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BAB I 

RINGKASAN  

Tantangan penting untuk organisasi baik dari sektor publik dan swasta di 

abad kedua puluh satu adalah kebutuhan untuk beroperasi melintasi batas-batas 

nasional (Brewster, dkk, 2005). "Dalam pertimbangan bab ini diberikan kepada 

bagaimana organisasi menanggapi tantangan ini melalui praktek manajemen 

sumber daya manusia internasional (HRM). Dengan demikian, bab ini akan 

mengupas sejauhmana peranan manajemen dalam melintasi batas-batas nasional 

tersebut. Beberapa hal yang akan di kaji dalam manajemen SDM internasional 

adalah sebagai berikut a) arti dari HRM internasional, b) isu di HRM 

internasional, c) dampak globalisasi, d) perbedaan lingkungan dan budaya 

internasional, e) faktor yang mempengaruhi pilihan antara konvergensi dan 

divergensi, f) kebijakan SDM global, dan g) mengelola ekspatriat.  

HRM Internasional adalah proses mengelola orang melintasi batas 

internasional oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ini melibatkan 

manajemen di seluruh dunia dari orang, bukan hanya manajemen ekspatriat. 

Perusahaan yang berfungsi secara global terdiri perusahaan internasional dan 

multinasional. Perusahaan internasional adalah mereka di mana operasi 

berlangsung pada anak perusahaan luar negeri yang bergantung pada keahlian 

bisnis atau kapasitas produksi dari perusahaan induk; mereka mungkin sangat 

terpusat dengan kontrol yang ketat. Perusahaan multinasional adalah orang-orang 

di mana sejumlah usaha di berbagai negara dikelola secara keseluruhan dari pusat; 

tingkat otonomi mereka memiliki akan bervariasi.  Dalam memahami manajemen 

internasional perlu juga memahami karakter dari budaya lokal. Hal ini 

dikarenakan konteks lokal adalah kunci. Orang HR internasional perlu 

mengajukan pertanyaan seperti Apa lingkungan bisnis di sini? Apa peran serikat 

buruh? Apa hukum tenaga kerja lokal? Apakah orang-orang ini berbeda? Apakah 

pola motivasi mereka berbeda?. Dengan memahami beberapa pertanyaan tersebut, 

HR internasional mampu memahami “indigenous culture” yang ada pada sebuah 

perusahaan tersebut. 
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Berkaitan dengan pengertian tersebut, beberapa isu yang berkembang 

terkait manajemen SDM internasional seperti globalisasi, perbedaan lingkungan, 

perbedaaan budaya, konvergensi dan divergensi dan kepegawaian global. 

Beberapa hal tersebut menjadi perhatian dalam proses manajemen internasional. 

Secara langsung, manajemen internasional membuat manusia harus memiliki 

sikap toleransi yang tinggi, multikultural yang tinggi, dan perilaku berbudaya 

yang tinggi antar sesama bangsa atau dengan bangsa lainnya.  

Brewster, dkk (2005) mengidentifikasi tiga proses yang merupakan HRM 

global: bakat merek manajemen / karyawan, manajemen tugas internasional, dan 

mengelola tenaga kerja internasional. Profesional SDM global bertindak sebagai 

penjaga budaya, nilai-nilai dan sistem operasi global. Oleh karenanya, bagian dari 

manajemen internasional adalah manajemen espatriat. Manajemen ekspatriat 

merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam 

bisnis internasional. Ekspatriat yang mahal; mereka dapat biaya tiga atau empat 

kali lebih banyak sebagai kerja dari individu yang sama di rumah. Mereka bisa 

sulit untuk mengelola karena masalah yang terkait dengan beradaptasi dan bekerja 

di lingkungan yang asing, kekhawatiran tentang perkembangan mereka dan karir, 

kesulitan yang dihadapi ketika mereka kembali memasuki perusahaan induk 

mereka setelah tugas di luar negeri, dan bagaimana mereka harus dibayar. Oleh 

karenanya perlu ada kebijakan-kebijakan dalam membantu mengatasi masalah 

tersebut diantaranya adalah kebijakan sumber, kebiajakn seleksi dan rekruitmen, 

spesifikasi peran, preview realistis, kebijakan persiapan, kebijakan pelatihan, 

kebijakan manajemen karier, kebijakan asimilasi dan ulasan, kebijakan re-entry 

dan kebijakan bayaran serta tunjangan.  

Permasalah yang akan di selesaikan juga perlu melibatkan peran HR. 

manajer HR harus memainkan bagian penting dalam semua kegiatan tersebut, 

tetapi Welch, dkk (2009) mencatat dari penelitian mereka bahwa mereka sering 

lepas dari langkah-langkah penting untuk mendefinisikan tujuan tugas, 

menetapkan harapan yang realistis, dan keputusan penempatan pasca-tugas. 

Mereka cenderung untuk bertindak sebagai administrator birokrasi selama periode 

penugasan. Hal ini digunakan sebagai langkah yang efektif dalam menerapkan 
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kebijakan-kebijak yang telah ada dan membantu perusahaan dalam mengelola 

sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL 

A. Multinasional Perusahaan dan Strategi SDM Global 

1. Perspektif Global 

Manajemen Sumber Daya Manusia Global adalah penggunaan sumber 

daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan 

geografis. Bidang Manajemen SDM Global dikarakteristikan oleh 3 

pendekatan, yaitu a) manajemen SDM Global menekankan manajemen lintas 

budaya (cross-cultural management) yaitu melihat perilaku manusia dalam 

organisasi dari perspektif internasional; b) dikembangkan dari hubungan 

industrial komparatif dan literature-literatur Manajemen SDM dan berusaha 

untuk menggambarkan, membandingkan dan menganalisis system SDM di 

beberapa Negara; dan c) berusaha untuk memberikan focus pada aspek 

Manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional (Andri Helmi, 

2008). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa SDM global sangat 

penting bagi sebuah perusahaan. Terlebih bangsa dan dunia ini akan 

menghadapi fase dimana orang bebas untuk bekerja dimanapun sesuai dengan 

keinginannya. Di awal tahun ini kita telah memasuki masyarakat ekonomi 

ASEAN (MEA), lalu di tahun 2017 akan menghadapi partnership Asia-Afrika 

(PAA) dan pada tahun 2020 akan menghadapi globalisasi. Ketiga hal ini 

sangat penting dalam dunia MSDM internasional dimana semua orang bebas 

bekerja dan bebas memilih di negara manapun.  

Amstrong (2010) menegaskan bahwa globalisasi adalah proses 

integrasi ekonomi internasional di pasar dunia. Ini melibatkan pengembangan 

pasar internasional tunggal untuk barang atau jasa disertai dengan 

pertumbuhan yang dipercepat dalam perdagangan dunia. Dengan demikian 

adanya globalisasi ini mampu mentransmisikan segala hal pada dunia. Hal ini 

juga di ungkapkan oleh Ulrich (1998) bahwa globalisasi menuntut organisasi 

untuk memindahkan orang, ide-ide, produk dan informasi di seluruh dunia 

untuk memenuhi kebutuhan lokal.  
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Lebih lanjut Bartlett dan Ghoshal (1991) berpendapat bahwa masalah 

utama bagi perusahaan multinasional adalah kebutuhan untuk mengelola 

tantangan efisiensi global dan fleksibilitas multinasional, kemampuan 

organisasi untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang-peluang yang 

muncul dari keragaman dan volatilitas lingkungan global. Artinya bahwa 

perusahaan multinasional perlu memahami dan memanfaatkan peluang-

peluang yang ada sehingga perusahaan tersebut mampu berkembang dan 

bersaing dalam kancah internasional. 

2. Konvergen dan divergen 

Menurut Brewster et al (2005), efektivitas HRM global yang 

tergantung pada kemampuan untuk menilai sejauh mana organisasi harus 

menerapkan praktek-praktek serupa di seluruh dunia (konvergensi) atau 

menyesuaikannya sesuai kondisi lokal (divergence). Dilema yang dihadapi 

semua perusahaan multinasional adalah bahwa untuk mencapai keseimbangan 

antara konsistensi internasional dan otonomi daerah. Mereka harus 

memutuskan sejauh mana kebijakan SDM mereka harus baik 'bertemu' di 

seluruh dunia untuk menjadi dasarnya sama di setiap lokasi, atau 

'menyimpang' dibedakan dalam menanggapi kebutuhan lokal. Oleh karena itu, 

dalam penerapan SDM internasional perlu mempertimbangkan lokal wisdom. 

Hal ini di peruntukan agar ada keseimbangan antara kebijakan yang bersifat 

umum dan kebiajakn yang bersifat khusus. Selain itu, adanya kebijakan 

khusus ini di gunakan untuk mengatur otonomi daerah yang terkait dengan 

SDM internasional. 

Lebih lanjut Brewster (2004) percaya bahwa konvergensi mungkin 

meningkat sebagai akibat dari kekuatan pasar, pentingnya tekanan biaya, 

kualitas dan produktivitas, munculnya ekonomi biaya transaksi, 

pengembangan kader berpikiran internasional, dan tolok ukur praktek terbaik. 

Hal ini juga di perkuat oleh Stiles (2007) bahwa praktik umum di perbatasan 

mungkin tepat: 'Organisasi mencari apa yang bekerja dan untuk HR di 

perusahaan multinasional, berbagai pilihan terbatas pada praktek umum yang 

diyakini untuk mengamankan kinerja tinggi.' Brewster, dkk juga  (2005) 
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berpikir bahwa itu sangat mungkin untuk beberapa bagian dari sistem HR 

untuk berkumpul sementara bagian lain yang menyimpang. Dari pendepat 

tersebut berkebalikan dari pendapat yang pertama. Jika pertama menunjukan 

akan pentingnya divergen dikarenakan akan melindungi hal-hal yang 

berkaitan dengan lokal wisdom dan budaya setempat. Namun jika pendapat ini 

lebih menuju ke arah persepsi global. Dimana perlu ada pemasaran secara 

mendunia, pegaturan SDM mengglobal dan adanya organisasi secara global 

mendunia.  

3. Staff Global 

Collings, dkk (2009) mendefinisikan staf global sebagai isu kritis yang 

dihadapi oleh perusahaan multinasional ketika mengisi posisi kunci di kantor 

pusat dan anak perusahaan operasi mereka. Pilihannya adalah dari negara 

induk perusahaan, warga negara tuan rumah (karyawan dari lokasi anak 

perusahaan) dan warga negara ketiga (karyawan dari negara selain negara asal 

atau host). Mereka pergi dengan mengatakan bahwa campuran yang tepat dari 

dapat berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan multinasional untuk 

mencapai pembelajaran, inovasi dan integrasi perusahaan'.Collins, dkk (2009) 

sebagai' isu kritis yang dihadapi oleh perusahaan multinasional ketika mengisi  

posisi kunci di kantor pusat dan anak perusahaan mereka. Dengan demikian, 

adanya tiga elemen staf tersebut guna mengatur dan mengelola serta menjaga 

kestabilan perusahaan dari berbagai pihak. Dengan adanya staff dari tuan 

rumah negara dan pegawai yang datang dari luar negeri dapat membantu dan 

saling bertukar wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. 

Menurut Hollinshead, 1995(Ivancevich, 2001) dalam pengaturan atau 

pengelolaan staf harus menggunakan berbagai kriteria Internasional, antara 

lain; a) calon karyawan harus memiliki kepribadian yang sabar, tekun, penuh 

inisiatif danfleksibel dalam menerima atau bereksperimen terhadap hal yang 

baru dalam pekerjaan; b) calon karyawan harus memiliki ketrampilan teknis 

yang tinggi dan sesuai dengankemajuan teknologi. Selain ketrampilan teknis, 

calon karyawan juga harus memiliki ketrampilan dalam berkomunikasi yang 

mencakup penguasaan bahasa; c) calon karyawan harus memiliki sikap 
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toleransi yang tinggi atau perbedaan ras, kepercayaan atau agama, warna kulit, 

nilai-nilai, kebiasaan, serta adat istiadat dan tradisi; d) calon karyawan harus 

memiliki motivasi yang tinggi serta mempertahankannya; dan e) calon 

karyawan harus memiliki perilaku yang baik dalam keanggotaan sebuah 

komunitas yang lebih besar. Dengan adanya beberapa kriteria yang telah 

ditentukan berharap staff yang akan diberdayakan dalam staff global mampu 

menjalani dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan 

yang baik dan bertanggungjawab. 

B. Perbedaan Budaya dan Transnational Perusahaan 

Hiltrop (1995) mencatat daerah HR berikut yang mungkin akan 

terpengaruh oleh budaya nasional: keputusan dari apa yang membuat seorang 

manajer yang efektif; memberikan tatap muka umpan balik; kesiapan untuk 

menerima tugas internasional; membayar sistem dan konsep yang berbeda dari 

keadilan sosial; pendekatan untuk restrukturisasi organisasi dan dinamika 

strategis. Hal itu juga diperjelas oleh Mondy (2008) bahwa budaya negara 

adalah sekumpulan nilai, simbol keyakinan, bahasa, dan norma yang 

memandu perilaku manusia di suatu negara. Artinya bahwa manusia itu yang 

di arahkan agar memiliki budaya yang baik dan tepat untuk bangsa dan 

negaranya. Dalam konten perbedaan budaya memiliki peranan dalam 

manajemen SDM internasional. Akan tetapi perbedaan budaya tidak menjadi 

penghambat dalam proses MSDM tersebut.  Selain itu, Signifikansi perbedaan 

budaya adalah pesan berpengaruh disampaikan oleh Hofstede (1991). Ia 

mendefinisikan budaya sebagai pemrograman mental kolektif orang di 

lingkungan, disebut nilai-nilai budaya sebagai kecenderungan luas untuk 

memilih negara-negara tertentu urusan atas orang lain, dan menggambarkan 

organisasi sebagai “budaya-terikat”. Dengan menggunakan data di seluruh 

dunia pada karyawan IBM ia mengidentifikasi empat dimensi budaya 

nasional: penghindaran ketidakpastian, maskulinitas / feminitas, daya jarak 

dan individualisme / kolektivisme. Dengan demikian faktor budaya juga 

menentukan dalam proses manajemen SDM. Budaya memberikan pengaruh 
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pada perusahaan dan perilaku pekerja yang satu dengan lainnya. Selain itu 

pula, akan terjadi akulturasi budaya dalam sebuah perusahaan yang memiliki 

pegawai atau karyawan yang berasal dari berbagai wilayah dan negara. 

Selanjutnya Mondy (2008) juga menegaskan bahwa pentingnya 

memahami budaya negara tuan rumah guna memahami indigenous culture 

tempat yang akan di tinggali. Lebih lanjut Amstrong (2010) menjelaskan 

bahwa perbedaan lingkungan antara negara-negara harus diperhitungkan 

dalam mengelola global. Gerhart dan Fang (2005) menyebutkan bahwa ini 

termasuk 'perbedaan sentralitas pasar, lembaga, peraturan, perundingan 

bersama dan karakteristik angkatan kerja'. Misalnya, di Eropa Barat, cakupan 

perundingan bersama adalah jauh lebih tinggi daripada di negara-negara 

seperti Amerika Serikat, Kanada dan Jepang. Pekerjaan dewan yang 

diamanatkan oleh hukum di negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, tapi 

tidak di Jepang atau Amerika. Di Cina, Eropa Timur dan Meksiko, biaya 

tenaga kerja secara signifikan lebih rendah daripada di Eropa Barat, Jepang 

dan Amerika Serikat.  
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BAB III 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Ada kalanya pentingnya divergen dikarenakan akan melindungi hal-hal 

yang berkaitan dengan lokal wisdom dan budaya setempat. Namun ada 

kalanya jugaini lebih menuju ke arah persepsi global. Dimana perlu ada 

pemasaran secara mendunia, pegaturan SDM mengglobal dan adanya 

organisasi secara global mendunia 

2. Adanya beberapa kriteria yang telah ditentukan berharap staff yang akan 

diberdayakan dalam staff global mampu menjalani dan melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan yang baik dan 

bertanggungjawab. 

3. Adanya perbedaan sentralitas pasar, lembaga, peraturan, perundingan 

bersama dan karakteristik angkatan kerja'. Misalnya, di Eropa Barat, 

cakupan perundingan bersama adalah jauh lebih tinggi daripada di negara-

negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Jepang. Pekerjaan dewan 

yang diamanatkan oleh hukum di negara-negara Eropa Barat seperti 

Jerman, tapi tidak di Jepang atau Amerika. Di Cina, Eropa Timur dan 

Meksiko, biaya tenaga kerja secara signifikan lebih rendah daripada di 

Eropa Barat, Jepang dan Amerika Serikat. 

 

B. SARAN 

1. Perusahaan multinasional perlu memahami dan memanfaatkan peluang-

peluang yang ada sehingga perusahaan tersebut mampu berkembang dan 

bersaing dalam kancah internasional. 

2. Upaya-upaya pada pemantapan dan kematangan SDM dalam menghadapi 

globalisasi, PAA dan MEA. 

3. Mengekplorasi hal-hal yang berkaitan dengan lokal wisdom sehingga 

dapat di munculkan pada kancah internasional. 
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