinerja 
karyawan dan ,anajemen kinerja adalah proses pengaturan obyektif 
yang terus menerus, menilai kemajuan, memberikan dukungan dan 
umpan balik.

Sistem manajemen kinerja dapat memberikan poin berupa secara 
efektif komunikasikan tujuan organisasi dan tujuan untuk karyawan, 
menetapkan tujuan fungsional, target karyawan dan menghubungkan 
ke tujuan organisasi, menerapkan teknik review formal untuk berkomu-
nikasi requirements kinerja, melakukan ulasan formal dan penilaian dari 
kemajuan karyawan, menggunakan teknik pemantauan untuk mengiden-
tifikasi	pembelajaran,	pelatihan	dan	perkembangan	yang	dibutuhkan	dan	
proses siklus yang memastikan evaluasi kemajuan yang berkelanjutan.

7.3 penilaian Kinerja Karyawan Internasional
Kinerja anak perusahaan dirusak oleh beberapa kendala pada saat 

mengevaluasi kinerja sebenarnya dari anak perusahaan dimana kendala 
ini harus dipertimbangkan sebagai mekanisme penilaian yang diletakan 
dengan buruk dapat berakibat fatal bagi keberhasilan organisasi di 
masa depan. Kendala ini adalah perbedaan dalam mekanisme terkait 
pelaporan data kinerja. Setiap negara memiliki inklusi atau pengecualian 
sendiri terkait pelaporan data, jadi pada saat itu, evaluasi kinerja anak 
perusahaan menjadi penting untuk meneliti data kinerja sesuai kebu-
tuhan organisasi, selanjutnya lingkungan internasional yang bergejolak 
adalah kendala lain yang menghambat kinerja anak perusahaan dimana 
anak perusahaan organisasi berada di berbagai negara yang dihadapi 
setiap negara, perkembangan besar selama periode waktu perkembang-
an ini baik sebagai akibat dari perkembangan global atau bertindak 
sebagai pemberi pengaruh terhadap perubahan global. Perkembangan 
utama dapat berupa reformasi ekonomi, perang perlambatan ekonomi, 
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terorisme, dll. Karena perkembangan ini mengubah skenario bisnis 
internasional semua anak perusahaan untuk menyesuaikan segala 
sesuatunya agar sesuai dengan perubahan dan persyaratan. Dalam 
situasi seperti anak perusahaan memerlukan suatu pencapaian menge-
nai keseimbangan antara harapan dari organisasi induk dan tuntutan 
pasar lokal sebagai bisnis berkembang. Anak perusahaan tersebar di 
seluruh dunia seperti ekspansi, menimbulkan berbagai jenis komplikasi 
ke organisasi induk, semakin sulit untuk secara akurat mengevaluasi 
kinerja	anak	perusahaan	karena	operasi	jarak	fisik	dibawah	zona	waktu	
yang berbeda, hambatan bahasa karena pengurangan keragaman bu-
daya dalam komunikasi tatap muka yang sering diantara personel kunci 
dan karyawan lain, meskipun komunikasi teknologi telah menawarkan 
berbagai alat seperti konferensi video, email dan telekonferensi untuk 
menyelesaikan masalah komunikasi masih sulit untuk menggantikan 
komunikasi tatap muka setiap anak perusahaan.

Organisasi umumnya beroperasi di pasar yang merupakan tingkat 
yang berbeda dari tahap siklus hidup varian dari negara tersebut ke nega-
ra yang dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan anak perusahaan. 
Bahkan upaya serupa yang dilakukan oleh dua anak perusahaan yang 
beroperasi di negara yang berbeda menghasilkan hasil terkait kinerja 
yang berbeda situasi seperti kendala untuk membuat tolak ukur kinerja 
juga kinerja anak perusahaan yang berbeda tidak dapat dibandingkan 
dengan	satu	sama	lain.	Menuntut	tingkat	sensitifitas	yang	lebih	besar	
dari organisasi induk pada saat evaluasi kinerja anak perusahaan, orga-
nisasi induk perlu mempertimbangkan dampak dari pemberi pengaruh 
khusus negara sambil menilai kinerja anak perusahaan dalam sistem 
kinerja	internasional.	Wilayah	geografis	yang	luas	dan	mereka	merasa	
sangat sulit untuk sering berhubungan dengan bawahan mereka karena 
jarak	fisik	menciptakan	situasi	umpan	balik	yang	tertunda.

Tujuan dasar dari setiap sistem umpan balik adalah untuk menjaga 
ketepatan waktu informasi tanpa adanya umpan balik yang tepat waktu. 
Karyawan merasa frustasi karena mereka tidak dapat memperbaiki ki-
nerja mereka tepat waktu dan juga tidak dapat mengambil keuntungan 
dari berbagai kegiatan pengembangan. Semakin banyak karyawan yang 
bergerak di tangga hirarki, semakin sulit untuk memberikan umpan balik 
yang tepat waktu dan berkualitas terlepas dari kendala yang disebutkan, 
penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja anak perusahaan-
nya untuk menetapkan tindakan masa depan untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. Mengingat tuntutan kinerja yang meningkat di era 
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global, sistem manajemen kinerja memerlukan sedikit perubahan radikal 
untuk membuat cocok tujuan penggunaan internasional para manajer 
negara, tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu 
sistem yang mengintegrasikan hasil dari semua cabang organisasi. 
Setelah dibuat proses ini dapat membantu dalam mengendalikan ki-
nerja tantangan anak perusahaan, sebelum sistem manajemen kinerja 
internasional yang mana kesadaran diantara para manajer tentang 
kriteria yang akan diadopsi, untuk penilaian kinerja juga mereka gagal 
mengidentifikasi	sistem	penilaian	yang	sesuai	untuk	penilaian	kinerja	
seperti yang disebutkan sebelumnya juga, bahwasannya sistem mana-
jemen kinerja dipandu oleh persyaratan organisasi multinasional. Dalam 
manajemen kinerja internasional seorang manajer harus memutuskan 
apakah akan fokus pada hasil dan hanya untuk menilai kinerja seorang 
karyawan atau melampaui hasil akhir hanya berfokus pada ukuran 
kualitatif, mungkin tidak bekerja dengan sempurna dalam skenario in-
ternasional seorang manajer harus mempertimbangkan aspek kualitatif 
seperti kemampuan beradaptasi dan penerimaan sikap dari seorang 
karyawan. Aspek kualitas seorang karyawan memiliki arti penting yang 
lebih besar ketika datang ke kinerja dalam konteks internasional se-
bagai hubungan manusia menjadi rumit dengan operasi internasional. 
Organisasi menjadi penting untuk membangun cepat antara karyawan 
di bawah penilaian dan manajer yang memiliki tanggung jawab untuk 
membantu kedua belah pihak hanya akan puas dalam situasi ketika me-
reka memiliki pemahaman yang jelas tentang kegiatan kinerja mereka.

Tergantung pada pendekatan organisasi untuk memasuki pasar 
internasional struktur organisasi dan alokasi sumber daya manusia 
bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Terdapat empat pendekatan 
kunci dalam hal ini, diantaranya: Pertama untuk pendekatan etnosentris 
memegang semua posisi kunci untuk orang-orang dari negara asal. 
Tujuan pemikiran ini adalah apakah sumber daya manusia dari negara 
asal berada dalam posisi yang lebih baik untuk memahami persyaratan 
organisasi atau negara tuan rumah. Kekurangan tenaga kerja yang tidak 
kompeten. Kedua pendekatan yang menekankan pada perekrutan orang 
dari negara tuan rumah dikenal sebagai pendekatan polisentris di bawah 
pendekatan ini orang negara tuan rumah dipekerjakan untuk mengelola 
operasi anak perusahaan internasional, disisi lain posisi kunci di induk 
negara masih dipegang oleh orang-orang dari negara asal, kadang-ka-
dang hukum negara tuan rumah menentukan posisi pekerjaan dalam 
suatu organisasi tetapi bervariasi dari satu negara ke negara. Ketiga 
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pendekatan regiocentric menyatakan bahwa manajer dari berbagai ne-
gara	dalam	wilayah	geografis	tertentu	akan	dipekerjakan,	pendekatan	
seperti itu lebih disukai ketika keahlian pasar lokal adalah persyaratan 
utama, tetapi pendekatan ini terkadang menciptakan masalah kompa-
tibilitas antara manajer negara asal dan negara tuan rumah. Keempat 
pendekatan geocentric di bawah pendekatan ini orang-orang terbaik 
dipekerjakan terlepas dari negara asal mereka karena seluruh dunia 
melihat itu sebagai pasar global yang umum, pendekatan geocentric 
tampaknya lebih sesuai dengan kompetensi yang diberikan dibanding-
kan dengan kebangsaan. Pendekatan ini memberikan kebebasan untuk 
menarik dan menciptakan kumpulan talenta terbaik untuk organisasi 
seiring pertumbuhan organisasi. Pendekatan ini terkait dengan struktur 
dan kepegawaian juga berubah dengan perubahan struktur dan staff. 

Tujuan manajemen kinerja juga mengubah manajer agar memiliki 
tanggung jawab untuk memahami evolusi anak perusahaan organisasi 
mereka untuk memberikan integrasi yang lebih baik dari sistem ma-
najemen kinerjanya. Tiga perspektif dari penilaian kinerja karyawan, 
diantaranya adalah: Pertama: ketepatan waktu, karena orang yang 
mengerjakan tepat waktu adalah orang-orang yang memiliki passion ter-
hadap apa yang sedang dia kerjakan, kalau dia sudah mulai terlambat, 
dia tidak lagi function, dia tidak lagi mengerjakan hal itu sesuai dengan 
standar dalam hal ini waktu, maka ada besar kemungkinan orang terse-
but tidak lagi memiliki passion terhadap hal tersebut. Kedua: quantity, 
sejauh mana dari activity yang sudah direncanakan, semuanya itu bisa 
terlaksana, seringkali kita berbicara mengenai quantity kita ini sedang 
berbicara mengenai kapasitas, sejauh mana orang ini memiliki energy, 
orang ini memiliki stamina untuk menyelesaikan semua apa yang sudah 
ditetapkan untuk dikerjakan. Hopefully, semua yang dilakukan itu tepat 
waktu. Ketiga: kualitas, kita berharap bahwa aktivitas yang dikerjakan 
itu tidak hanya tepat waktu, tidak hanya dari 10 dikerjakan semuanya 
yaitu 10 tersebut, tetapi 10 activity yang sudah direncanakan yang tepat 
waktu itu adalah memiliki kualitas-kualitas berbicara tentang kompetensi, 
sejauh mana orang tersebut kompeten, bila orang itu kompeten menye-
lenggarakan aktivitas itu, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut 
tidak lagi memiliki cacat atau celah dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Ekspatriat adalah karyawan organisasi yang bekerja di luar negara 
asal mereka dengan rencana untuk kembali kesana. Negara ketiga 
sebagai ekspatriat diharapkan untuk pindah negara yang berbeda dan 
bekerja	di	bawah	budaya	yang	berbeda.	Aktifitas	manajemen	kinerja	
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mereka memerlukan perhatian khusus. Umumnya manajemen kinerja 
ekspatriat tidak dilakukan untuk memperpanjang kinerja ekspatriat, 
dievaluasi dalam konteks satu negara atau budaya seperti jenis praktik 
evaluasi dapat memberikan informasi yang menyesatkan terkait dengan 
kinerja	individu.	Aktifitas	manajemen	kinerja	untuk	ekspatriat	rumit	dan	
memakan waktu karena sifat pekerjaan yang diberikan ekspatriat harus 
berpindah dari satu negara ke negara lain dengan pergerakan kriteria 
penilaian kinerja karyawan juga berubah. Jika kinerja karyawan asing 
dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk karyawan negara 
asal, maka hasilnya bisa tidak dapat diandalkan. Kriteria umum untuk 
menilai kinerja seorang karyawan adalah tingkat komitmen, kemampuan 
untuk melakukan hal-hal kompetensi dan keterampilan individu dan 
harapan dalam hal tingkat harapan. 

Beberapa faktor tambahan ditambahkan karena ini berdampak pada 
kinerja secara keseluruhan dan penugasan internasional meningkatkan 
harapan keuangan seorang ekspatriat. Umumnya seorang karyawan 
melakukan trade-off antara ketidaknyamanan penugasan dan keuntung-
an moneter, jika harapan keuangan tidak terpenuhi secara memadai 
dalam penugasan pekerjaan, ini menghasilkan frustasi dan penurunan 
motivasi. Kondisi seperti itu secara langsung mempengaruhi kinerja 
seorang karyawan. Seorang ekspatriat dikirim ke anak perusahaan asing 
karena melakukan tugas atau penugasan ini dengan sangat baik, berva-
riasi dari mengambil alih anak perusahaan untuk pemecahan masalah, 
untuk memberikan solusi, untuk masalah yang dihadapi anak perusa-
haan. Penugasan ini dapat diamati dengan jelas dan diperhitungkan 
pada saat penilaian kinerja, beberapa kriteria seperti pengaturan budaya 
negara tuan rumah juga harus dimasukkan sebagaimana adanya, tidak 
kasat mata namun berdampak kuat terhadap kinerja tenaga kerja asing.

Faktor lainnya adalah pembinaan dan dukungan tenaga kerja asing 
dari kantor negara asal berperan sebagai katalisator untuk meningkatkan 
kinerja tenaga kerja asing, memerlukan dukungan dalam hal penyele-
saian masalah keluarga dan pemenuhan komitmen yang telah dibuat 
sebelumnya. Indikasi penugasan yang kurang dukungan dapat menye-
babkan kesusahan dan kurangnya komitmen dari situasi lingkungan 
karyawan di negara tuan rumah juga merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi kinerja seorang ekspatriat dengan perubahan di negara 
baik lingkungan mikro dan makro karyawan. Perubahan yang harus 
disesuaikan oleh karyawan dengan undang-undang yang lebih baru 
menyesuaikan diri dengan teknologi yang berbeda dan menyesuaikan 
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dengan kondisi sosial budaya yang berbeda. Selain itu, gaya operasi 
anak perusahaan dapat berbeda dari negara asal, besarnya kekuat-
an	yang	diberikan	dan	fleksibilitas	dalam	mengambil	keputusan	juga	
berdampak pada kinerja karyawan yang melakukan pelaporan ganda 
di tuan rumah dan negara asal dapat menghambat kinerja karyawan. 
Selain penyesuaian individu di tempat kerja, keluarga ekspatriat juga 
membutuhkan penyesuaian dan keluarga yang tidak tenang di tempat 
yang lebih baru memberikan tekanan psikologis pada orang tersebut 
yang pada akhirnya mempengaruhi kinerjanya.

Manajemen kinerja menciptakan kompatibilitas antara ekspatriat 
dan harapan organisasi. Tujuan manajemen kinerja untuk ekspatriat 
harus memiliki tiga segi itu, harus mencakup langkah-langkah terukur 
yang jelas terkait dengan kinerja seorang karyawan, ini dapat disajikan 
dalam hal pangsa pasar atau pengembalian investasi. Tujuan lain yang 
dipertimbangkan relationship oriented performance dapat disebutkan 
dalam hal kualitas kepemimpinan individu atau kekuatan negosiasinya 
untuk mengekstrak hasil tersebut. Akhir dari tujuan manajemen kinerja 
berfokus pada situasi dimana kinerja dilakukan. Kinerja kepala anak 
perusahaan diukur dengan evaluator di kantor pusat, di sisi lain kepala 
anak perusahaan bertanggung jawab untuk menilai kinerja bawahan-
nya, mengingat kompleksitas yang terlibat, kinerja seorang ekspatriat 
umumnya dilakukan oleh tim evaluator untuk mendapatkan hasil yang 
realistis.

Proses penilaian kinerja sugestif disajikan untuk menilai kinerja 
para ekspatriat itu mencakup beberapa langkah pertama yang selalu 
dipertimbangkan, tingkat kesulitan penugasan ekspatriat sebelum me-
nilai beberapa negara relatif mudah untuk bekerja dibandingkan dengan 
yang lain. Langkah selanjutnya yang lebih penting harus diberikan 
pada penilaian oleh manajer anak perusahaan dibandingkan dengan 
perspektif ekspatriat oleh manajer negara asal, manajer di negara tuan 
rumah berada dalam posisi yang lebih baik untuk menilai kinerja yang 
diperbandingkan dengan manajer negara asal yang tinggal jauh. Umum-
nya laporan penilaian ekspatriat disiapkan oleh manajer negara asal, 
menjadi penting untuk berkonsultasi dengan manajer negara tuan rumah 
untuk komentar khusus sebelum menyelesaikan laporan penilaian. 
Langkah lain dalam proses adalah penting untuk memasukkan pertim-
bangan pasar lokal pada saat penilaian. Beberapa faktor lebih penting 
di pasar lokal dibandingkan dengan negara asal. Beberapa kriteria 
kualitatif untuk menilai kinerja dapat dimasukkan untuk penilaian kinerja 
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ekspatriat. Kriteria ini adalah kemampuan seseorang karyawan untuk 
menghasilkan kerjasama tim, kemampuan untuk berbagi informasi, 
untuk menyelesaikan pekerjaan, kemampuan untuk banyak pekerjaan 
melalui situasi sulit dan kapasitas untuk beradaptasi dengan lingkungan 
yang lebih baru ini adalah beberapa praktik yang diadopsi di berbagai 
negara dalam konteks manajemen kinerja.

Faktor yang mempengaruhi kinerja ekspatriat terhadap performa 
bisnis adalah sifat sistem penilaian. Yang ada penelitian (Erdogan, et al., 
2001; Taylor, Masterson, Renard, dan Tracy, 1998) menemukan bahwa 
karyawan dinilai dalam pendekatan proses yang wajar (misalnya, adil 
pendengaran, pengetahuan dan keabsahan kriteria penilaian) melapor-
kan persepsi penilaian yang lebih positif. Namun, memfokuskan peneli-
tian pada sifat sistem penilaian kinerja telah gagal untuk menjembatani 
kesenjangan antara penelitian dan praktek (Levy dan Williams, 2004). 
Ini karena hanya berfokus pada sifat dari sistem penilaian menyiratkan 
bahwa semua karyawan di bawah sistem yang sama akan memiliki 
reaksi yang sama dan juga memperkenalkan masalah praktis bahwa 
organisasi ingin karyawan menerima evaluasi kinerja yang rendah 
menunjukkan reaksi yang lebih positif. Ini memotivasi pencarian faktor 
lain yang mungkin terkait dengan reaksi yang menguntungkan, terlepas 
dari sifatnya umpan balik atau sesi penilaian (Elicker, Levy, dan Hall, 
2006). Tampaknya ada cukup sekumpulan besar variabel yang berpo-
tensi penting untuk memahami proses performa bisnis. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, disimpulkan bahwa dalam kon-
teks internasional, manajemen kinerja mempertimbangkan masalah 
yang sedang berlangsung dan berada di luar masalah awal seperti 
seleksi rekrutmen dan pelatihan. Saat go internasional merupakan as-
pek tambahan yaitu kinerja anak perusahaan ditambahkan selain dari 
kinerja individu dan organisasi. Sekarang kinerja ketiga komponen ini 
diukur terhadap harapan dan tujuan yang ditentukan ini mengharuskan 
individu harus melakukan sesuai dengan harapan anak perusahaan 
dan anak perusahaan harus tampil sesuai dengan harapan organisasi. 
Kinerja anak perusahaan dirusak oleh beberapa kendala pada saat 
mengevaluasi kinerja sebenarnya dari anak perusahaan.

Kendala ini harus dipertimbangkan. Tantangan utama yang diajukan 
sebelum sistem manajemen kinerja internasional adalah kurangnya ke-
sa daran diantara para manajer tentang kriteria yang akan diadopsi untuk 
penilaian	kinerja	juga	mereka	gagal	mengidentifikasi	sistem	penilaian	
yang sesuai untuk penilaian kinerja seperti yang disebutkan sebelumnya 
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bahwa sistem manajemen kinerja dipandu oleh persyaratan organisasi 
multinasional. Dalam manajemen kinerja internasional, manajer harus 
memutuskan apakah akan fokus pada hasil atau hanya menilai kinerja 
seorang karyawan atau melampaui akhir hanya berfokus pada ukuran 
kualitatif mungkin tidak bekerja dengan sempurna. Dalam skenario in-
ternasional ekspatriat adalah karyawan organisasi yang bekerja di luar 
negara asal mereka dengan rencana untuk kembali ke negara tersebut 
atau ketika ekspatriat diharapkan untuk pindah ke negara yang berbeda, 
berjalan	di	bawah	budaya	yang	berbeda,	aktifitas	manajemen	kinerja	
memerlukan perhatian khusus.

Daftar pustaka
Armstrong, M. a. (2004). Managing Performance: Performance Ma-

nagement in Action.
Armstrong, M. (2012). Armstrong’s handbook of human resource ma-

nagement practice (1st ed.). London: Kogan Page.
Chang, Y. &. (2012). Expatriate Knowledge Transfer, Subsidary Ab-

sorptive Capacity and Perfomance. 927-948.
Elicker, J. D., Levy, P. E., & Hall, R. J. (2006), The role of leader-mem-

ber exchange in the performance appraisal process, Journal of 
Management, 32(4): 531-551.

Erdogan, B., Kraimer, M., & Liden, R. (2001), Procedural justice as a 
two-dimensional construct, Journal of Applied Behavioral Science, 
37(2): 205-222.

Levy, P. E., & Williams, J. R. (2004), The social context of performance 
appraisal: A review and framework for the future, Journal of Mana-
gement, 30(6): 881- 905.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mahsun, M. S. (2007). Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta.
Marchington, M., & Wilkinson, A. (2008). HRM at Work: People Mana-

gement and Development. (4 ed.) Chartered Institute of Personnel 
& Development.

Marchington, M., & Wilkinson, A. (2012). Human resource at work (1st 
ed.). Londen: Chartered Institute of Personnel and Development.

Taylor, M. S., Masterson, S. S., Renard, M. K., & Tracy, K. B. (1998), 
Managers’ reactions to procedurally just performance management 
systems, Academy of Management Journal, 41(5): 568-579.





Bab 8
Pengembangan Bisnis                                  

Skala Internasional
Paulus Pongky

8.1 pendekatan Global Bisnis
Berbagai sektor ekonomi diseluruh negara dunia termasuk nega-

ra-negara bekas komunis dan sosialis membuka jalur ekonomi mereka 
ke seluruh dunia. Pergeseran dalam globalisasi dan bisnis internasional 
berlangsung sangat cepat setelah era tahun 1990-an. Faktor lingkungan 
eksternal	 telah	memberikan	kontribusi	yang	signifikan	untuk	 langkah	
yang luar biasa dalam bisnis global. Faktor penggerak globalisasi 
adalah pembentukan WTO dan kemudian dari situ muncul lah ha-
sil-hasil seperti pertumbuhan integrasi regional, penurunan hambatan 
perdagangan, penurunan hambatan investasi, peningkatan FDI, peru-
bahan teknologi dan pertumbuhan perusahaan multinasional (MNCs). 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia: Dimana negara-negara 
tersebut mengikat diri dalam Perjanjian mengenai Perdagangan dan 
Tarif (GATT) dan menyelesaikan negosiasi di pertemuan pertama di 
Uruguay pada 15 Desember 1994. Para Menteri menyatakan dukung-
an politik mereka terhadap hasil pertemuan dengan menandatangani 
“Final Act” di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994. Menurut 
deklarasi Marrakesh, hasil pertemuan di Uruguay akan, “memperkuat 
ekonomi dunia dan menghasilkan lebih banyak perdagangan, investasi, 
lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan di seluruh dunia.” Organi-
sasi Perdagangan Dunia / WTO didirikan mulai 1 Januari 1995 untuk 
memfasilitasi pelaksanaan, administrasi dan operasi dan selanjutnya 
tujuan dari perjanjian Perdagangan Multinasional ini akan menyediakan 
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kerangka kerja untuk implementasi, administrasi dan operasi plurilateral. 
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya nilai ekspor yang meningkat 
245% dan impor yang meningkat 1014% setelah berdirinya WTO dari 
tahun 1995 sampai dengan tahun 2006.

Integrasi wilayah dari negara-negara di wilayah yang sama dalam 
rangka meningkatkan ukuran pasar, permintaan untuk produk dan jasa, 
jumlah produksi, lapangan kerja dan akhirnya kegiatan atau aktivitas 
ekonomi wilayah tersebut. Selanjutnya, masyarakat di wilayah tersebut 
mendapatkan berbagai produk dengan harga yang relatif lebih murah. 
Faktor-fakor tersebut pada akhirnya akan meningkatkan daya beli dan 
standar hidup masyarakat. Integrasi regional seperti Uni Eropa, NAFTA, 
ASEAN, SAARC, EFTA, APEC, MERCOSUR dan ANDEAN yang biasa 
juga disebut sebagai blok perdagangan. Negara-negara maju setelah 
Perang Dunia II sepakat untuk menurunkan tarif guna mendorong arus 
barang yang bebas. Negara-negara anggota GATT dalam berbagai pu-
taran perundingan sepakat untuk menurunkan tarif. Putaran negosiasi 
Uruguay berkontribusi pada pengurangan lebih lanjut dari hambatan 
perdagangan dan perpanjangan GATT untuk menutupi barang dan jasa 
manufaktur. Sebagai akibatnya, Amerika Serikat mengurangi tingkat 
tarif dari 44% pada tahun 1913 menjadi 14% pada tahun 1950 menjadi 
4,8% pada tahun 1990 dan selanjutnya ke 3,9% pada tahun 2000. 
Demikian pula, Jepang menurunkan tingkat tarif dari 30% pada tahun 
1913 menjadi 5,3% pada tahun 1990 dan menjadi 3,9% pada tahun 
2000. Dengan demikian, sebagian besar negara maju menurunkan tarif 
menjadi 3,9% pada tahun 2000. Pertumbuhan perdagangan internasi-
onal antara tahun 1950 dan 2007 sekitar 28 kali lipat. Pengurangan tarif 
dan hambatan perdagangan lainnya ini berkontribusi pada pertumbuhan 
perdagangan global.

Perusahaan bisnis global menginvestasikan modal untuk mendi-
rikan manufaktur dan fasilitas lainnya di luar negeri. Pemerintah asing 
memberlakukan hambatan pada investasi asing untuk melindungi in-
dustri dalam negeri. Namun berbagai negara telah menghilangkan ham-
batan pada investasi asing untuk mendorong pertumbuhan bisnis global. 
Berbagai negara membuat 1.238 perubahan dalam undang-undang 
yang mengatur investasi asing langsung antara tahun 1991 dan 2007 
dan dari amandemen ini, 95% mendukung investasi asing langsung. 
Selain itu pula, perjanjian bilateral meningkat dari 181 pada tahun 1980 
menjadi 1.856 pada tahun 2000 di antara 160 negara. Perjanjian-per-
janjian ini dirancang untuk mempromosikan dan melindungi investasi 
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antar negara dan memungkinkan pertumbuhan globalisasi yang cepat 
tidak hanya perdagangan, tetapi juga produksi. Akibatnya, produksi 
global meningkat 9 kali lipat antara tahun 1950 dan 2007.

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembuatan 
fasilitas pemasaran baru di luar negeri disebut sebagai ‘Penanaman 
Modal Asing’ (FDI). Ada sejumlah alasan untuk pertumbuhan FDI da-
lam beberapa tahun terakhir. Alasan-alasan ini meliputi: peningkatan 
penjualan dan keuntungan, memasuki pasar yang berkembang pesat, 
mengurangi biaya, mengkonsolidasikan blok perdagangan, melindungi 
pasar domestik, melindungi pasar luar negeri, memperoleh pengeta-
huan teknologi dan manajerial. Perubahan teknologi begitu sangat 
menakjubkan dan fenomenal setelah tahun 1980-an. Bahkan seperti 
sebuah revolusi dalam sektor telekomunikasi, teknologi informasi dan 
teknologi transportasi. Perusahaan menyebarkan teknologi terbaru ke 
seluruh dunia dan teknologi itu sendiri memungkinkan perusahaan global 
mempercepat proses globalisasi. Selain itu, perkembangan teknologi 
informasi terkini telah memungkinkan perusahaan global berkembang 
menjadi perusahaan global dalam bentuk virtual.

Perkembangan mikroprosesor membuka jalan bagi pertumbuhan 
komputasi dengan biaya rendah namun berkecepatan tinggi dan unggul 
serta menangani sejumlah besar informasi. Ini merupakan perubahan 
revolusioner dalam telekomunikasi global sebagai akibat dari perkem-
bangan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor dan telekomu-
nikasi	meningkatkan	kecepatan	dan	efisiensi	dalam	mengkoordinasi	
operasi perusahaan bisnis global. Internet dan world wide web akan 
menjadi tulang punggung bisnis global masa depan. Kegiatan peru-
sahaan global di seluruh dunia dapat dikoordinasikan, dipantau dan 
dikendalikan dengan bantuan Internet. Berbagai fasilitas Internet dan 
World Wide Web seperti e-mail; pesan suara, data, dan komunikasi vi-
deo real-time seperti konferensi video memungkinkan perusahaan bisnis 
global	beroperasi	secara	efisien.	Misalnya,	eksekutif	perusahaan	mobil	
baru di India dapat mengunjungi web site perusahaan mobil Jepang dan 
AS dengan menggunakan mesin pencari www dan mengunduh infor-
masi	tentang	desain	produk,	spesifikasi,	model,	harga,	layanan	kepada	
pelanggan, informasi pasar, dll. Perusahaan mobil India yang baru ini 
dapat menggunakan informasi tersebut dalam merancang mobilnya dan 
menetapkan harganya. Demikian pula orang-orang di seluruh dunia 
berbicara satu sama lain dengan biaya terendah menggunakan pesan 
suara yahoo, skype, pesan suara msn, dll.
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Perusahaan dengan fasilitas manufaktur di seluruh dunia dapat 
mengirimkan informasi mengenai perubahan bahan baku, preferensi 
pelanggan, perubahan desain produk dll, melalui internet di seluruh 
dunia dan bukan cuma itu bahkan pertanyaan dan keluhan pelang-
gan dapat diterima dan diselesaikan melalui Internet. Perkembangan 
teknologi	transportasi	yang	signifikan	mengurangi	jarak	antar	negara	
secara drastis. Perkembangan tersebut begitu penting dalam teknologi 
transportasi	antara	lain:	pesawat	jet	komersial,	super	fighter,	container	
dll. Perkembangan ini membuat transhipment dari satu moda ke moda 
lainnya menjadi mudah dan mengurangi waktu tempuh dari satu negara 
ke negara lain secara drastic.

Perusahaan multinasional (MNC) adalah organisasi yang men-
jalankan bisnis di lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional 
tersebut memproduksi, memasarkan, berinvestasi, dan beroperasi di 
seluruh dunia. MNC dan perusahaan transnasional (TNCs) telah tumbuh 
dan menyebar operasi mereka karena keunggulan pasar, keuangan 
dan perluasan pasar khususnya pasar internasional. Uni Eropa memi-
liki 163 dari 500 MNC teratas di dunia pada tahun 2007 diikuti oleh 
Amerika Serikat (162) dan Jepang (67). Negara berkembang memiliki 
sekitar 53 MNC di antara 500 MNC teratas di dunia pada tahun 2007. 
Faktanya, MNC negara berkembang meningkat dibandingkan dengan 
negara maju. Sebagai contoh negara India telah memiliki 6 MNC di 
antara 500 MNC teratas.

8.2 Strategi Global Bisnis
Tahapan globalisasi saat ini, bertujuan pada pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi dunia secara seimbang yang bertujuan untuk 
menghubungkan kesempatan kerja dan standar hidup penduduk du-
nia. Oleh karena itu, MNC mulai menempatkan pusat manufaktur dan 
bisnisnya di berbagai pasar potensial di negara berkembang seperti 
China, India, Malaysia, dan Brasil selain juga memperkuat operasinya 
di negara maju. Upaya MNC ini, menantang perusahaan domestik dan 
oleh karena itu, perusahaan domestik yang potensial berubah menjadi 
MNC dan menyebarkan operasi mereka di luar batas. Dengan demikian, 
kegiatan industri dan bisnis diperluas ke berbagai negara.

Globalisasi bertujuan pada aliran bebas semua jenis sumber daya 
di seluruh negara untuk memenuhi kebutuhan pusat-pusat manufaktur 
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yang didirikan di lokasi-lokasi baru. Sebagai akibatnya, uang, material, 
mesin, dan manusia mengalami mobilitas dengan kecepatan lebih tinggi. 
Akibatnya, orang-orang di seluruh negara berpindah ke tempat-tempat 
baru berdasarkan permintaan akan keterampilan. Hal ini mengakibatkan 
keragaman tenaga kerja dan keragaman budaya di tempat kerja. Seperti 
yang telah dibahas sebelumnya, MNC lebih memilih untuk merekrut kandi-
dat berdasarkan pendekatan geosentris/global daripada warga negara asal 
atau warga negara tuan rumah mengingat kebutuhan akan bakat terbaik 
sebagai akibat persaingan. Pendekatan ini semakin menambah besarnya 
keragaman tenaga kerja di perusahaan multinasional. Dengan demikian, 
keragaman dalam organisasi membawa kekuatan sekaligus kelemahan.

Populasi yang menua telah meningkat di banyak negara maju 
dan di negara berkembang di mana fasilitas kesehatan dan medis 
yang canggih pun ikut tersedia. Selain itu, generasi baby-boom (orang 
yang lahir pada periode 20 tahun setelah Perang Dunia II) di beberapa 
negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terus bertambah 
usia. Selanjutnya, globalisasi dan dinamisme dalam struktur pekerjaan 
mengubah pola pikir sebagian besar orang lanjut usia dan membuat 
mereka muda secara psikologis dan mental. Dengan demikian, konsep 
usia mental telah muncul. Perusahaan multinasional dan beberapa 
pemerintahan negara-negara mulai mempekerjakan orang tua secara 
fisik,	 tetapi	secara	mental	dan	psikologis	karena	mereka	 juga	cocok	
dengan pekerjaan seperti orang muda. Implikasinya - Tenaga kerja 
yang beragam dalam hal asal negara, kelompok etnis, ras, usia dan 
jenis kelamin tidak hanya membawa bakat terbaik, tetapi juga budaya 
yang beragam dalam hal komunikasi, motivasi, prestasi, menghormati 
prosedur organisasi, jarak kekuasaan, individualisme versus kolektiv-
isme, maskulinitas, suku, moral, dan norma kerja

8.3 pengaruh Bisnis Internasional
Melakukan dan mengelola operasional bisnis internasional adalah 

usaha yang penting karena variasi faktor politik, sosial, budaya dan 
ekonomi, dari satu negara ke negara lain. Misalnya, sebagian besar 
konsumen Afrika lebih menyukai produk yang lebih murah karena kondisi 
ekonomi mereka yang cukup buruk, sedangkan konsumen Jerman lebih 
menyukai produk berkualitas tinggi dan harga tinggi karena kemam-
puan mereka untuk membeli cukup tinggi. Oleh karena itu, pengusaha 
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internasional harus memproduksi dan mengekspor produk yang lebih 
murah ke sebagian besar negara Afrika dan sebaliknya ke sebagian 
besar negara Eropa dan Amerika Utara. Harga tinggi dan kualitas 
tinggi sabun Palmolive dipasarkan di negara-negara Eropa dan harga 
ekonomis Sabun Palmolive diekspor dan dipasarkan di negara-negara 
berkembang seperti Ethiopia, Pakistan, Kenya, India, Kamboja dll. Fitur 
karakteristik bisnis internasional meliputi:

1. Informasi yang Akurat: Perusahaan bisnis internasional membu-
tuhkan informasi yang akurat untuk membuat keputusan yang tepat. 
Eropa adalah pasar yang paling oportunistik untuk barang-barang 
dengan bahan kulit dan khususnya untuk pembuatan sepatu. Ber-
dasarkan data yang akurat maka bisa mengambil keputusan yang 
tepat untuk memasuki berbagai negara Eropa.

2. Informasi Tepat Waktu: Perusahaan bisnis internasional tidak 
hanya membutuhkan informasi yang akurat tetapi juga ketepatan 
waktu. Coca-Cola bisa masuk pasar Eropa berdasarkan informasi 
yang tepat waktu, sedangkan Pepsi baru masuk setelah coca 
cola. Contoh lain adalah masuknya perusahaan perangkat lunak 
India ke pasar AS dibandingkan dengan negara lain. Perusahaan 
perangkat lunak India juga membuat keputusan tepat waktu dalam 
kasus Eropa.

3. Ukuran Bisnis: Ukuran bisnis internasional harus luas agar 
berdampak pada ekonomi asing. Sebagian besar perusahaan 
multinasional	secara	signifikan	berukuran	besar.	Faktanya,	modal	
beberapa MNC lebih besar dari anggaran tahunan dan PDB be-
berapa negara Afrika.

4. Segmentasi Pasar: Sebagian besar perusahaan bisnis internasion-
al	membagi	pasar	mereka	berdasarkan	segmentasi	pasar	geografis.	
Daewoo contohnya mensegmentasikan pasarnya sebagai pasar 
Amerika	Utara,	Eropa,	Afrika,	sub-benua	India,	dan	Pasifik.

8.4 potensi pasar
Pasar internasional menghadirkan lebih banyak potensi daripada 

pasar domestik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasar internasio-
nal memiliki cakupan yang luas, bervariasi sebagai selera konsumen, 
preferensi ,kemampuan pembelian, ukuran populasi, dll. Misalnya, pen-
jualan IBM lebih banyak di luar negeri daripada di AS. Demikian pula, 
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penjualan Coca-Cola, penjualan Procter and Gamble, dan penjualan 
Satyam Computer lebih banyak di luar negeri daripada di negara asal 
masing-masing. Jumlah penduduk tahun 2007 menunjukkan bahwa: 
Penduduk Amerika Serikat diperkirakan 303 juta, Meksiko 108 juta, 
Brazil 190 juta, Indonesia 234 juta, Pakistan 164 juta, Nigeria 135 juta, 
Bangladesh 150 juta, Papua Nugini 6 juta dan India. 

Ukuran populasi, terkadang, mungkin tidak menentukan ukuran 
pasar. Hal ini disebabkan oleh keterbelakangan ekonomi dan rendahnya 
daya beli masyarakat. Faktanya, ukuran Eritrea — sebuah negara Afrika 
kira-kira sama dengan Inggris dalam hal luas tanah dan ukuran popu-
lasi. Namun, dalam hal pendapatan per kapita, negara ini merupakan 
salah satu negara termiskin di dunia dengan perkiraan pendapatan per 
kapita US$ 150 per tahun. Oleh karena itu, rumah bisnis internasional 
harus mempertimbangkan keinginan konsumen untuk membeli dan 
juga kemampuan untuk membeli produk. Faktanya, sebagian besar 
perusahaan multinasional, yang telah memasuki pasar India setelah 
tahun 1991, gagal dalam hal ini. Mereka memandang bahwa hampir 
seluruh penduduk India akan menjadi pelanggan. Oleh karena itu, mer-
eka memperkirakan bahwa permintaan barang akan tahan lama dan 
akan meningkat di India setelah globalisasi. Arus masuk yang besar dari 
barang-barang ini dan penurunan ukuran kelas menengah India men-
gakibatkan penurunan permintaan barang tahan lama pada konsumen.

1. Cakupan yang Lebih Luas: Perdagangan luar negeri mengacu pada 
arus barang melintasi batas-batas politik nasional. Hal tersebut 
mengacu pada ekspor dan impor oleh perusahaan pemasaran 
internasional ditambah dengan penciptaan permintaan, promosi, 
penetapan harga, dll. Seperti yang dinyatakan sebelumnya bah-
wa bisnis internasional jauh lebih luas cakupannya. Hal Ini tentu 
saja melibatkan pemasaran internasional, investasi internasional, 
pengelolaan devisa, pengadaan keuangan internasional dari IMF, 
IBRD, IFC, IDA dll, pengelolaan sumber daya manusia internasi-
onal, pengelolaan keragaman budaya, pengelolaan produksi dan 
logistik internasional, manajemen strategis internasional dan Suka. 
Dengan demikian, bisnis internasional lebih luas cakupannya di 
segala sektor.

2. Studi Perbandingan Antar Negara: Bisnis internasional mempe-
lajari peluang bisnis, ancaman, preferensi konsumen, perilaku, 
budaya masyarakat, karyawan, faktor lingkungan bisnis, lokasi 
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manufaktur, gaya manajemen, input, dan praktik manajemen 
sumber daya manusia di berbagai negara. Bisnis internasional 
berusaha	mengidentifikasi,	mengklasifikasikan,	dan	menafsirkan	
persamaan dan perbedaan di antara sistem yang digunakan untuk 
mengantisipasi permintaan dan memasarkan produk. Sistem ini 
menyajikan perbandingan antar negara dan perbandingan antar 
benua. Analisis komparatif membantu manajemen untuk mengeval-
uasi pasar, keuangan, sumber daya manusia, konsumen dll, dari 
berbagai negara. Studi banding juga membantu manajemen untuk 
mengevaluasi potensi pasar dari berbagai negara.

Manajemen Perusahaan bisnis internasional dapat mengelom-
pokkan	 negara-negara	 dengan	 fitur	 serupa	 dan	merancang	 produk	
yang sama, menetapkan harga yang sama, dan merumuskan strategi 
pemasaran yang sama. Misalnya, Prentice-Hall mengelompokkan India, 
Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dll., ke dalam satu kategori 
berdasarkan kemampuan pelanggan untuk membayar dan merancang 
produk dengan kualitas yang sama dan menjualnya dengan harga yang 
sama di semua negara ini. Demikian pula, Lab Dr. Reddy melakukan 
hal yang sama untuk menjual produknya di negara-negara Afrika

8.5 perbedaan kebijakan pemerintah dan               
perundang-undangan

Pemerintah yang berdaulat memberlakukan dan melaksanakan 
undang-undang, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan 
peraturan. Perusahaan bisnis internasional harus mengikuti undang-un-
dang, kebijakan, dan peraturan ini. MNC yang beroperasi di India meng-
ikuti undang-undang perburuhan, undang-undang bisnis, dan kebijakan 
serta peraturan kami yang dirumuskan oleh Pemerintah India. Sebagai 
contoh, bisnis internasional diharuskan masuk ke dalam usaha patungan 
dengan perusahaan domestik untuk masuk ke Malaysia.

1. Sistem Moneter Negara Tuan Rumah: Negara-negara mengatur 
tingkat harga, aliran uang, tingkat produksi, dll. melalui sistem 
moneter mereka. Selain itu, mereka mengatur nilai tukar mata uang 
asing juga melalui sistem moneter. Alat sistem moneter termasuk 
suku bunga bank, rasio cadangan kas, rasio likuiditas wajib, dll. 
Pemerintah juga mengatur pengiriman keuntungan dari rumah 
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bisnis internasional ke negara lain. Perusahaan internasional 
harus mematuhi peraturan ini. Pemerintah India memperkenalkan 
konvertibilitas penuh pada neraca berjalan; pada kenyataannya, 
banyak Pemerintah memperkenalkan konvertibilitas penuh pada 
neraca berjalan sebagai bagian dari liberalisasi ekonomi.

2. Kebijakan Keamanan Nasional Negara Tuan Rumah: Setiap negara 
merumuskan kebijakan untuk keamanan nasionalnya. Perusahaan 
multinasional harus mematuhi kebijakan keamanan nasional ini. 
Misalnya, AS adalah negara dengan sistem ekonomi bebas dan 
menjalankan bisnis dengan banyak negara lain di seluruh dunia. 
Namun, AS juga memberlakukan pembatasan terkait operasi bisnis, 
yang memengaruhi keamanan nasional.

3. Faktor Budaya: Faktor budaya dan adat sangat bervariasi dari 
satu negara ke negara lain. Faktor tersebut antara lain kebiasaan 
berpakaian, kebiasaan makan, faktor agama dan sejenisnya. Per-
usahaan multinasional harus mempertimbangkan faktor-faktor dari 
negara tuan rumah tersebut pada saat beroperasional di negara itu. 
Misalnya, budaya orang Fiji adalah mereka menghadiri kegiatan 
keluarga setidaknya tiga kali sehari dan oleh karena itu, perusahaan 
yang beroperasi di negara itu mengizinkan pekerjanya pulang tiga 
kali sehari.

4. Bahasa: Bahasa merupakan faktor penting dalam bisnis interna-
sional. Meskipun ‘bahasa Inggris’ adalah bahasa utama dalam 
operasional bisnis di dunia, masih ada sejumlah besar negara yang 
berbicara ‘non-Inggris’. Oleh karena itu, rumah bisnis internasional 
harus melatih karyawan mereka dalam bahasa lokal negara tuan 
rumah. Selain itu, akan ada banyak bahasa yang digunakan di 
banyak negara seperti negara kita. Oleh karena itu, rumah bisnis 
harus melatih karyawan mereka dalam bahasa lokal juga.

5. Nasionalisme dan Kebijakan Bisnis: Nasionalisme merupakan 
faktor yang mendominasi kehidupan sosial masyarakat di negara 
tuan rumah dan bahkan, nasionalisme juga mempengaruhi operasi 
bisnis perusahaan multinasional secara drastis. Orang-orang AS 
menggunakan slogan, ‘Be American and Buy American Made’, 
ketika industri mobil AS gagal memenuhi persaingan perusahaan 
mobil Jepang yang beroperasi di AS. Kejadian serupa juga terjadi 
di negara berkembang. Oleh karena itu, rumah bisnis internasional 
harus berhati-hati terhadap nasionalisme dan dampak akan akibat-
nya.
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8.6 Mengubah Skenario Bisnis Internasional
Skenario bisnis internasional telah berubah dengan cepat setelah 

tahun 1990-an. Banyak faktor yang berkontribusi pada skenario peru-
bahan bisnis internasional. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Globalisasi berbagai ekonomi termasuk negara-negara bekas 
komunis dan pola masyarakat yang sosialis,

2. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 1 Janu-
ari 1995 sebagai pengganti Perjanjian Umum tentang Perdagangan 
dan Tarif,

3. Revolusi teknologi informasi dan aplikasinya yang lebih luas untuk 
bisnis di seluruh dunia,

4. Tingkat pertumbuhan teknologi transportasi yang lebih tinggi, pe-
ngu	rangan	biaya,	peningkatan	kecepatan	teknologi	dan	efisiensi,

5. Perluasan Uni Eropa dari 15 anggota menjadi 27 anggota.
6. Tingkat pertumbuhan PDB Tiongkok, India, Korea Selatan, Singa-

pura, Malaysia, Thailand, Brasil, dan Meksiko yang lebih tinggi,
7. Penyebaran kegiatan produksi perusahaan multinasional di 

ekonomi yang baru.
8. Peningkatan aliansi bisnis dalam derajat dan variasi seperti aliansi, 

usaha patungan, merger, peleburan dan pengambilalihan,
9. Meningkatnya globalisasi budaya,
10. Peningkatan kesempatan pendidikan yang orientasi karir di kalang-

an masyarakat negara berkembang khususnya Cina dan India. 
Faktor-faktor ini menghasilkan peningkatan peluang untuk nilai 
tambah yang lebih tinggi dan sebagai akibatnya negara-negara 
berkembang tersebut mulai menarik perusahaan multinasional 
untuk mendirikan fasilitas manufaktur mereka di negara mereka.

8.7 Tahapan Internasionalisasi
Faktor-faktor yang disebutkan di atas berkontribusi terhadap peru-

bahan dalam bisnis internasional dan mengakibatkan beragam bentuk 
usaha dalam perusahaan internasional. Keberagaman bentuk usaha 
tersebut dikategorikan ke dalam lima tahap yaitu, perusahaan domestik, 
perusahaan internasional, perusahaan multinasional, perusahaan global 
dan perusahaan transnasional. Karakteristik perusahaan transnasional 
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meliputi: orientasi geosentris, penerimaan informasi, visi jangka panjang, 
dll. Berikut ini penjelasan terkait dengan karakteristik tersebut.

Orientasi Geosentris: Sebuah perusahaan transnasional adalah 
geosentris sebagai orientasinya. Perusahaan ini berpikir secara global 
dan bertindak secara lokal. Perusahaan ini mengadopsi strategi global 
tetapi memungkinkan penambahan nilai bagi pelanggan negara do-
mestik. Perusahaan ini memungkinkan adaptasi untuk menambah nilai 
pada penawaran globalnya. 

Pemindaian atau Akuisisi Informasi: Perusahaan transnasional 
mengumpulkan data dan informasi di seluruh dunia. Perusahaan-pe-
rusahaan ini memindai informasi lingkungan mengenai lingkungan 
ekonomi, lingkungan politik, lingkungan sosial dan budaya dan lingkun-
gan teknologi. Perusahaan-perusahaan ini mengumpulkan dan memin-
dai	informasi	terlepas	dari	batas-batas	geografis	dan	nasional

Visi dan Aspirasi: Visi dan aspirasi perusahaan transnasional adalah 
global, pasar global, pelanggan global dan tumbuh di depan perusahaan 
global/transnasional lainnya.

Lingkup Geografis: Perusahaan transnasional memindai data 
dan informasi global. Dengan demikian, mereka menganalisis pelu-
ang global mengenai ketersediaan sumber daya, pelanggan, pasar, 
teknologi, penelitian dan pengembangan, dll. Demikian pula, mereka 
juga menganalisis tantangan dan ancaman global seperti persaingan 
dari perusahaan global lain, perusahaan lokal negara tuan rumah, politik 
ketidakpastian dan sejenisnya. Mereka merumuskan strategi global. 
Dengan	demikian,	cakupan	geografis	perusahaan	transnasional	tidak	
terbatas pada negara-negara tertentu dalam menganalisis peluang, 
ancaman, dan merumuskan strategi.

Gaya Operasi: Operasi kunci dari transnasional diglobalkan. Pe-
rusahaan transnasional mengglobalkan fungsi seperti R&D, pengem-
bangan produk, penempatan sumber daya manusia utama, pengadaan 
material bernilai tinggi, dll. Misalnya, aktivitas R&D Proctor & Gamble, 
dan aktivitas sumber daya manusia utama Colgate adalah aktivitas 
bersama dan bersama dari unit perusahaan tersebut di berbagai negara. 

Adaptasi: Perusahaan global dan transnasional menyesuaikan 
produk, strategi pemasaran, dan strategi fungsional lainnya dengan 
faktor lingkungan pasar yang bersangkutan. Misalnya, Mercedes Benz 
adalah mobil supermewah di Amerika Utara, mobil mewah di Jerman, 
taksi standar di Eropa.
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Ekstensi: Beberapa produk tidak memerlukan perubahan apa pun 
saat dipasarkan di negara lain. Pasar mereka hanyalah perpanjangan. 
Misalnya, kalkulator Casio dari Jepang, pena Hero dari China, dan 
jajaran pena BlC, korek api butana, dan pisau cukur.

Penciptaan melalui Perluasan: Perusahaan transnasional juga 
menciptakan merek global melalui perluasan produk ke pasar baru. 
Rothmans Cigarettes memperluas produknya ke banyak negara Eropa 
dan negara-negara Afrika dan menjadikannya sebagai basis global dan 
nasional.

Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan sumber 
daya manusia perusahaan transnasional tidak dibatasi oleh batasan 
nasional, politik atau hukum. Ini memilih sumber daya manusia terbaik 
dan mengembangkannya tanpa memandang kebangsaan, kelompok 
etnis, dll. Tetapi perusahaan internasional mencadangkan posisi teratas 
dan kunci untuk warga negara.

8.8  Kebutuhan Kompetensi untuk Manager 
Skala Internasional

Kompetensi adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan. Untuk menjadi manajer yang efektif, diperlukan beberapa 
keterampilan yang diperlukan. Manajer telah menyadari pentingnya 
keterampilan manajerial; yaitu, kemampuan untuk mencapai tujuan 
manajerial melalui tindakan pribadi langsung. Selama dekade terakhir, 
“gerakan keterampilan” telah muncul, dan kursus keterampilan mana-
jerial menjadi semakin meluas. Sejauh mana kursus keterampilan ini 
relevan untuk manajer internasional? Tak satu pun dari keterampilan 
memerlukan	kualifikasi	tentang	sejauh	mana	keterampilan	yang	mere-
ka pertimbangkan akan berlaku. Hal ini mungkin menimbulkan kesan 
bahwa keterampilan ini bersifat universal dalam lingkup dan berlaku 
untuk pengaturan apa pun, domestik atau internasional.

Keterampilan manajerial adalah kemampuan untuk mencapai jenis 
tujuan manajerial tertentu melalui tindakan pribadi. Tindakan mungkin 
sesederhana perilaku tunggal, atau mungkin terdiri dari sistem perilaku 
yang diimplementasikan secara interaktif selama periode waktu tertentu. 
Definisi	 ini	menunjukkan	bahwa	gambaran	kita	tentang	keterampilan	
manajerial bertumpu pada serangkaian tujuan/masalah manajerial yang 
saat ini dianggap penting oleh para manajer dan yang dapat berubah 
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seiring	waktu	dan	pengaturan.	Definisi	 ini	 juga	membedakan	bagian	
langsung dan tidak langsung dari tujuan manajerial. Misalnya, seorang 
manajer mungkin memiliki tujuan untuk memfasilitasi pertemuan, yang 
diselesaikannya melalui tindakan langsung. Kelompok kemudian dapat 
sampai pada keputusan yang berkualitas akibat tidak langsung dari 
tindakan manajer. Dengan demikian, keterampilan manajer dalam fasil-
itasi kelompok menghasilkan secara tidak langsung dalam memajukan 
tujuan organisasi lainnya.

Berdasarkan	definisi	ini,	identifikasi	keterampilan	manajerial	yang	
penting	dapat	dibuat.	Keterampilan	yang	diidentifikasi	dirangkum	da-
lam kotak di bawah ini. Manajemen internasional mempertimbangkan 
manajemen dalam berbagai pengaturan budaya. Oleh karena itu 
lebih beragam dan sulit untuk diringkas. Keterampilan di lingkaran kiri 
disebutkan untuk manajer internasional dan yang di lingkaran kanan 
disebutkan untuk manajer domestik. Mereka yang berada di persimpan-
gan	disebutkan	untuk	manajer	domestik	dan	internasional.	Klasifikasi	
ini	tidak	boleh	dianggap	sebagai	pernyataan	definitif	tentang	di	mana	
masing-masing keterampilan ini berada.

Salah satu cara untuk memunculkan perbedaan dalam ketiga kla-
sifikasi	ini	adalah	dengan	mempertimbangkan	jenis	keterampilan	yang	
disebutkan	di	masing-masing	klasifikasi.	Pemeriksaan	keterampilan	dari	
gambar di atas menunjukkan bahwa mereka dapat secara lebih luas 
diklasifikasikan	menjadi	6	jenis	keterampilan:

1. Keterampilan intrapersonal, di mana tujuan yang berhubungan 
dengan diri sendiri mendapat penekanan utama; misalnya, pen-
gambilan keputusan, perencanaan, manajemen waktu dan stres, 
manajemen tujuan dan tindakan, produktivitas pribadi, dan motivasi 
diri.

2.  Keterampilan interpersonal, di mana tujuan relasional eksternal 
dan perubahan pada orang lain ditekankan; misalnya, komunikasi 
dan	bahasa,	delegasi,	pengaruh,	konflik,	manajemen	kelompok,	
memotivasi orang lain, dan kepemimpinan.

3.  Keterampilan belajar yang memungkinkan atau memfasilitasi 
pengembangan keterampilan lain; misalnya, kesadaran diri, kreati-
vitas, dan belajar dari melakukan.

4.  Karakteristik pribadi — bukan keterampilan dalam diri mereka 
sendiri, tetapi atribut individu yang menurut penelitian terkait den-
gan keterampilan manajerial dan pengembangan keterampilan; 
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misalnya, proaktif, disposisi untuk memimpin, objektivitas persepsi, 
hal positif, dan pengambilan risiko.

5.  Keterampilan masuk yang digunakan untuk menilai dan memahami 
pengaturan organisasi dan membangun hubungan kerja yang efektif 
di dalamnya; misalnya, membangun hubungan dan kepekaan. Ini 
dibedakan dari keterampilan interpersonal karena mereka digu-
nakan terutama untuk memulai hubungan, sedangkan keterampilan 
interpersonal lebih banyak digunakan secara berkelanjutan.

6.  Keterampilan administrasi yang digunakan untuk melaksanakan 
fungsi administrasi; misalnya, pengambilan keputusan dan peren-
canaan.

Di atas, perbedaan luas penyebutan keterampilan di antara kate-
gori-kategori ini lebih jelas. Perbedaan-perbedaan ini dapat diringkas 
sebagai berikut: (1) Baik domestik maupun internasional menekankan 
pentingnya keterampilan interpersonal dan pada tingkat lebih rendah, 
pembelajaran dan keterampilan intrapersonal; (2) domestik menekankan 
keterampilan administrasi, dan; (3) internasional hanya menekankan 
keterampilan masuk, dan pada tingkat lebih rendah, karakteristik pribadi. 
Temuan ini menunjukkan pergeseran dalam penekanan keterampilan 
sebagai satu langkah dari mengelola dalam pengaturan domestik yang 
relatif lebih homogen ke mengelola dalam pengaturan yang lebih inter-
nasional. Pergeseran ini melibatkan penurunan penekanan pada praktik 
administrasi	yang	lebih	spesifik	yang	telah	ditetapkan	di	perusahaan	
domestik dan yang mungkin tidak sesuai di budaya lain, dan peningkatan 
penekanan pada keterampilan adaptif yang memungkinkan seseorang 
untuk dengan cepat mempelajari dan menyesuaikan diri dengan situasi 
manajerial yang berbeda yang ditemukan. dalam pengaturan budaya 
lainnya. Selain temuan sangat mendukung pentingnya keterampilan 
interpersonal dalam semua pengaturan manajerial.

8.9  Implikasi Sumber Daya Manusia Internasional 
terhadap ekspansi bisnis

Manajemen sumber daya manusia Internasional adalah proses 
mempekerjakan, mengembangkan dan memberi penghargaan orang 
di dalam organisasi atau Global. Hal ini melibatkan manajemen sumber 
daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya 
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manusia mancanegara/ ekspatriat saja. Tentu saja bagian ini member-
ikan implikasi atau dampak yang bisa dilihat terhadap ekspansi bisnis 
terutama bisnis yang berskala internasional. adapaun dampak tersebut 
bisa dijelaskan sebagai berikut:

a) Bisnis internasional berkembang dari perdagangan internasional 
dan pemasaran internasional.

b)  Perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif seperti skala 
ekonomi, teknologi terkini, sumber daya manusia yang ahli, dll., 
dengan mengglobal.

c)  Memperluas lingkaran perdagangan bebas - Pertumbuhan ekonomi 
didorong menyebar berkembang kelas menengah, yang, dalam tiga 
barang, memiliki peningkatan dan konsumsi barang yang diproduksi 
secara global dan kenaikan pariwisata internasional.

d)  Keuangan - munculnya pasar keuangan di seluruh dunia dan akses 
yang lebih baik untuk pembiayaan eksternal untuk perusahaan, 
nasional dan subnasional peminjam.

e)  Budaya - pertumbuhan kontak lintas budaya; munculnya kate-
gori baru dari kesadaran dan identitas seperti Globalism - yang 
mewujudkan difusi budaya, keinginan untuk mengkonsumsi dan 
menikmati produk asing dan ide-ide, mengadopsi teknologi baru 
dan praktek, dan berpartisipasi dalam “budaya dunia»; hilangnya 
bahasa (dan sesuai hilangnya ide-ide), juga melihat Transformasi 
budaya.

f)  Ecological- munculnya tantangan lingkungan global yang tidak 
dapat diselesaikan tanpa kerjasama internasional, seperti peru-
bahan	 iklim,	air	 lintas	batas	dan	polusi	udara,	over-fishing	 laut,	
dan penyebaran spesies invasif.

g)  Ekonomi - realisasi pasar umum global, berdasarkan kebebasan 
pertukaran barang dan modal.

h)  Politik - globalisasi politik adalah penciptaan sebuah pemerintahan 
dunia yang mengatur hubungan antara negara-negara dan menja-
min hak-hak yang timbul dari globalisasi sosial dan ekonomi.

Melalui dimensi-dimensi tersebut dapat kita gambarkan dan kita 
lihat bersama bahwa implikasi sumber daya manusia terhadap bisnis 
sangatlah besar dan mempunyai peran penting bagi perkembangan 
atau pertumbuhan usaha di semua sektor industri terutama industri 
yang berskala internasional.
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Bab 9
Pengelolaan Keragaman                              

dalam Konteks SDM Internasional 
Risna Sesvika

9.1  pendahuluan 
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek dalam kehidupan 

Organisasi, karena sebuah organisasi merupakan sarana aktualisasi 
tenaga kerja dalam pengembangan sumber daya manusia. Percepatan 
laju ekspansi dalam perkembangan ekonomi mengakibatkan penurunan 
sumber daya manusia yang unggul, sehingga organisasi memberlaku-
kan standart tinggi dalam pengelolaan tenaga kerja maka hanya sumber 
daya yang baik yang mampu bertahan. Perspektif organisasi melalui 
manajemen sumber daya manusia membantu dalam menganalisis ke-
mampuan dan minat sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia 
di organisasi. Menurut Allen dan Mayer (Luthans, 2006) dalam (Gani, 
2014 ), komitmen organisasi dibagi dalam tiga komponen, yaitu: 1) Af-
fective Commitment (Komitmen Afektif) adalah keterikatan emosional 
karyawan,	 identifikasi	dan	keterlibatan	dalam	organisasi,	2)	Continu-
ance Commitmen (Komitmen Berkelanjutan) Adalah komitmen yang 
berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan 
dari organisasi, 3) Normative Commitment (Komitmen Normatif) Adalah 
perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi. Komitmen organi-
sasi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: keragaman tenaga 
kerja, kecerdasan emosional dan perilaku kewargaan organisasi. Kera-
gaman dapat digambarkan sebagai sejumlah karakteristik penting dari 
manusia yang berpengaruh pada nilai-nilai, kesempatan, dan persepsi 
individu pada dirinya dan orang lain (Lestari, 2015). Indikator keragaman 
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tenaga kerja (Lestari, 2015), yaitu: kemampuan mengahargai perbe-
daan usia, etnis, gender, kemampuan, ras, mampu saling belajar dalam 
perbedaan	geografi,	pengalaman	kerja,	pendapatan,	agama,	bahasa,	
gaya berkomunikasi, status keluarga, gaya bekerja, dan pendidikan.

Selain itu, emajuan teknologi diera sekarang juga sangat cepat dan 
mudah dipahami oleh setiap kalangan, apalagi dalam perkembangan 
sumber daya manusia, tidak dipungkiri lagi memahami perkembangan 
sumber daya manusia dalam era globalisasi ini, memberikan indikasi 
pentingnya mengelola keragaman (diversity). Keragaman dan globali-
sasi tersebut akan secara otomatis menciptakan organisasi yang ber-
sifat multikultur. Tim yang multikultur mampu menciptakan pendekatan 
inovatif terhadap tantangan organisasional yang kompleks beserta 
implementasi solusinya (Distefano dan Maznevski, 2000). Proses 
identifikasi	memainkan	peran	sentral	dalam	dinamika	yang	membuka	
eksistensi keragaman pada organisasi (Nkomo dan Cox, 1996, dalam 
pembahasan oleh Brickson, 2000). Pengelolaan diversity yang efektif 
menjadi perhatian besar dalam hubungannya untuk meningkatkan pro-
duktifitas	dan	efektifitas	organisasi,	guna	memiliki	dan	meningkatkan	
competitive advantages.

Fokus pengelolaan adalah keragaman mendasar yang melekat 
pada setiap individu sebagai anggota organisasi karena dalam suatu 
organisasi tidak dapat dipungkiri setiap individu akan berbeda cara 
pandangannya terhadap satu tujuan. Dengan tujuan pencapaian baik 
secara individual outcomes maupun kelompok yang akan sikap, kinerja 
dan dan motivasi dalam setiap pekerjaan, yang sinergi dengan organi-
zational outcomes yang diharapkan. Dengan demikian Manajemen 
Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjalankan peran secara optimal 
atas program-program pengelolaan diversity untuk memberikan hasil 
yang maksimal, dengan tujuan untuk memjukan sebuah organisasi. 

9.2 Definisi Keragaman dan Budaya Kerja
Cara penyesuaian individual dan lingkungan sangat mempengaruhi 

seberapa bertahannya sebuah organisasi tersebut. Dalam jangka watu 
yang panjang. Suatu keberhasilan kerja berakar pada nilai-nilai yang 
dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai tersebut 
bermula dari adat kebiasaan, agama, norma dan kaidah yang menjadi 
keyakinannya menjadi kebiasaan dalam perilaku kerja atau organisasi. 
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Nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan tersebut dinamakan budaya. 
Oleh karena budaya dikaitkan dengan mutu atau kualitas kerja, maka 
dinamakan budaya kerja. Kata budaya itu sendiri adalah sebagai suatu 
perkembangan dari bahasa sansekerta ‘budhayah’ yaitu bentuk jamak 
dari buddhi atau akal, dan kata majemuk budi-daya, yang berarti daya 
dari budi, dengan kata lain budaya adalah daya dari budi yang berupa 
cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan merupakan pengemban-
gan dari budaya yaitu hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. 

Adapun budaya kerja menurut Hadari Nawawi adalah: “Budaya 
Kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai 
dalam suatu organisasi, pelanggaraan terhadap kebiasaan ini memang 
tidak ada sangsi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah 
menyepakati bahwa. kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang 
harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tu-
juan”. Dari uraian di atas bahwa, budaya kerja merupakan perilaku yang 
dilakukan berulang-ulang oleh setiap individu dalam suatu organisasi 
dan telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Menurut Tri Guno menyatakan bahwa: “budaya kerja merupakan 
suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai 
yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya 
dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemu-
dian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, 
pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau “bekerja”. 
Menurut Ndraha budaya kerja yaitu “ budaya kerja sebagai kelompok 
pikiran dasar atau program mental yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan	efisiensi	kerja	dan	kerjasama	manusia	yang	diiliki	oleh	
suatu golongan masyarakat. Selanjutnya Paramita membagi budaya 
kerja dalam dua bagian yaitu: Sikap terhadap pekerjaan, individual 
yang secara sadar dalam melakukan pekerjaan dan meninggalkan 
hal-hal yang akan mengganggu sebuah pekerjaan tersebut yakni de-
ngan kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti 
bersantai, atau semata-mata memperoleh kepuasan terhadap hasil 
dari pekerjaan itu sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu 
hanya untuk melangsungkan hidupnya. Perilaku terhadap waktu dalam 
pekerjaan seperti: rajin, berdedikasi dengan tanggung jawab dalam 
pekerjaan, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mem-
pelajari tugas dan kewajibannya, dan membantu sesama karyawan, 
atau sebaliknya. Budaya kerja merupakan falsafah sebagai nilai-nilai 
yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang dimiliki 
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bersama oleh setiap individu dalam lingkungan kerja suatu organisasi. 
Jika dikaitkan dengan organisasi, maka budaya kerja setiap individual 
di dalam organisasi menunjukkan bagaimana penerapan nilai-nilai yang 
dipelajari yaitu dengan ditanam dan dinyatakan menggunakan sarana 
tertentu berkali-kali, sehingga adanya hasil yang akan mudah diamati 
dan dipahami oleh masyarakat. Dan masyarakat sendiripun akan bisa 
merasakan efek yang baik.

9.3  perbedaan Budaya Kerja pada perusahaan 
International

Perbedaan budaya dalam sebuah organisasi atau lingkungan peker-
jaan merupakan hal yang lumrah dan terjadi disetiap perusahaan yang 
berbasis internasional. Sebagai anggota suatu organisasi, kita tidak dapat 
menyangkal bahwa kita berperilaku seperti yang ditentukan oleh lingkung-
an organisasi (Gómez-Mejía et al., 2010). Bagaimana cara karyawan atau 
individual memandang lingkungan organisasi mereka juga mempengaruhi 
sikap, motivasi, dan kinerja karyawan (Parker et al., 2003). Oleh karena 
itu, cara menyesuaikan diri dengan lingkungan sangat penting bagi ang-
gota bertahan dalam organisasi dalam jangka panjang, dengan tujuan 
untuk memaksimalkan kinerja setiap karyawan maupun individual dalam 
organisasi tersebut. Budaya dalam setiap organisasi sangat beragam, 
bagaimana cara sebuah organisasi tersebut pemberikan sebuah pembe-
lajaran, behavioris yang akan mengeksplor lebih lanjut dalam lingkungan 
yang lebih luas karena organisasi yang berbasis internasional adalah 
perusahaan atau organisasi yang multinasional yang mana setiap indi-
vidu harus mempelajari setiap cultur, dan cara berinteraksi antara setiap 
individual (domestic maupun internasional).

Karyawan adalah sumber daya manusia di berbagai organisasi atau 
perusahaan karena mereka yang akan menjalankan perusahaan atau 
organisasi sehingga berjalan dengan semestinya sesuai dengan target 
yang dibuat sendiri oleh organisai atau perusahaan tersebut. Behavior 
organisasi perlu mngeksplorasi dalam lingkup yang lebih luas, karena 
setiap peusahaan yang berbasis internasional adalah organisasi yang 
multinasional (MNE) yang mana karyawan akan berinteraksi dengan 
individual yang berbeda-beda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dan 
di dukung oleh Gómez-Mejía dkk. (2010) melaporkan bahwa karyawan, 
sebagai sumber daya manusia, adalah sumber daya yang paling mahal 
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di berbagai perusahaan. MNE adalah lingkungan multinasional yang 
mempengaruhi daya saing bisnis, terutama dalam produksi perusahaan 
tersebut. Gejolak eksternal sangat mempengaruhi organisasi, jadi se-
buah perusahaan harus memiliki suatu managemen yang komplit dan 
terampil untuk mengatasinya secara efektif. 

Setiap organisai harus mendorong karyawan untuk melakukan 
pekerjan secara produktif untuk meningkatkan daya saing usaha baik 
secara motivasi., namun ini merupakan tantangan terbesar karena 
setiap individu dalam organisasi harus mampu mempertahankan daya 
saing usaha. MNE organisasi yang unik karena berhubungan dengan 
berbagai banyak pihak baik itu individual maupun budaya dalam sebuah 
perusahaan karena menyangkut berbagai pihak di pasar internasional. 
Hymer (1976), Oviatt dan McDougall (1994), dan Dunning dan Wymbs 
(2001) melaporkan bahwa MNE menyerah pada perusahaan lokal 
karena ada beberapa faktor pemerintah akan tetapi, Steiner dan Steiner 
(2003) berpendapat bahwa beberapa MNE memanipulasi pemangku 
kepentingannya, bukan hanya karyawan seperti yang kami harapkan, 
tetapi negara tempat perusahaan itu berdiri akan meluncurkan hal yang 
menguntungkan kebijakan untuk diri merke sendiri maupun organisasi. 
Yang akan berdampak baik terhadap organisasi aupun individual yang 
ada di dalam organisasi tersebut. 

Dampak tersebut berpengaruh baik dalam psikologi maupun 
budaya yang berganeka ragam dalam sebuah perusahaan tersebut. 
Hubungan antara budaya organisasi dan daya saing bisnis merupakan 
paradigm yang harus diatasi oleh perusahaan untuk kelangsungan 
kinerja setiap individu. Karena masih belum terpenuhi dan terbatas 
terlebih konsentrasi pada sebuah organisasi berbasis internasional yang 
besar, karena adanya dampak social untuk melibatkan individual merasa 
terlibat dalam sebuah budaya tersebut. Sehingga akan mengakibatkan 
adanya aspek-aspek tersendiri yang akan muncul. 

9.4 Hambatan dan Masalah pengelolaan                
Keragaman Karyawan

Aspek-aspek yang akan muncul dalam sebuah perusahaan seperti 
pembahasan sebelumnya adanya budaya yang berbeda baik itu tempat 
perusahaan itu berdiri maupun individual yang ada didalam perusahaan 
itu sendiri. Karena perusahaan internasional merupakan perusahaan 
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yang banyak memperkerjakan karyawan dari berbagai macam Nega-
ra, oleh karena itu budaya yang ada didalam perusahaan itu akan 
beranekaragam. Sebuah perusahaan tidak hanya akan mendapatkan 
hambatan dalam kemanjuan aspek penjualan dalam saingan bisnis 
akan tetapi akan mendapatkan hambatan juga dalam pasar domestic. 
Dengan berbagai macam hambatan tersebut perusahaan harus lebih 
berkonsentrasi dalam keragaman karyawannya dikarenakan keber-
langsungan kinerja karyawan juga akan mempengaruhi sains dalam 
bisnis. Manageman dalam budaya merupakan hal yang paling utama 
yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan harus memiliki 
rencana atau strategi sendiri bagaimana cara menyatukan individu 
didalam sebuah organisasi menjadi satu misi untuk keberlangsungan 
sebuah perusahaan agar mampu bersaing. Memiliki satu visi dan misi 
dengan berbagai macam cultur dan pemikiran yang berbeda. 

Ketika perusahaan bisa mengatasi sebuah hambatan di dalam bu-
daya maka akan mudah untuk melangkah dan bersing di kancah yang 
lebih besar. Terutama dimana perusahaan itu berdiri, karena Negara 
tersebut pasti akan memiliki tujuan tersendiri untuk negaranya. Budaya 
mencakup apa saja dan dimulai dari norma di dalam beranekaragam 
karyawan, bahkan seperti norma-norma yang tidak dapat di observasi 
seperti menyenangkan public atau negara itu sendiri. Mencakup integritas 
situasi organisasi (Wu dan Lin, 2013) mengemukakan pandangan diga-
bungkan oleh semua perusahaan dan karyawan dalam suatu organisasi, 
budaya organisasi merupakan hal wajib yang dilakukan oleh perusahaan 
untuk melihat dan meningkatkan sejauh mana kinerja karyawan serta 
keterlibatan karyawan dalam perusahaan dalam jangka waktu yang 
panjang. Keterlibatan karyawan merupakan bagian penting dan dengan 
adanya (Lembaga Pengambangan Manajeman) maka dapat ditinjau 
untuk tujuan dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian perusahaan. 

9.5  Strategi pengelolaan Keragaman Karyawan 
International

Mengklasifikasikan	budaya	yang	kuat	dalam	sebuah	perusahaan	
harus adanya tindakan persetujuan baik bagi individual atau karyawan 
maupun dari luar organisai. Karena dengan adanya dua poin tersebut 
setuju dan tidak setuju organisai tersebut akan menjadi lebih kuat dan 
akan bertahan dengan jangka waktu yang lama. Akan tetapi dalam 
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penelitian yang dilakukan oleh (O’Reilyy, 1989) menyatakan bahwa 
setiap organisasi yang memiliki karyawan yang beragam budaya gagal 
memenuhi kriteria setuju dan tidak setuju tersebut dan menunjukan 
adanya kelemahan dalam sebuah perusahaan dan mengakibatkan 
perusahaan tersebut tidak akan bertahan di persaingan bisnis dalam 
jangka waktu yang lama. 

Steiner (2003) menyatakan bahwa dalam sebuah Perusahaan ha-
rus menyesuaikan dan menyiapkan strategi untuk menyesuaikan budaya 
baik dari individual dan perusahaan itu sendiri untuk mencari pedoman 
supaya implikasi manajerial untuk mendorong promise karyawan guna 
ntuk	memajukan	perusahaan	itu	sendiri,	serta	harus	bisa	memodifikasi	
budaya itu senduru supaya mudah dipahami dan dijalani oleh karyawan. 
Aidar (2007) melaporkan inovasi adalah sebuah pengenalan ide segar 
untuk metodologi yang akan digunakan, serta menambahkan “newness” 
atau “novelty” yang akan menggambarkan fenomena yang sedang terja-
di. Inovasi yang mempunyai peran yang penting hamper semua industry 
sebuah organisasi. Dengan tujuan meningkatkan daya saing bisnis. 

Perusahaan yang berorintasi kepada Inofatif/Inovasi jika tidak di-
jalankan oleh sebuah organisasi, makan hal ini hanya akan dianggap 
sebagai inovasi belaka, sedangkan sisanya hanya sebagai tolak ukur. 
Inovasi itu sendiri adalah sebuah pengembangan yang dilakukan oleh 
sebuah organisasi atau perusahaan untuk kryawannya sendiri. De-
ngan tujuan meningkatkan kinerja dengan latar belakang budaya yang 
berbeda. Raison d’être (2014) sebuah organisasi yang mengadopsi 
inovasi segera diharapkan untuk meningkatkan kinerja organisasinya 
(karyawan/individu) dan sebagai tolah ukur sejauh mana organisasi 
tersebut bisa melakukan inovasi yang diciptakan maupun di adobsi dari 
organisasi lainnya. Ini merupakan hbungan yang melibatkan individual 
dengan perusahaan antara keunggulan ventura internasional yang posi-
tif dalam saing bisnis. Strategi lainnya yang dapat dicoba oleh sebuah 
perusahaan adalah mengembangkan sumber daya manusia dengan 
adanya strategi diadakannya pelatihan tempat kerja atau pelatihan untuk 
karyawan internasional lainnya. Organisasi harus mengimplementasikan 
strateginya untuk merespon lingkungan eksternal, bahkan inovasi ini 
juga akan bertujuan untuk menarik investor guna meningkatkan ca-
paian dari sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan dan karyawan 
bisa bertahan di kancah internasional dengan jangka waktu yang lama. 
Penanaman inovasi dalam sebuah perusahaan dapat membedakan 
perusahaan inovatif dari perusahaan tradisional. Dan akan menciptakan 
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budaya yang baik untuk karyawan internasional. 
Sebagai contoh yang telah ada laporan dari Prof. Dr. Joseph Straus 

(1997) menjelaskan: (1) Tidak ada hukum paten universal untuk semua 
negara Uni Eropa yang mana artinya beberapa hukum yang bekerja di 
negara tersebut dan bisa diatasi dengan baik, asalkan adanya edukasi 
yang diberikan perusahaan terhadap individu dengan adnaya perbe-
daan budaya. (2) Undang-undang universal yang mana kebijakan ini 
menghalangi berinovasi yang akan berdampak buru bagi kalangan 
organisasi kecil dan menengah kebawah. (3) Undang-undang yang 
sudah mengubah kebijakan yang ada dinegara seperti Jepang dan 
AS untuk menghapuskan undang-undangan larangan inovasi untuk 
perusahaan yang berbasiskan internasional dengan tujuan mengurangi 
tingkat pengangguran.

Berikut merupakan badan contoh laporan strategi pengelolahan 
karyawan internasional menurut undang-undang yang telah ada dibe-
berapa Negara besar: 

Dijelaskan dari gambar di atas bahwa ditemukannya konsep hu-
kum dibeberapa Negara seperti di UE, Jepang dan USA. yang mana 
pembahasan ketiga Negara tersebut adalah membahas tentang konsep 
hukum yang paten tentang bagaimana strategi pengelolahan keragaman 
karyawan internasional. Untuk Eropa sendiri tidak memiliki hukum pa-
ten yang universal yang artinya hanya sebagian Negara di Eropa yang 
memili Undang-Undang yang telah dipatenkan. Inilah masalah yang 
dihadapi dari berbagai Negara di Eropa karena mengalami beberapa 
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halangan untuk berinovasi yang mengakibatkan beberapa perusahaan 
kecil yang selalu setiap tahunnya mendapatkan masalah hanya karena 
tidak adanya Undang-Unadang yang dipatenkan dan berdampak buruk 
bagi	karyawan	perusahaan	baik	dari	individu	financial	maupun	keuangan	
perusahaan itu sendiri. 

Berbeda dengan USA yang mengalokasikan dana sebesar 50% 
untuk perusahaan boleh melakukan inovasi sesuai dengan Undang-Un-
dang yang telah dipatenkan oleh Negara tersebut, sehingga beberapa 
perusahaan bisa melakukan inovasi dalam perkembangan perusahaan 
baik untuk perusahaan sendiri maupun karyawan lokal maupun inter-
nasional. Karena USA telah mempunyai Undang-Undang yang terpadu 
yang sejalan dan mengacu kepada Undang-Undang Negara yang telah 
dibuat oleh pemerintahan terdahulu. Negara USA juga memberikan 
anggaran yang setiap tahunnya akan bertambah sesuai dengan ke-
butuhan perusahan baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. 
Karena Negara tersebut mendukung atas inovasi yang akan dilakukan 
oleh perusahaan yang ada dinegara tersebut untuk bebas melakukan 
inovasi baik bagi perusahaan maupun karwayan yang terlibat. 

Negara Jepang selangkah lebih maju dari USA karena di Negara 
Jepang Strategi pengelolaan keragaman karyawan international menjadi 
hal yang penting. di Negara Jepang ini telah memikirkan dampak yang 
positif baik untuk perusahaan maupun setiap karyawan local maupun 
internasional yang berpotensi baik untuk masa jangka panjang dan juga 
untuk perkembangan negaranya. Ini dibuktikan dengan Jepang telah 
mempatenkan tentang Undang-Undang tenaga pekerja internasional. 
Undang-undang yang telah dipatenkan tersebut juga disambut baik 
dari berbagai kalangan perusahaan yang ada dinegara Jepang karena 
mempunyai dampak yang baik untuk keberlangsungan jangka panjang 
sebuah perusahaan. Dibuktikan juga dengan Jepang telah mematenkan 
Undang-Undang tentang industry inovasi dinegaranya untuk menekan 
terjadinya masalah dikemudian hari. 

Dengan demikian inovasi berdasarkan budaya baik untuk karyawan 
atau perusahaan itu sendiri perlu diciptakan guna untuk perusahaan 
maupun untuk negara. Oleh karena itu setiap negera alangkah lebih 
baiknya mempunyai Undang-Udang yang telah dipatenkan bagi stiap 
perusahaan besar maupun kecil yang mempunyai karyawan internasi-
onal karena itu merupakan satu hal yang baik dalam mempertahankan 
keberlangsungan setiap perusahaan dalam jangka waktu yang panjang 
dan tentunnya mempunyai dampak yang positif untuk Negara.
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9.6  Strategi pengelolaan Keragaman yang 
Dapat Dilakukan oleh perusahan Global

Organisasi sebagai penyedia lapangan kerja menginginkan kinerja 
yang optimal dari para tenaga kerjanya. Hal tersebut dibatasi karena 
fenomena globalisasi yang menyebabkan terjadinya masalah dalam 
menciptakan dan mengelola keragaman yang berbeda di sektor pen-
didikan, sektor publik, kesehatan, swasta, media dan di tempat kerja 
(Hunt, 2007; Sharma, 2016; Ali et al., 2013; Harrisr & Foster, 2010; 
Cooke & Saini, 2012). Keragaman adalah istilah yang luas serta frase 
“keragaman tempat kerja” (workplace diversity) yang didasarkan pada 
karakteristik seseorang berbeda dari yang lainnya Perbedaan karak-
teristik memberikan suatu kekayaan lingkungan bagi organisasi karena 
dapat membuat sudut pandang dan produktivitas yang lebih besar 
tetapi tidak semua memiliki hasil yang positif (Horwitz & Horwitz, 2007; 
Greenberg et al., 2009). Kenyataannya, pengelolaan keragaman di 
organisasi masih menimbulkan masalah dan seringkali terjebak pada 
konflik	yang	membuat	orang	tidak	menghargai	keragaman	serta	tidak	
adanya cara dari organisasi untuk memanfaatkannya (Bedi et al., 2014).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pakar global, Mi-
chael Page di tahun 2018 menunjukkan bahwa dalam memperkerjakan 
karyawan setiap organisasi di Indonesia cenderung memberikan priori-
tas perbedaan pada gender, agama, ras dan etnis (www.michaelpage.
co.id). Hasil itu didukung dengan penelitian Foley et al., (2015) yang 
menjelaskan organisasi di China cenderung merekrut karyawan den-
gan berpatokan pada aspek gender. Sedangkan menurut Stainback 
et al., (2018) organisasi di Amerika Serikat mempekerjakan karyawan 
dengan selalu mempertimbangkan aspek ras dan etnis yang dimiliki. 
Selain itu, perkembangan zaman, konsep dan kebijakan organisasi 
terus berkembang dan berbeda dikarenakan isu-isu keragaman seperti 
gender, umur, kesempatan kerja, kemampuan, ras dan etnis di setiap 
organisasi dan negara berbeda (Ahonen & Tienari, 2009). Penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Patrick & Kumar (2012) serta Ayega & 
Muathe (2018) menjelaskan bahwa organisasi yang mampu mengelola 
keragaman dengan baik akan menciptakan karyawan yang memiliki 
komitmen, kepuasan, kinerja tinggi dan mampu membuat organisasi 
mencapai keunggulan. Keragaman karyawan dalam organisasi mem-
berikan kontribusi secara langsung terhadap inovasi (Hudson, 2014). 
Garg & Panchal (2016) mengatakan bahwa keragaman dalam organi-
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sasi sangat penting karena memiliki keuntungan kompetensi sehingga 
dibutuhkan manajemen keragaman guna mampu mengurangi gesekan 
antar karyawan. Keragaman tenaga kerja adalah sebuah kekuatan bagi 
organisasi meskipun banyak orang menilai dari kasta, agama, dan lain-
lain	sebagai	suatu	konflik	tetapi	jika	dikelola	dengan	baik	maka	akan	
meningkatkan produktivitas organisasi (Saxena, 2014).

Keragaman adalah ciri khas individu yang membuatnya berbeda 
dari individu yang lain (Gómez-Mejia et al., 2012). Robbins & Judge 
(2015) menjelaskan keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang 
dipengaruhi	oleh	karakteristik	biografis	maupun	karakteristik	pribadi.	Ka-
rakteristik	biografis	adalah	per-bedaan	yang	mudah	dinilai	secara	lang-
sung seperti umur, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, masa kerja, 
gender, agama, identitas budaya. Sedangkan karakterisitik kepribadian 
adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk 
menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain. 
Bentuk implementasi dari manajemen keragaman di dalam organisasi 
dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas kerja dan keagamaan 
untuk mendukung kegiatan karyawan, memberi cuti, pemberian jaminan 
kesehatan dan memberikan wadah aspirasi melalui serikat pekerja da-
lam perusahaan (Femi & Prasetya, 2017). Bangun (2012) menjelaskan 
bahwa bentuk implementasi manajemen keragaman bisa dilakukan 
dengan memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan minoritas 
dalam proses melakukan kegiatan organisasi.

Dalam hal ini kita juga diharapkan mampu untuk menghadapi 
berbagi situasi, misalnya seperti Kendala Implementasi Manajemen 
Keragaman. Menurut Abugu & Jerry (2018), kendala implementasi 
manajemen keragaman disebabkan karena tidak adanya komunikasi, 
perlawanan budaya, diskriminasi, biaya meningkat, masalah integra-
si, hubungan tempat kerja, berbagai akomodasi, pelatihan wajib dan 
mempekerjakan otoritas manajer. Sedangkan menurut Femi & Prasetya 
(2017), kendala ataupun hambatan implementasi manajemen kerag-
aman disebabkan tidak seimbangnya jumlah karyawan laki-laki dan 
perempuan, gap antara tenaga kerja yang masuk dan keluar, kurang-
nya fasilitas dan adanya kebijakan pemerintah serta perubahan situasi 
ekonomi yang cepat. Menurut Ali et al. (2013), kendala atau hambatan 
implementasi manajemen keragaman disebabkan karena adanya protes 
dari karyawan dalam merekrut karyawan asing. Sedangkan menurut 
Choi & Rainey (2010), kendala ataupun hambatan implementasi mana-
jemen keragaman disebabkan karena adanya keluhan dari karyawan 
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yang beragam seperti usia, ras dan etnis dan gender berkaitan dengan 
kesetaraan kesempatan kerja serta perlakuan diskriminasi dalam hal 
gender, ras dan etnis.

Perusahaan yang berbasis internasional di era globalisasi bisa 
dikatakan sudah menjamur dan disetiap negara pasti akan ditemukan-
nya perusahaan asing dan berbasis international serta sangat diawasi 
oleh pemerintahaan setempat. Dengan adanya perusahaan asing di 
negara tuan rumah harus adanya pengambilan keputusan yang tegas 
dalam setiap perjanjian yang akan disetujui oleh kedua belah pihak. 
Fenomena ini juga tidak bisa terhindarkan dari perkembangan era 
globalisasi yang sangat pesat, dengan munculnya tenaga kerja asing 
dengan budaya yang berbeda serta munculnya pertanyaan bagaimana 
cara perusahaan tersebut mengatasi budaya yang berbeda yang ada di 
setiap karyawannya. Dengan demikian perusahaan harus menyiapkan 
berbagai strategi untuk menanggapi perubahan yang terjadi. Hal ini 
berguna untuk menyelesaikan problema yang nantinya akan muncul 
di setiap permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan. Dengan men-
ciptakan inovasi yang baru ataupun mengadobsi inovasi yang telah ada 
dari berbagai macam perusahaan dinegara lain, inovasi itu sendiri harus 
mengikuti baik dari budaya setiap karyawan maupun negara itu sendiri 
agar mampu bersaing. Tantangan lain yang muncul adalah mendapat-
kan sumber daya manusia yang potensial dengan adanya berbagai 
macam budaya yang berbeda di lingkungan organisasii.

Negara-negara yang mempunyai perusahaan berbasis Internasi-
onal telah mempatenkan Undang-Undang disetiap perusahaan kecil 
maupun perusahaan besar guna untuk keberlangsungan perusahaan 
baik dimasa saat ini ataupun di masa yang akan mendatang, dengan 
adanya undang-undang ini akan menjadikan perusahaan tersebut 
menjadi perusahaan yang memiliki inovasi yang kuat yang berorintasi 
pada misi dan visi dalam jangka waktu yang panjang. Undang-Undang 
tersebut juga akan berpengaruh baik bagi perkembangan setiap Negara 
karena merupakan inovasi strategi yang bagus untuk dunia perbisnisan.
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Bab 10 
Pelatihan dan Pengembangan                   

Internasional
Sutami G. Suka

10.1 Definisi pelatihan dan pengembangan 
Pelatihan dan pengembangan memiliki peran penting dalam pe-

ngelolaan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan men-
jadi salah satu faktor penting dalam organisasi, karena hal ini dapat 
meningkatkan	efisiensi	dan	efektivitas	karyawan	dan	organisasi	secara	
keseluruhan (Khan et al., 2011). Pada dasarnya, pelatihan dan pengem-
bangan	merupakan	 upaya	 organisasi	 dalam	meningkatkan	 efisiensi	
kerja, meningkatkan moral karyawan, mengembangkan budaya organi-
sasi,	serta	meningkatkan	tanggung	jawab	dan	fleksibilitas	karyawan,	
sehingga pelatihan dan pengembangan tidak hanya dilakukan dalam 
aspek	inteletual,	melainkan	juga	mencakup	fisik,	sosial	dan	mental	yang	
sangat penting dalam memfasilitasi karyawan dalam meningkatkan 
produktivitas dan pengembangan pribadi dalam organisasi. Oleh sebab 
itu, baik para praktisi sumber daya manusia, konsultan pengembangan 
organisasi, manajer pelatihan dan manajer senior menyadari bahwa 
setiap kegiatan pelatihan dan pengembangan pada akhirnya akan 
menunjukkan hasil yang positif dan meningkatkan kinerja organisasi. 

Katz	&	Kahn,	(1978)	mendefinisikan	pelatihan	dan	pengembangan	
sebagai subsistem pemeliharaan, yang bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi	organisasi	dengan	meningkatkan	rutinitas	dan	prediktabilitas	
dari perilaku individu dalam organisasi. Pelatihan dan pengembangan 
adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku 
yang penting bagi karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawab 
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pekerjaannya (Tharenou et al., 2007). Pelatihan dan pengembangan 
juga	 dapat	 didefinisikan	 sebagai	 upaya	 yang	 dilakukan	 organisasi	
dalam meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan karyawan 
melalui proses pembelajaran untuk mencapai peningkatan kinerja da-
lam organisasi (Beardwell & Claydon, 2007). Selanjutnya, Armstrong 
(2006)	mendefinisikan	pelatihan	sebagai	kegiatan	modifikasi	perilaku	
secara formal dan sistematis melalui pembelajaran yang terjadi sebagai 
hasil dari pendidikan, pengajaran, pengembangan dan perencanaan 
pengalaman; sedangkan pengembangan merupakan kegiatan dalam 
meningkatkan kinerja individu dalam peran mereka saat ini dan mem-
persiapkan individu tersebut untuk tanggung jawab yang lebih besar 
di masa depan. 

Setiap	ahli	dalam	bidang	sumber	daya	manusia	memiliki	definisi	
yang berbeda terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Berdasar-
kan	beberapa	definisi	di	atas	dapat	ditarik	kesimpulan	bahwa	pelatihan	
dan pengembangan merupakan proses memperoleh pengetahuan dan 
keterampilan	dengan	tujuan	untuk	meningkatkan	kinerja	dan	efisiensi	
organisasi. Becker (2009) mengembangkan teori human capital, menya-
takan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas 
individu dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang ber-
guna bagi individu tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori human 
capital, pelatihan merupakan sebuah investasi yang dilakukan individu 
selama periode awal, dan menerima pengembalian investasi tersebut 
pada periode berikutnya. Singkatnya, pelatihan merupakan investasi 
yang menghasilkan pengembangan dalam diri individu. 

Pentingnya peran pelatihan dan pengembangan dalam organi-
sasi adalah untuk mempersiapkan karyawan dengan kompetensi dan 
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan 
pelatihan dan pengembangan karyawan diperlukan pada setiap ting-
katan dalam organisasi, mulai dari posisi strategis, taksis maupun op-
erasional. Seperti dikutip dari Jehanzeb & Bashir (2013), pelatihan dan 
pengembangan memberikan dampak positif baik bagi individu maupun 
organisasi. Bagi individu, pelatihan dan pengembangan membantu 
dalam mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan, 
sehingga dapat meningkatkan peran individu tersebut dalam organisasi 
yang pada akhirnya mengarah pada meningkatnya kepercayaan diri, 
harga diri dan kepuasan kerja; sedangkan bagi organisasi program 
pelatihan dan pengembangan membantu organisasi agar dapat ber-
saing, dengan cara mempertahankan kemampuan, membedakan diri 
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dengan organisasi lain, dan meningkatkan kinerja terbaik organisasi. 
Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan memberikan 
hasil yang positif baik bagi individu maupun organisasi. 

10.2  proses pembuatan program pelatihan 
Bagi Karyawan Internasional 

Proses pelatihan dan pengembangan dilakukan secara sistematis 
dan terstruktur. Secara umum, pelatihan dan pengembangan dilakukan 
berdasarkan kebutuhan organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan 
kinerja organisasi (Armstrong, 2006). Dikutip dari Noe & Kodwani (2018), 
terdapat tujuh tahapan yang dilakukan dalam mengembangkan program 
pelatihan dan pengembangan dalam organisasi (Gambar 1). 
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Gambar 7. Proses Pelatihan dan Pengembangan (Noe & Kodwani, 2018)

Langkah penting dalam menyusun program pelatihan dan pengem-
bangan	adalah	melakukan	identifikasi	terhadap	kebutuhan	pelatihan.	
Kebutuhan dapat muncul dari tiga tingkatan, pertama pada tingkat 
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organisasi seperti perencanaan strategis serta kebutuhan dan tujuan 
organisasi; kedua pada tingkat individu, seperti tingkat kinerja karyawan 
dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan; dan 
ketiga pada tingkat operasional seperti pekerjaan dan tugas yang akan 
diberikan kepada karyawan (Priya & Panchanatham, 2011). Kebutuhan 
tersebut	 dapat	 diidentifikasi	melalui	 penilaian	 kinerja,	 kesenjangan	
pengetahuan antar karyawan, kebutuhan pengembangan karyawan, 
kebutuhan manajerial dan kebutuhan bisnis (Priya & Panchanatham, 
2011).	Berdasarkan	hasil	 identifikasi	 tersebut,	organisasi	dapat	mer-
ancang proses pembelajaran dan pelatihan yang diberikan sehingga 
pelatihan yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan 
tujuan organisasi. 

Pada kasus karyawan internasional, Monks et al., (2001) berpen-
dapat pengembangan manajemen internasional merupakan program 
yang sangat penting karena pengembangan sumber daya manusia 
internasional mampu mendukung setiap situasi masa depan. Program 
pengembangan dapat membantu organisasi untuk meningkatkan ope-
rasi manajerial dalam persaingan internasional. Selain itu, pengem-
bangan internasional adalah pengembangan keterampilan individu 
dan karir yang berhubungan dengan rotasi pekerjaan, promosi dan 
pelatihan sumber daya manusia internasional (Mabey, 2008). Menurut 
Harvey et al., (2001), pengembangan kognitif multikultural dan sistem 
kerja internasional merupakan faktor penting keberhasilan pasar dalam 
lingkungan persaingan global. Menurut Shen (2005) komponen utama 
pelatihan yang diperlukan adalah kesadaran budaya, pelatihan baha-
sa, orientasi kerja dan pelatihan kepekaan, diluar komponen pelatihan 
manajemen dan keterampilan teknik yang juga diperlukan. Pelatihan 
dan pengembangan untuk karyawan internasional diperlukan untuk 
meningkatkan kapasitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
secara lintas budaya. Menurut Noe & Kodwani (2018), agar pelatihan 
dan pengembangan karyawan internasional dapat berjalan dengan 
baik, tujuan akhir dari pelatihan tersebut harus mencakup kompetensi 
pada bidang keahlian tertentu; mampu berkomunikasi secara verbal dan 
nonverbal;	fleksibel,	toleransi	dan	peka	terhadap	perbedaan	budaya;	
dan memiliki motivasi kerja yang tinggi, mau belajar tentang budaya 
dan bahasa baru. 

Pelatihan budaya mengeksplorasi untuk memberikan pengetahuan 
bagi individu terkait budaya pada negara tertentu. Aspek budaya terse-
but meliputi pelatihan yang terdiri dari sejarah, politik, budaya, ekonomi, 
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sosial, agama, praktik bisnis, perumahan dan pelatihan kepekaan 
bu	daya	dan	sikap	fleksibilitas	(Shen,	2005).	Budaya,	fisik	dan	penye-
suaian interpersonal dengan lingkungan baru mempengaruhi efektivitas 
profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam organisasi. 
Selain itu, pelatihan praktis juga diperlukan untuk kehidupan sehari-hari 
agar dapat membantu dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan 
baru yang berfokus pada simulasi operasi secara langsung (Hill, 2008). 

10.3 Sistem Karier Karyawan Internasional 
Karier merupakan penggambaran dari karakteristik karyawan, yang 

memiliki pekerjaan, posisi dan pengalaman yang berbeda. Perencana-
an karier karyawan, perusahaan perlu menyediakan sistem untuk 
meng	identifikasi	dan	memenuhi	kebutuhan	karyawan,	yang	mengacu	
pada sistem untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan. Bagi 
karyawan internasional, sistem karier merupakan bagian yang sangat 
penting dalam mengembangkan potensi-potensi karyawan terkait de-
ngan pelatihan dan pengembangan. Pengembangan karier merupakan 
implikasi langsung dari pelatihan dan pengembangan yang diperoleh 
karyawan. Noe & Kodwani (2018) dalam bukunya menjabarkan beber-
apa pendekatan dalam pengembangan karier karyawan, yaitu:

1. Pendidikan Formal
 Program pendidikan formal meliputi program off-site dan on-site 

yang dirancang khusus bagi karyawan, seperti pendidikan formal 
perkuliahan	maupun	 kursus-kursus	 dan	 sertifikasi	 singkat	 yang	
ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Program off-site merupakan 
program pendidikan formal yang tidak diselenggarakan secara 
langsung di universitas, sedangkan program on-site dilaksanakan 
langsung di universitas dimana karyawan diinstruksikan langsung 
oleh perusahaan untuk melaksanakan pendidikan. Biasanya per-
usahaan akan membiayai pendidikan, terkhusus bagi karyawan 
yang memiliki potensi manajemen. 

2. Pendidikan Eksekutif 
 Pendidikan eksekutif merupakan program pendidikan khusus yang 

ditujukan pada eksekutif perusahaan, dengan program pendidikan 
yang berfokus pada kepemimpinan, kewirausahaan, perubahan 
bisnis, inovasi dan bisnis global. Biasanya program eksekutif ber-
langsung dengan metode campuran yaitu belajar secara langsung 
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secara tatap muka dan secara online. Sama seperti program pendi-
dikan formal, pihak perusahaan akan memberikan biaya pendidikan 
selama program berlangsung. 

3. Asesmen 
 Asesmen atau penilaian melibatkan proses pengumpulan informasi 

dan umpan balik (feedback) kepada karyawang terkait perilaku, 
gaya komunikasi dan keterampilan mereka. Asesmen perlu dilaku-
kan	untuk	mengidentifikasi	karyawan	dengan	potensi	manajerial	
dan untuk mengukur kekuatan serta kelemahan masing-masing 
karyawan. Asesmen juga diperlukan untuk mengidentifikasi 
karyawan dalam hal rotasi, mutasi atau kenaikan jabatan. Asesmen 
dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti tes kepribadian 
dan psikotes, Assessment Center di perusahaan, dan Performance 
Appraisals and 360-Degree Feedback Systems. 

4. Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja merupakan pendekatan yang paling umum 

dilakukan dalam pengembangan karier karyawan. Pengalaman ker-
ja dianggap sebagai sumber pendidikan yang baik dimana karyawan 
telah mengalami hubungan, permasalahan, tuntutan pekerjaan, 
tugas, dan lain-lain terkait dengan bidang pekerjaannya, sehingga 
karyawan dianggap telah melaksanakan praktik dan pembelajaran 
langsung di lapangan. Pengalaman kerja secara tidak langsung 
menuntut karyawan untuk mempelajari dan mengembangkan kete-
rampilannya, terutama saat dihadapkan dengan tanggung jawab 
dan pekerjaan baru. 

5. Hubungan Interpersonal 
 Selain melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, hubung-

an interpersonal antar karyawan juga dapat menjadi pendekatan da-
lam mengembangkan karier. Karyawan mengembangkan keteram-
pilan dan menambah pengetahuan mereka tentang perusahaan dan 
proses pekerjaan dengan melakukan interaksi dengan karyawan 
lain maupun karyawan yang lebih berpengalaman. Secara garis 
besar, karyawan saling berbagi pengetahuan yang mereka miliki 
satu sama lain. Karyawan dapat memperoleh pengetahuan baik 
secara organik melalui interaksi dalam pekerjaan, maupun melalui 
kegiatan mentoring dan peer coaching. 

Program pengembangan karier memiliki dampak positif yang da-
pat ditunjukkan pada meningkatkan kemampuan kerja. Mathis et al., 
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(2015) melakukan penyusunan tahapan dalam pengembangan karier 
karyawan (Gambar 2). Tahapan tersebut dibagi berdasarkan rentang 
usia karyawan, sehingga kebutuhan dan fokus program pengembangan 
dapat ditentukan. Pengembangan karier dibagi dalam empat tahapan 
yaitu karier awal (early career), pertengahan karier (mid career), akhir 
karier (late career), dan tahap pensin (career end) (Mathis et al., 2015). 
Berdasarkan tahapan tersebut, program pelatihan dan pengembangan 
diperlukan terutama pada tahap karier awal dimana karyawan masih 
berada	pada	 tahap	mengidentifikasi	minat	dan	mengembangkan	ke-
mampuannya, sehingga pelatihan dan pengembangan diperlukan agar 
karyawan dapat memiliki karier yang mantap pada tahapan selanjutnya.
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Gambar 8. Tahapan Pengembangan Karier Karyawan (Mathis et al., 2015)

Perencanaan	karier	bertujuan	untuk	mengidentifikasi	 kebutuhan	
dan peluang karier karyawan, serta melaksanakan progam pengem-
bangan sumber daya manusia untuk mendukung karier individu dalam 
organisasi. Perencanaan karier merupakan proses penemuan yang 
berkesinambungan dimana individu dapat mengembangkan konsep 
pekerjaannya sendiri sebagai hasil dari keterampilan atau kemampuan, 
kebutuhan, motivasi dan aspirasi dari sistem nilainya sendiri (Schweiger, 
1992). Perencanaan karier dipandang sebagai proses yang dilakukan 
secara sistematis dan komprehensif dari penargetan pengembangan 
karier dan implementasi strategi, penilaian diri dan analisis peluang 
dalam organisasi. Proses perencanaan karier melibatkan peran aktif 
organisasi dan individu dalam organisasi secara bersamaan. Oleh sebab 
itu, perencanaan karier harus menghubungkan kebutuhan individu dan 
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kebutuhan organisasi (Popescu Neveanu, 2003). Ivancevich & Glueck 
(1986) menyusun sistem perencanaan karier karyawan (Gambar 9).

10.4 Implementasi pelatihan dan pengembangan 
Bagi Karyawan Internasional

 Implementasi dari sistem pengembangan karier telah dirangkum 
dalam	analisis	yang	dilakukan	oleh	Berber	&	Slavić	(2014)	pada	berbagai	
organisasi di Eropa. Teknik yang umum digunakan untuk pengembang-
an karier di Eropa adalah partisipasi dalam tim proyek, partisipasi 
dalam tugas lintas organisasi, lintas disiplin dan lintas fungsi, tugas 
khusus untuk meransang pembelajaran dan pelatihan di tempat kerja 
dan jaringan. Organisasi di Eropa lebih menekankan pada peningkatan 
kualitas karyawan melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja. 
Berdasarkan pendekatan pengembangan karier oleh Noe & Kodwani 
2018), kita dapat melihat bahwa organisasi di Eropa cenderung meng-
gunakan pendekatan pengalaman kerja dan hubungan interpersonal. 
Kedua pendekatan ini saling berhubungan, karena pengalaman kerja 
yang diperoleh karyawan dapat diperoleh karena adanya hubungan 
interpersonal antar kayawan dalam organisasi.

Selanjutnya, menurut Martinez-Fernandez & Choi (2013) sebagian 
besar organisasi di Asia cenderung menguatkan pendidikan teknis dan 
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Gambar 9. Sistem Perencanaan Karier Karyawan (Ivancevich & Glueck, 1986)
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kejuruan, sedangkan beberapa negara berfokus pada pendidikan dasar. 
Organisasi-organisasi di Asia menangani kebutuhan pengembangan 
keterampilan berdasarkan transisi ke green growth economy. Pendekat-
an yang dilakukan oleh negara-negara Asia seperti memperkuat sistem 
pen didikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, membina intensitas 
pe nge tahuan melalui pelatihan di tempat kerja, mengembangkan 
ekosistem keterampilan lokal, dan mengintegrasikan keterampilan 
dan teknologi untuk green growth economy. Berdasarkan pendekatan 
pengembangan karier oleh Noe & Kodwani 2018), kita dapat melihat 
bahwa organisasi di Asia cenderung menggunakan pendekatan pen-
didikan formal dan pendidikan eksekutif sebagai usaha dalam mening-
katkan kualitas karyawan dan organisasi. 

Perbedaan pendekatan yang dilakukan organisasi di Eropa dan 
Asia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik individu karyawan 
maupun organisasi. Meskipun organisasi dapat memberikan pelatihan 
dan pengembangan karier yang identik untuk karyawan, hasil pelatihan 
dan pengembangan tersebut akan berbeda pada setiap organisasi. Hal 
ini karena setiap organisasi memiliki lingkungan bisnis yang unik dan 
budaya organisasi yang berbeda. Selanjutnya, setiap karyawan meng-
gali dan menggunakan intervensi karier untuk tujuan yang berbeda, 
sehingga pelatihan dan pengembangan yang sama akan memperoleh 
hasil yang berbeda pada setiap karyawan (Lee & Lee, 2018). Dari 
perbedaan di Eropa dan Asia di atas, kita juga dapat menyimpulkan 
bahwa faktor budaya dimana organisasi tersebut berada memberikan 
pengaruh bagaimana organisasi merancang sistem pengembangan 
karyawan yang berbeda, dimana organisasi di Eropa lebih mengimple-
mentasikan pengembangan karier secara transformasional sedangkan 
organisasi di Asia lebih mengimplementasikan pengembangan karier 
secara tradisional (Baruch, 2004). 

Setiap organisasi perlu memastikan bahwa setiap aspek dalam or-
ganisasi	bekerja	secara	efisien,	oleh	karena	itu	organisasi	dituntut	untuk	
memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manu-
sia yang berkualitas terkait dengan pengembangan karier karyawan 
dalam organisasi. Pengembangan karier dapat mempengaruhi kinerja 
organisasi secara keseluruhan. Terutama bagi karyawan internasional, 
organisasi perlu mempersiapkan karyawan yang dapat bersaing dalam 
lingkungan multinasional. Pengembangan karier memiliki peran penting 
baik bagi karyawan maupun organisasi karena memungkinkan adanya 
pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan individu, 

Menetapkan jalur karier
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yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber keberhasilan or-
ganisasi dalam jangka panjang. Pengetahuan, keterampilan, sikap dan 
pengalawan karyawan menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkem-
bangan organisasi. Organisasi harus secara hati-hati memperkirakan 
pentingnya karyawan dan mengelola pengembangan karier mereka 
dengan cara terbaik untuk mendapatkan seluruh kemungkinan keun-
tungan yang akan ada dalam fungsi pengembangan organisasi. 

Pelatihan dan pengembangan yang diperoleh oleh karyawan dapat 
memberikan kesempatan bagi karyawan dalam mengembangkan kete-
rampilan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan lebih me-
mahami	peran	pekerjaan	mereka	sehingga	dapat	meningkatkan	efisiensi	
dalam proses kerja dan produktivitas yang lebih baik. Pengembangan kari-
er melalui pelatihan dan pengembangan diperlukan baik bagi karyawan 
yang baru memulai karier, maupun bagi karyawan lama untuk membantu 
dalam mencapai tujuan karier dan dapat menyesuaikan diri dengan 
perkembangan lingkungan bisnis dan teknologi. Pada akhirnya, pelatihan 
dan pengembangan serta pengelolaan karier karyawan internasional 
menjadi faktor penting dalam upaya untuk pengembangan organisasi.
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Bab 11
Hubungan Industrial dan Mengelola 
SDM dalam Konteks Internasional

Tyas Oki Pratami

11.1 Definisi Hubungan Industrial
Konsep hubungan industrial membahas berbagai produk pemikiran 

yang telah dihasilkan oleh berbagai kalangan, tentang eksistensi hu-
bung an industrial sebagai sebuah disiplin ilmu maupun sebuah praktik 
kehidupan. Sesuai dengan sifatnya, konsep hubungan industrial senan-
tiasa berkembang tergantung fenomena yang berhasil ditangkap oleh 
indera, serta dipersepsi oleh pikiran. Oleh karena itu, perkembangannya 
sangat ditentukan oleh berbagai konsep dan paradigma kehidupan 
yang berlangsung pada masa dan wilayah tertentu. Misalnya, konsep 
hubungan industrial pada masyarakat yang didominasi oleh faham libe-
ral akan berbeda dengan masyarakat yang pemikirannya didominasi 
oleh faham sosialis.

Hubungan industrial merupakan salah satu aspek yang paling pen-
ting dalam kaitan dengan hubungan ketenagakerjaan. Secara praktis, 
hubungan industrial bisa diartikan sebagai hubungan antara semua 
pihak yang terkait dalam proses produksi suatu barang/jasa di suatu 
organisasi/perusahaan.	Beberapa	definisi	tentang	hubungan	industrial	
yang masing-masing mewakili ketiga aliran pemikiran di atas.

1. Cascio (1992)
 “Employee relations mencakup semua praktik yang mengimple-

mentasikan	filosofi	dan	kebijakan	organisasi	yang	berkaitan	dengan	
pekerja.”

	 Definisi	 ini	masuk	aliran	model	hubungan	bipartit,	karena	hanya	



144 Hubungan Industrial dan Mengelola SDM

melibatkan pekerja dan majikan dalam proses produksi.
2. Werther & Davis (1996)
 “Hubungan industrial merupakan kebijakan dan praktik-praktik 

sumberdaya manusia yang efektif, memberikan posisi yang paling 
baik bagi organisasi untuk menjawab tantangan-tantangan yang 
muncul dari pekerja yang produktif, serikat pekerja dan keterlibatan 
pemerintah”.	Definisi	ini	cenderung	bersifat	kompromistis,	model	
hubungan tripartit, karena melibatkan unsur pemerintah, selain 
unsur majikan dan pekerja.

Definisi–definisi	di	atas	menunjukkan	hubungan	industrial	hanya	
dilihat secara pragmatis dan kontekstual sebagai sebuah praktik dan 
kebijakan yang menggambarkan pola hubungan diantara para pelaku 
proses produksi diri pada sebuah organisasi perusahaan. Padahal kon-
sep hubungan industrial harus dipandang lebih luas dan mendalam, yaitu 
harus mempertimbangkan nilai-nilai konten yang sangat mewarnai dan 
mempengaruhi pola hubungan, baik pada tataran input, proses maupun 
output. Nilai–nilai itulah yang secara esensial menentukan tujuan dan 
mempengaruhi bahkan mampu membedakan praktik hubungan indus-
trial pada satu dan lain organisasi.

11.2 Sejarah Hubungan Industrial
Tumbuh dan berkembangnya hubungan industrial secara global 

berlangsung secara evolutif, yaitu melalui fase-fase yang erat berkaitan 
dengan peristiwa-peristiwa yang satu sama lain saling mempengaruhi, 
sehingga oleh karenanya dinamakan dengan the global evolution of 
industrial relations (Kaufman, 2004). Konsep dasar hubungan industrial 
dipicu oleh terjadinya 3 peristiwa yang saling berhubungan di sekitar 
akhir abad 18 dan awal abad 19, yaitu: revolusi industri (industrial revo-
lution), revolusi demokrasi (democratic revolution) dan revolusi kapitalis 
(capitalist revolution) (Kaufman, 2004; 1-15). Revolusi industri yang 
terjadi di Inggris akhirnya menjalar ke berbagai negara pada berbagai 
belahan dunia termasuk ke Eropa daratan seperti: Perancis, Jerman, 
Italia, Ruisa, Amerika utara, bahkan hingga ke Asia seperti India, Je-
pang dan Korea, yang menghasilkan pemahaman tentang hubungan 
industrial moderen. Dampak lebih luas dari revolusi industri terjadi pada 
empat aspek kehidupan (Kaufman, 2004; 16-17), yaitu:
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1. Perkembangan yang saling berkaitan antara revolusi dalam teknolo-
gi industri (seperti: penggunaan mesin produksi menggantikan ma-
nusia, penggunaan bahan kimia dalam proses produksi, terjadinya 
proses metalurgi serta ditemukannya bentuk energi baru dalam 
produksi), berpengaruh dan mendorong untuk terjadinya revolusi 
pada bidang organisasi. Hal tersebut karena dengan terbentuknya 
industri yang berskala besar dan kompleks (dengan modal yang 
juga besar), membutuhkan jumlah pekerja yang juga besar dan 
berkualitas, untuk mengelola sistem produksi yang interdependensi.

2. Terjadi pengembangan dan penyebaran pasar kerja (labor mar-
ket development) yang mau tidak mau harus mengikuti model 
dan kaidah ekonomi pasar dimana pekerja menjadi salah satu 
komoditas dalam pasar kerja yang salah satu kriterianya adalah 
keseimbangan supply and demand, serta keseimbangan upah 
dengan produktivitas kerja. Selanjutnya terjadi pergeseran pola 
kependudukan melalui urbanisasi dan migrasi tenaga kerja secara 
masif, serta pergeseran pola produksi dari pertanian ke industri.

3. Terjadi diferensiasi bahkan mendorong pengelompokan antar 
negara akibat perbedaan sejarah dan pengalaman dalam pro-
ses pembangunan. Seperti waktu dimulainya revolusi industri, 
mempengaruhi peranan negara dalam proses industrialisasi, yang 
pada akhirnya mendorong terjadinya diferensiasi kebijakan politik 
ekonomi yang dipilih, yaitu: Ekonomi sosialis yang memberikan 
peran besar kepada negara sehingga sangat menentukan dalam 
kebijakan dan proses perekonomian negara. 

4. Terjadinya penumpukan kekayaan ekonomi dunia oleh hanya seba-
gian kecil negara, sehingga menimbulkan pengelompokan antara 
negara ekonomi maju, negara berkembang serta negara miskin 
(under development) yang berakibat timbulnya kesenjangan dan 
kecemburuan ekonomi.

Terjadinya revolusi industri, berjalan paralel dengan revolusi di 
bidang sosial politik dan pemerintahan, khususnya penegakan Hak Asasi 
Manusia (HAM). Di Inggris telah terjadi pergeseran system politik dan 
pemerintahan, dengan ditandatanganinya piagam Magna Carta. Dimana 
secara perlahan namun pasti terjadi pergeseran system kekuasaan dari 
sistem pemerintahan monarki ke sistem perwakilan (House of Com-
mon). Pada dasarnya revolusi demokrasi dilakukan dengan mengubah 
sistem kekuasaan monarki yang absolut kepada system pemilihan yang 
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demokratis, melalui pembentukan lembaga- lembaga perwakilan rakyat. 
Seperti di Belgia pada tahun 1893; di Italia pada tahun 1860; di Swedia 
pada tahun 1902, di Spanyol pada akhir tahun 1800 serta juga terjadi 
di Rusia untuk mengubah sistem aristokrasi di bawah kekuasaan Tzar. 
Revolusi demokrasi pada akhirnya juga merembet dan mempengaruhi 
pada sektor industri pada akhir abad ke 19, yaitu dengan kesadaran 
dan kebutuhan terwujudnya demokrasi industry (industrial democracy).

Revolusi ketiga yang berhubungan erat dengan sejarah perjalanan 
panjang hubungan industrial adalah dalam bentuk revolusi kapitalis yang 
terjadi pada awal abad ke 18, yaitu dengan muncul dan meningkatnya 
faham kapitalisme, serta marak dan meluasnya faham ekonomi pasar 
(market economy). Secara konseptual sebenarnya antara kapitalisme 
dan ekonomi pasar merupakan hal yang berbeda, akan tetapi keduanya 
menjadi dasar sebagai instrumen sosial tentang kepemilikan pribadi 
(private ownership), serta kebebasan dalam melakukan perjanjian yang 
merupakan landasan bagi faham kapitalisme.

Lahirnya faham kapitalisme sangat dipengaruhi oleh lahirnya 
pemikiran tentang sistem ekonomi pasar pada tahun 1776, bersa-
maan dengan declaration of independence di Amerika Serikat, yang 
substansinya sangat mengagungkan kebebasan pribadi. Hal tersebut 
juga secara bersamaan dengan publikasi bukunya Adam Smith yang 
berjudul The Wealth of Nation, yang menonjolkan konsep tentang kes-
amaan peran dalam realitas kehidupan perekonomian. Faham tersebut 
memandang peran yang lebih besar dari pemilik modal (kapitalis), dalam 
proses produksi. Dimana pertambahan nilai yang terjadi akibat proses 
produksi, seluruhnya merupakan hak mutlak pemilik modal, sedangkan 
pekerja hanya mendapatkan sebagian kecil penghasilan dari tenaga 
yang telah dikeluarkannya.

Bidang HRM dan IR memiliki akar abad ke-19 yang beragam di 
Eropa dan Amerika Utara (Kaufman, 2004) tetapi sebagai bidang pe-
nelitian, pengajaran, dan praktik formal di Amerika Serikat pada akhir 
tahun 1910-an. IR dalam konteks AS adalah bingkai sebagai studi 
multidisiplin dari semua aspek hubungan kerja dengan ekonomi politik 
yang lebih luas dan fokus bisnis yang strategis serta perhatian yang 
seimbang terhadap kepentingan pemberi kerja, karyawan, dan sosial/
masyarakat (tetapi di luar Amerika Utara sebagian besar berfokus pada 
aspek kolektif/serikat sampai tahun 1990-an). Dari awal, HRM dan IR 
sama-sama dikenal sebagai hubungan kerja dan hubungan industri-
al, meskipun yang terakhir telah mendominasi sampai baru-baru ini 
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(Kaufman, 2004). HRM hari ini muncul pada awal 1980-an dari admi-
nistrasi bisnis, manajemen, hubungan manusia, dan psikologi personel/
industri dan telah lama dianggap sebagai sub-bidang sekolah bisnis. 
IR dengan fokus yang lebih khusus pada pengelolaan hubungan kerja 
di dalam perusahaan dengan penekanan tentang praktik manajemen 
dan kepentingan pemegang saham (Kaufman, 2014). Namun, selama 
empat dekade terakhir, dan khususnya di Amerika Serikat, kedua bidang 
tersebut telah terpisah karena spesialisasi akademik yang berkembang 
dan	perpecahan/konflik	antara	berbagai	bidang	disiplin	ilmu	(misalnya,	
ekonomi	versus	psikologi),	tingkat/fokus	analisis	organisasi	(verifikasi	
eksternal dan sosial/kolektif), internal dan perilaku/individu, dan praktik/
kebijakan (misalnya, tata kelola pemegang saham versus pemangku 
kepentingan, suara kolektif versus suara individu, keinginan/kebutuhan 
serikat pekerja).

Hubungan industrial berintikan kejelasan antara hak dan kewajiban 
pengusaha dan pekerja atau serikat kerja yang dituangkan dalam pera-
turan legal pemerintah yaitu Undang-undang dan peraturan lainnya, 
juga dituangkan dalam aturan-aturan yang bersifat internal perusahaan 
seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), dan perjanjian 
kerja	bersama	(PKB).	Hubungan	industrial	sering	didefinisikan	sebagai	
hubungan kerja berserikat dalam perundingan bersama merupakan 
sarana utama untuk menentukan syarat dan ketentuan dari pekerjaan 
(Kaufman 2004). Namun, hubungan industrial diperumit oleh perbedaan 
antara politik, hukum, sistem ekonomi dan sosial budaya di negara asal. 
Hubungan industrial juga dapat melibatkan beberapa masalah yang 
mungkin tidak terjadi dalam operasi rumah, misalnya, pengambilan 
keputusan yang menunjukkan sejauh mana hubungan industrial adalah 
pusat terdesentralisasi atau dipengaruhi oleh sistem hubungan industrial 
rumah. Hubungan industrial dalam (IHRM) berkaitan dengan isu-isu, 
fungsi, kebijakan dan praktik yang dihasilkan dari kegiatan strategis 
perusahaan multinasional dan berdampak pada perhatian dan tujuan 
internasional perusahaan. Praktik HRM dan IR MNC mungkin memiliki 
fitur	berbeda	yang:memberikan	wawasan	segar	ke	dalam	perdebatan	
dalam fokus HRM internasional tentang standardisasi, lokalisasi, inte-
grasi,	konvergensi	dan	diversifikasi.
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11.3  pengelolaan SDM dalam Konteks               
Internasional

Manajemen SDM global dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Faktor budaya, negara-negara sangat berbeda dalam hal budaya 

dengan kata lain, dalam nilai dasar yang didasar yang dianut oleh 
warga negaranya, dan bagaimana nilai ini dimanifestasikan dalam 
seni, program social, program politik dan cara-cara melakukan 
berbagai hal di negara hal tersebut. Perbedaan budaya dari seti-
ap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek 
manajemen antar cabang-cabang perusahaan. Sebagai contoh, 
hostede mengatakan bahwa masyarakat berbeda dalam jarak 
kekuasaan dengan kata lain, batas mana anggota yang tidak terlalu 
berkuasa dari intitusi menerima dan mengharpkan pendistribusian 
kekuasaan yang tidak sama.

2. Sistem ekonomi, perbedaan dalam sistem ekonomi juga diterjemah-
kan kedalam perbedaan praktek SDM. Salah satunya, beberapa 
negara lebih terpadu dengan ide perusahaan bebas daripada 
negara lainnya.

3. Faktor hukum dan hubungan industrial, faktor hukum dan juga in-
dustri (hubungan antara pekerja, serikat pekerja dan pengusaha) 
beragam dari negara satu kenegara lainnya.

4. Serikat Uni Eropa, tahun 1990an, negara-negara terpisah dari 
bekas komunitas eropa (EC) disatukan menjadi sebuah pasar 
bersama untuk barang, jasa, modal, dan bahkan tenaga kerja 
yang disebut Uni Eropa (EU). Tarif untuk barang yang bergerak 
lintas perbatasan dari satu negara EU ke negara lainnya umumnya 
hilang, dan karyawan kini mudah merasa bebas antar pekerjaan 
di negara-negara EU. Hukum Uni Eropa saat ini meminta perusa-
haan multinasional untuk berkonsultasi dengan pekerja mengenai 
beberapa tindakan perusahaan seperti pemberhentian massal.

Organisasi yang menjalankan bisnis secara internasional mungkin 
berkembang dari organisasi yang terlibat dalam aktivitas ekspor dan 
impor, menjadi perusahaan multinasional kemudian menjadi organisasi 
global. Perusahaan telah melebarkan sales, manufaktur, dan lingkup 
organisasinya ke seluruh dunia. Begitu pula dengan tenaga kerja. Saat 
ini mobilitas pekerja telah melewati batas-batas negara, ini akan menjadi 
tantangan bagi organisasi karena dengan semakin tingginya tingkat glo-
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balisasi maka semakin tinggi pula tingkat kompetisi yang akan dihadapi 
oleh organisasi. Penyusunan staf organisasi global pengusaha adalah 
inti	dari	SDM	internasional.	Proses	ini	meliputi	pengidentifikasian	dan	
penyeleksian orang yang akan mengisi posisi tersebut diluar negeri, 
dan kemudian menempatkan mereka diposisi itu.

1. Penyusunan staf internasional: dari negara asal atau lokal. Per-
usahaan multinasional menggunakan beberapa jenis manajer 
internasional. Lokal adalah warga negara dari negara tempat 
mereka bekerja. Ekspatriat masih mewakili minoritas dari manajer 
multinasional. Jadi, sebagian besar posisi manajerial diisi oleh 
orang lokal daripada ekspatriat baik dalam operasi kantor pusat 
atau cabang luar negeri.

2. Offshoring / sub kontrak. Menugaskan karyawan lokal luar negeri 
untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh 
karyawan domestik. Pekerjaan offshoring sangat kontroversial. 
Orang-orang yang tidak setuju degan offshoring menkhawatirkan 
hilangnya pekerjaan ini akan berarti berkurangnya jutaan pekerjaan. 
Pihak yang setuju dengan offshoring percaya bahwa para peng-
usaha harus mensub-kontrakan pekerjaan agar tetap kompetitif 
secara global dan uang yang dapat dihemat oleh para pengusaha 
meningkatkan penelitian dan pengembangan, dan akhirnya akan 
menciptakan lebih banyak pekerjaan domestik bagi para pekerja.

3. Nilai-nilai dan kebijakan penyusunan staf internasional. Nilai-nilai 
ini diterjemahkan ketiga kebijakan penyusunan staf internasional 
yang luas. Dengan kebijakan penyusunan staf yang etnolsentris, 
perusahaan mengisi pekerjaan manajemen kunci dengan orang 
yang memiliki kewarganegaraan negara asal. Perusahaan yang 
berorientasi polisentris akan menyusun staf cabang luar negerinya 
dengan orang yang memiliki kewarganegaraan negara setempatnya 
dan staf kantor pusatnya dengan orangnya memiliki kewarganega-
raan tempat asal. Kebijakan penyusunan staf geosentris, mencari 
orang yang terbaik untuk pekerjaan kunci diseluruh organisasi, 
dengan mengabaikan kewarganegaraannya.

4. Mengapa penugasan internasional gagal? Karena penugasan 
internasional adalah inti dari SDM internasional, merupakan hal 
yang mengecewakan melihat sering kali penugasan ini gagal. Hal 
ini tampak disebabkan oleh lebih banyak usaha yang melakukan 
langkah untuk mengurangi masalah yang dihadapi oleh para 
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ekspatriat, misalnya dengan meyeleksi ekspatriat dengan lebih 
hati-hati, membantu para pembantu mereka untuk mendapatkan 
pekerjaan, dan memberikan lebih banyak dukungan para ekspatriat 
dan keluaganya.

5. Melakukan seleksi manajer internasional. Proses yang digunakan 
perusahaan untuk menyeleksi para manajer bagi operasi mereka 
baik domestik atau luar negeri jelas memiliki banyak kesamaan. 
Bagi penugasan mana pun, kandidatnya memiliki pengetahuan dan 
keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan dan kecerdasan 
serta keterampilan untuk menjadi seorang manajer yang berhasil. 
Menyeleksi manajer berarti menguji mereka terhadap sifat yang 
memprediksikan keberhasilan dalam beradaptasi terhadap ling-
kung an baru. Penyaringan kemampuan adaptasi untuk penyaringan 
ekspatriat sering dilakukan oleh psikolog atau pskiater untuk menilai 
kemungkinan keberhasilan orang yang ditugaskan.

11.4  Cara Melatih dan Mempertahankan 
Karyawan Internasional

Cara melatih dan mempertahankan karyawan internasional adalah 
sebagai berikut:

a. Meorientasikan dan melatih karyawan terhadap penugasan inter-
nasional;

	 Aktifitas	 pengembangan	manajemen	 internasional	 juga	 dapat	
memiliki dampak yang lebih terlihat para manajer dan perusahaan 
mereka. Contohnya, penugasan rotasi dapat membantu para 
manajer membentuk ikatan dengan para collega diseluruh dunia, 
dan mereka dapat menggunakan kontrak tersebut untuk membuat 
keputusan	tepat	guna.aktifitas	seperti	seminar	dapat	menanamkan	
tentang nilai strategi dan kebijakan perusahaan. Terdapat beberapa 
trend dalam pelatihan dan pengembangan para ekspatriot. Perta-
ma, tidak hanya memberikan pelatihan lintas budaya melainkan 
memberikan pelatihan lintas budaya yang berkelanjutan di negeri 
tujuan pada tahap awal. Kedua, pengusaha menggunakan manajer 
yang kembali sebagai sumber untuk menuai penetapan pikiran 
global dari staf mereka di kantor pusat.
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b. Kompensasi ekspatriat;
 Insentif berdasarkan kinerja tetap tidak terlalu banyak digunakan di 

luar negeri. Premi pelayanan luar negeri, merupakan pembayaran 
keuangan bagi dan diatas pembayaran pokok. Biaya kesukaran 
memberikan kompensasi kepada ekspatriat dalam kondisi ke-
hidupan dan pekerjaan yang sukar dilokasi luar negeri tertentu. 
Premi mobilitas merupakan pembayaran satu kali dalam jumlah 
besar untuk memberikan penghargaan kepada karyawan karena 
pindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.

c. Penilaian kinerja para manajer internasional;
 Manajemen local yang harus mendapatkan input tetapi perbedaan 

budaya disni dapat membuat penyimpangan penilaian.jadi, para 
atasan di negera setempat mungkin mengevaluasi seorang ma-
najer ekspatriat dengan agak negative jika mereka merasa bahwa 
pembuatan keputusan partisipatif yang dibuat manajer itu tidak 
pantas secara cultural. Disatu sisi manajer di kantor pusat ungkin 
sangat merasa hal itu diluar jangkauan sehingga mereka tidak dapat 
memberikan penilaian yang syah, karena mereka tidak sepenuhnya 
menyadari situasi yang dihadapi manajer secara local.

d. Hubungan pekerja internasional;
 Perusahaan yang membuat cabang diluar negeri akan menemukan 

perbedaan yang mencolok dalam praktek hubungan pekerja antar 
Negara dan antar daerah.

e. Terorisme keamanan dan SDM global.
 Meningkatnya ancaman terorisme mempengaruhi kegiatan SDM 

domestik dan luar negeri. Secara domestik. Hukum dan prosedur 
federal anti teroris yang baru memengaruhi kemampuan pengusaha 
untuk mengimport dan mengeksport tenaga kerja. Para pengusaha 
juga menghadapi resistensi yang lebih besar dari para ekspatriat 
prospektif. Banyak pengusaha memang butuh pelayanan dari tim 
krisis lalu mereka dapat meminta bantuan tim manajemen krisis, 
misalnya ketika mereka menerima peringatan bahwa elemen crimi-
nal telah menculik atau telah menyandera salah satu ekspatriat 
mereka, atau mengancam seseorang dengan sesuatu yang mem-
bahayakan. Mempekerjakan para tim krisis dan membayar uang 
tebusan bisa sangat mahal bagi perusahaan kecuali perusahaan 
besar, jadi sebagian besar pengusaha dengan banyak karyawannya 
di luar negeri membeli asuransi dan uang tebusan.
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11.5 Serikat pekerja Internasional
SDM	internasional	tentunya	beragam,	dan	dapat	diklasifikasikan	

sebagai berikut:

1. Ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam 
suatu organisasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari 
negara dimana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut 
merupakan seorang warga yang berasal dari negara dimana kantor 
pusat organisasi setempat.

2. Warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah 
seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan yang 
merupakan seorang warga dari negara dimana operasi itu ditem-
patkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara 
lain. 

3. Warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari 
satu negara yang bekerja di negara kedua, dan dipekerjakan oleh 
sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga.

Perbedaan antara serikat pekerja bisnis dan serikat pekerja sosial 
(Dreiling 1998).; Moody 2001) adalah serikat pekerja bisnis membatasi 
diri mereka untuk mendapatkan bagian yang adil dari pertumbuhan 
ekonomi sambil meninggalkan pertanyaan yang lebih luas tentang 
ekonomi politik dan kesetaraan ditangan perusahaan dan negara ba-
gian (tentang serikat pekerja bisnis lihat Moody 1988). Di samping itu, 
‘serikat pekerja sosial percaya bahwa serikat pekerja harus memiliki 
suara tentang organisasi ekonomi politik baik karena membentuk keun-
tungan materi mereka (tentang serikat pekerja sosial lihat Waterman 
1993; Munck 2002; Ros 2007). Para ekonom secara tradisional tidak 
banyak berfokus pada bagaimana preferensi serikat terbentuk. Namun 
demikian, tingkat orientasi upah vs orientasi kerja seringkali penting baik 
untuk prediksi tentang bagaimana serikat pekerja akan berperilaku dan 
bagaimana hasil tertentu dievaluasi dilihat dari sudut pandang serikat 
pekerja. Misalnya, Chu etAl. (2016) memprediksi bahwa peningkatan 
daya tawar serikat pekerja akan menyebabkan berkurangnya lapang-
an kerja, lebih sedikit inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih 
rendah dan juga inovasi itu diarahkan ke luar negeri. Namun, semua ini 
didasarkan pada asumsi bahwa serikat pekerja berorientasi pada upah. 
Sebaliknya, efek menguntungkan dari desentralisasi tawar-menawar da-
lam menghadapi kemungkinan outsourcing, ditemukan dipekerjaan kita, 



153SDM InternaSIonal: Konseptualitas Bisnis Global

membangun serikat pekerja yang relatif berorientasi pada pekerjaan.
Apakah serikat pekerja buruk atau baik untuk ekonomi? Kekuatan 

pasar di pasar tenaga kerja adalah penyimpangan dari model kompetitif 
dan	kerugian	efisiensi,	meskipun	efek	redistribusi	dapat	dilihat	positif.	
Namun, ini tidak cocok dengan fakta bahwa banyak ekonomi di Eropa 
Utara dicirikan oleh pendapatan tinggi dan produktivitas dan juga serikat 
pekerja yang masih relatif kuat. Terutama di serikat pekerja Swedia, 
berusia hampir seratus tahun bahwa serikat pekerja yang kuat dapat 
menggerakkan ekonomi menuju perubahan struktural dan inovasi yang 
lebih cepat (Agell dan Lommerud, 1993,1997; Moene dan Wallerstein, 
1997; Lommerud dan Straume, 2012; dan De Pinto dan Lingens). Jika 
serikat pekerja tidak ada, upah akan didorong ke opsi luar dari pekerja 
dan	outsourcing	akan	terjadi	sesuai	dengan	perbandingan	yang	efisien	
dari pekerja di luar upah dan biaya produksi di luar negeri. Namun 
demikian, mengingat tawar-menawar serikat pekerja, bahwa serikat 
pekerja yang lebih kuat menghalangi outsourcing internasional dan 
mempertahankan pekerjaan perekonomian nasional. Serikat pekerja 
yang kuat sering terlihat dalam hubungannya dengan perundingan 
terpusat dan keterlibatan serikat pekerja dalam penetapan upah seka-
rang semakin banyak terjadi di tingkat desentralisasi. Tetapi desentra-
lisasi dapat menjadi respons yang baik terhadap globalisasi produksi. 
Untuk tingkat kekuatan serikat tertentu, efek penghematan pekerjaan 
dari serikat pekerja adalah kuat dalam struktur tawar-menawar yang 
terdesentralisasi.

11.6 Efektivitas pengelolaan SDM
Lingkungan	manusia	didefinisikan	sebagai	“aset	manusia”	(yaitu	

kreativitas yang mengarah pada inovasi, pengalaman, keterampilan, 
dan pengetahuan karyawan) keterampilan dan kemampuan yang dimiliki 
aset tersebut dalam lokasi tertentu (Zhu et al.,2011, hal. 312). Dengan 
demikian, bagaimana suatu organisasi, termasuk pemerintah, men-
gelola sumber daya manusianya (SDM), yang diambil dari lingkungan 
manusia	di	mana	ia	beroperasi,	akan	secara	signifikan	berdampak	pada	
keberhasilan atau kegagalan. (Barney, 2001; Kong & Thomson, 2009) 
berpendapat bahwa meskipun telah ada banyak penelitian tentang ma-
najemen sumber daya manusia (HRM) sebagai keunggulan kompetitif 
bagi perusahaan, ada sedikit pekerjaan dilakukan pada analisis praktik 
HRM di pemerintahan dan pengaruhnya terhadap keunggulan kompetitif.
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Sumber daya manusia dari organisasi mana pun terlepas dari apa-
kah itu untuk mencari laba, nirlaba atau entitas pemerintah dianggap 
sebagai	aset	utama.	Efektifitas	pengelolaan	sumber	daya	ini	kemudian	
mengarah pada keunggulan kompetitif yang membawa keberhasilan 
organisasi dalam usaha mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa 
itu bukan satu praktik HRM yang ketika diimplementasikan mengarah 
pada kesuksesan tetapi serangkaian praktik yang saling terkait. Ini telah 
diberi label pekerjaan berkinerja sistem tinggi (HPWS). Mereka terdiri 
dari berbagai praktik HRM termasuk: rekrutmen, seleksi, pelatihan, 
manajemen	kinerja	dan	kompensasi.	Didefinisikan	secara	luas,	HPWS	
adalah praktik HRM yang meningkatkan kinerja organisasi secara ke-
seluruhan melalui membuat karyawan lebih berkomitmen dan terlibat 
dengan organisasi dan tujuannya (Huang, Ahlstrom,Lee, Chen, & Hsieh 
2016). Alih-alih melihat praktik SDM dan unit bisnis lainnya sebagai 
organisasi yang terpisah, HPWS berusaha untuk menciptakan proses 
terpadu dibisnis. Di bawah HPWS, manajer dan karyawan didorong 
untuk menggabungkan praktik kerja yang mendorong mereka untuk 
bekerja sama dengan cara yang saling menguntungkan, dan berman-
faat bagi organisasi secara keseluruhan (Riaz2016). Sumber daya 
manusia yang kuat, yang diunggulkan melalui HPWS, sangat penting 
untuk keberhasilan organisasi (Chopra & Chopra 2012). HPWS telah 
terbukti mengarah pada moral positif di antara karyawan, inovasi yang 
lebih	besar,	dan	profitabilitas	(Riaz	2016).

Manajemen sumber daya manusia (HRM) sebagai keunggulan 
kompetitif bagi perusahaan, ada sedikit pekerjaan yang dilakukan pada 
analisis praktik HRM di pemerintahan dan mempengaruhi keunggulan 
kompetitif suatu negara. Di bawah pendekatan HPWS, sektor pegawai 
negeri seharusnya tidak melihat perekrutan sebagai proses terpisah, 
tetapi sebaliknya harus melihatnya di ranah organisasi yang lebih besar. 
Meskipun perekrutan adalah bagian penting dari HRM dan organisasi 
keberhasilan, itu harus dilihat sebagai bagian yang saling terkait dalam 
gambaran holistik organisasi. Untuk menjadi paling sukses, pengusa-
ha sektor publik harus mengintegrasikan dan menyatukan rekrutmen 
karyawan dengan proses bisnis lainnya. Dalam pengelolaan SDM, 
diperlukan fungsi fungsi: pengadaan, pengembangan, kompensasi, 
pengintegrasian, dan pemeliharaan. Fungsi pengelolaan SDM terse-
but	harus	berjalan	dengan	efektif	dan	efisien.	Dalam	pengertian	efektif	
mengandung makna:
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1. Tercapai tujuan/target pada batas waktu yang ditentukan;
2. Terpenuhi jumlah maupun mutu hasil pekerjaan pada waktu yang 

ditentukan;
3. Segala sesuatu untuk memperoleh waktu yang diinginkan;
4. Tercapai tujuan tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan; dan
5. Mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right thing).

Dalam	pengertian	efisiensi	terkandung	makna:	Mencapai	tujuan/
target dengan biaya yang sama tapi hasil yang diperoleh lebih besar, 
Upaya untuk mengurangi sumber daya agar tetap menghasilkan tujuan/
target, Menghasilkan sesuatu tanpa memboroskan sumber daya, waktu/
energi, Upaya untuk menghemat atau mengorbankan modal kerja untuk 
mencapai tujuan/target, dan Mengerjakan sesuatu/hal dengan cara yang 
benar (doing the thing right).

11.7  fungsi Hubungan Industrial untuk proteksi 
Kepentingan Karyawan

Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 1 poin 16, Hubungan Industrial adalah suatu 
sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pro-
duksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/
buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi 
hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah
 Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah sebagai alat dari 

masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubung-
an antara manusia di masyarakat. Fungsi dari pemerintah dalam 
hubungan industrial, dimana pemerintah berfungsi sebagai pihak 
yang menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melak-
sanakan pengawasan serta memberlakukan penindakan terhadap 
pelanggaran-pelanggaran yang ada bilamana menyalahi peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan.

 Di Indonesia, Peranan pemerintah dalam hal penyelesaian perse-
lisihan hubungan industrial dapat dilihat pada:

 a) Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); setelah 
menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi 
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat 
wajib menawarkan kepada para pihak menyetujui memilih 
penyelesaian melalui konsiliasi, atau melalui arbitrase.

 b) Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang 
PPHI dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyele-
saian melalui konsiliasi ataupun arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) 
hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan 
kepada mediator.

2. Serikat Pekerja
 Setiap pekerja, menurut hukum yang berlaku, memiliki hak dan 

ke sempatan yang sama. Termasuk untuk mendirikan ataupun 
bergabung dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan. Se-
cara	normatif,	definisi	Serikat	pekerja	atau	serikat	buruh	adalah	
organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik 
di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, 
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna mem-
perjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 
dan keluarganya. 

 Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh serta 
serikat pekerja memiliki fungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai 
dengan kewajiban yang telah ditetapkan.

 Selain itu juga berfungsi untuk menjaga ketertiban demi kelangsun-
gan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengem-
bangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukkan 
perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 
keluarganya.

 Di Indonesia, menurut UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, pada Pasal 2 dijelaskan mengenai 2 (dua) 
asas penting dari terbentuknya serikat pekerja/serikat buruh, yaitu:

 a) Serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai 
dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai kon-
stitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 b) Serikat pekerja/serikat buruh memiliki asas yang tidak ber-
tentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
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3. Pengusaha
 Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organi-

sasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, 
mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan mem-
berikan kesejahteraan pekerja/ buruh secara terbuka, demokratis, 
dan berkeadilan.

11.8 Sarana Hubungan Industrial
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-

kerjaan, Hubungan Industrial dilaksanakan melalui delapan sarana 
diantaranya:

1. Serikat pekerja atau serikat buruh. Setiap pekerja atau buruh ber-
hak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat 
buruh. Serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, 
dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta 
melindungi kepentingan pekerja atau buruh dan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja. Kemudian untuk mewujudkan fungsi dalam 
melaksanakan hubungan industrial, maka serikat pekerja berhak 
menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggung-
jawabkan keuangan organisasi.

2. Organisasi pengusaha. Setiap pengusaha berhak membentuk dan 
menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Organisasi ini 
mewadahi para pimpinan perusahaan-perusahaan yang merupakan 
mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan ma-
salah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi 
ini dapat terbentuk atas dasar jenis atau sektor usaha, mulai dari 
tingkat kabupaten atau kota, provinsi atau tingkat nasional.

3. Lembaga kerjasama bipartite. Setiap perusahaan yang mempeker-
jakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih wajib membentuk 
lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit berfungsi 
sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenaga-
kerjaan di perusahaan. Susunan keanggotan dalam lembaga ini 
meliputi pengusaha dan pekerja yang ditunjuk secara demokratis 
untuk mewakili kepentingan pekerja di perusahaan.

4. Lembaga kerjasama tripartite. Keanggotaan dari lembaga ini meli-
puti unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. 
Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan 
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pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan 
kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Selain itu, 
lembaga ini terdiri dari dua elemen diantaranya:

 a) Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabu-
paten/ Kota

 b) Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/ Kota.

5. Peraturan perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/
buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat 
peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan Perusahaan adalah 
peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat 
syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Kemudian, kewajiban 
membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan 
yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

6. Perjanjian kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjan-
jian yang merupakan hasil perundingan atau musyawarah antara 
serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat 
buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha 
atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, 
hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kedua peraturan tersebut 
memiliki tujuan yang sama.

7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pada dasar-
nya peraturan ini mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama 
bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja meliputi 
ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, 
penyelesaian perselisihan industrial dan lain-lain.

Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lembaga 
ini berfungsi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ 
serikat buruh secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila 
tidak mencapai mufakat, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau 
serikat pekerja/ serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan 
industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan indus-
trial yang diatur dengan undang-undang yaitu dengan jalan mediasi 
atau konsiliasi. Bila proses tersebut tetap gagal, maka perselisihan 
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hubung an industrial dapat diselesaikan melalui jalur hukum di peng-
adilan hubungan industrial.

Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang 
terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa 
di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus dicipatkan 
sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar per-
usahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk mening-
katkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan 
terhadap perusahaan tersebut. Hubungan industrial berintikan kejelasan 
antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau serikat kerja. 
Hubungan industrial memiliki fungsi dari peranan Pemerintah, peranan 
Serikat Pekerja, dan peranan dari pengusaha atau organisasi. Maka 
dari itu diperlukan pengelolaan manajemen SDM yang dipengaruhi 
dari beberpa faktor, seperti faktor budaya, faktor hukum, dan sistem 
ekonomi.	 Secara	 global,	 klasifikasi	 SDM	 Internasional	 diantaranya	
adalah ekspatriat, warga dari tuan rumah dan warga dari negara ketiga. 
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