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Fenomena globalisasi yang terjadi sejak dekade terakhir abad ke-20 dan 

tengah berlangsung sampai saat ini merupakan dimensi yang mempengaruhi baik 
perilaku organisasi maupun perilaku individu hingga hari ini: apakah mereka sebagai 
para pelaku ekonomi – wirausaha,investor, manajer dan para pekerja  - baik di sektor 
swasta maupun publik  semakin dituntut untuk berkomunikasi dengan orang-orang 
dari budaya lain, baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui media elektronik. 
Orang semakin dituntut untuk saling memahami dan menghormati rekan-rekan 
mereka – dari latarbelakang budaya yang berbeda – disamping  harus berusaha  
meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam rangka meningkatkan efektivitas 
kerja mereka. Mengelola perbedaan antarbudaya telah menjadi keharusan bagi para 
manajer global, baik organisasi pemerintahan dan non pemerintah (swasta) di semua 
negara. Pemahaman terhadap lingkungan organisasi bisnis merupakan bagian 
penting bagi  keunggulan kompetitif, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri 
terhadap perubahan lingkungan bisnis merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 
bertahan hidup di arena pasar. Dewasa ini, organisasi bisnis tengah beroperasi dalam 
pengaturan yang kompleks, dimana banyak pemangku kepentingan dan berbagai 
faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi operasi organisasi sehari-hari. Dengan 
demikian, faktor budaya telah menduduki tempat sedemikian penting bagi 
pengalaman setiap individu dan/atau kelompok dalam masyarakat global.  
Pertemuan berbagai budaya dengan segala keragamannya perlu ditempatkan 
sebagai realitas dan sumber daya ketimbang ditempatkan sebagai faktor ancaman, 
terutama dalam  menanggapi realitas tuntutan ekonomi dan pasar global, dengan 
konsep aliansi “lintas-batas” untuk meningkatkan pembelajaran organisasi. 
Kebudayaan dengan segala karakteristik budayanya  lebih sering difahami sebagai 
cara kita melakukan sesuatu. Atau tentang bagaimana kita berperilaku baik sebagai 
individu maupun  kelompok. Tentunya  pemahaman ini merupakan penjelasan yang 
terlalu sederhana. Dengan pemahaman demikian  budaya dianggap sebagai asumsi 
yang merepresentasikan, keyakinan, agama, nilai, norma dan tindakan bersama. 
Dengan pemahaman demikian, adakalanya untuk melihat perbedaan antar budaya  
cukup dengan memisahkan batas wilayah dalam suatu negara atau batas antar 
negara. Padahal budaya dibentuk oleh pengalaman dalam berbagai macam situasi 
yang mempengaruhi cara kita melihat dan memahami dunia di mana kita hidup. 
Berbagai pengalaman masa lalu  biasanya  diturunkan dan berpengaruh dari generasi 
ke generasi. Hal tersenut dapat berupa nilai apa yang kita anggap menarik dan tidak 
menarik, atau perilaku yang bisa dapat diterima atau tidak, tentang bagaimana 
seseorang menafsirkan dunia dan tentang benar dan salah, serta baik dan buruk. 
Kroeber dan Kluckhohn memahami konsep budaya sebagai esensi, berupa 
seperangkat ide, dan terutama adalah berupa nilai-nilai yang  ditransmisikan dari 



satu generasi ke generasi yang lain melalui berbagai simbol. Artinya budaya 
diproduksi oleh tindakan masa lalu oleh  kelompok dan anggotanya. 

Budaya juga dapat diartikan sebagai model perilaku yang mempengaruhi 
persepsi seseorang tentang dunia. Geert Hofstede sebagai  salah seorang penulis 
paling berpengaruh tentang manajemen antarbudaya mengidentifikasi adanya lima 
tingkatan kebudayaan. Pertama, klasifikasi berdasarkan batas negara  atau wilayah 
nasional bagi  warga negara, atau bagi mereka yang bermigrasi ke suatu negara dan 
menetap selama hidupnya. Kedua, pembagian berdasarkan nilai  etika, agama dan 
bahasa, karena kebanyakan negara terdiri dari kelompok budaya yang berbeda 
secara  etnis atau bahasa. Ketiga, berdasarkan demografi, seperti jenis kelamin, yaitu 
apakah seseorang dilahirkan sebagai seorang pria (male) atau wanita (female). 
Keempat, berdasarkan usia atau generasi, sehingga  memisahkan antara kelompok 
orang tua atau manula, dewasa  dan anak-anak atau balita, atau dari satu ganerasi ke 
generasi berikutnya. Kelima, berdasarkan kelas sosial, yang terkait dengan 
kesempatan mengenyam tinggi rendahnya tingkat pendidikan dan status pekerjaan 
atau profesi seseorang. Menurut Hofstede budaya  perlu dipandang sebagai faktor 
yang menentukan dan bukan yang ditentukan oleh kegiatan sosial, bahkan budaya 
adalah faktor yang signifikan untuk memperkecil ketidaksetaraan perimbangan 
kekuasaan sosial. Menurut Cross T. et al,  pengertian  budaya menyiratkan pola 
terpadu perilaku manusia yang mencakup pikiran, komunikasi, aksi, adat istiadat, 
kepercayaan, nilai, dan institusi dari kelompok ras, etnis, agama, atau sosial. 
Sedangkan Peterson memberi pengertian budaya dengan definisi  sebagai berikut: 
"Kebudayaan adalah himpunan yang relatif stabil dari nilai-nilai batin dan keyakinan 
umum yang dipegang oleh sekelompok orang dalam suatu negara atau wilayah 
(region), berupa  dampak  nyata dari nilai-nilai dan keyakinan terhadap perilaku 
masyarakat  dan lingkungan sekitarnya. Maka sejalan dengan ini, secara otomatis 
budaya mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia (SDM) tentang 
bagaimana para pekerja memandang kinerja mereka sendiri,  atau  standar etika apa 
yang akan dianut di tempat kerja mereka. Namun menurut Margareth Mead  budaya 
kadang-kadang memang sangat signifikan, akan tetapi pada kesempatan lain justru 
tidak terlalu signifikan. Dalam hal ini para manajer membutuhkan keterampilan 
untuk mengenali kapan budaya berpengaruh signifikan pada prestasi kerja 
seseorang, agar  kemudian dapat direspon dengan tepat. Berbagai dimensi budaya 
perlu  diidentifikasi dengan baik, bahkan dalam praktek bisnis global, dimana latar 
belakang budaya akan mempengaruhi perilaku, hubungan manusia antara satu 
dengan lainnya, hubungan dengan lingkungan, dan hubungan perasaan diantara 
sesama mereka. Yang terpenting untuk dicatat adalah bahwa tidak ada budaya yang 
lebih superior dari budaya yang lain, meskipun dalam kenyataan terdapat  perbedaan 
antar budaya. Banyak para pakar berpendapat  bahwa dunia tidak mungkin akan 
menjadi "monokultur", yang dibutuhkan adalah memahami budaya dan 
mengembangkan keterampilan untuk bekerja secara efektif dalam lingkungan kerja 
multi dan antar budaya. 
 



Pentingnya manajemen antarbudaya telah mengilhami para peneliti untuk 
meneliti fenomena pertemuan antarbudaya,  dan mencoba untuk menemukan 
jawaban tentang bagaimana seseorang dapat bertindak kompeten dan efektif dalam 
lingkungan antar budaya. Manajemen antarbudaya merupakan wilayah baru bidang 
penelitian yang tumbuh sejalan dengan laju globalisasi. Hal ini merupakan tantangan 
bagi para manajer global  yang bekerja di perusahaan multinasional yang berlokasi di 
negara yang berbeda. Manajemen antarbudaya juga menawarkan platform bagi para 
manajer yang bekerja di perusahaan yang telah terdiversifikasi pada  cabang-cabang 
yang tersebar di lokasi yang berbeda, meskipun belum tentu di negara yang berbeda 
pula. Terlebih lagi jika cabang tersebut tersebar di seluruh negara, yang masing-
masing cabang  dijiwai oleh warisan budaya yang khas. Dengan perkataan lain, 
manajemen antarbudaya menaruh perhatian terhadap  fungsi  yang dijalankan oleh 
perpaduan dari beragam kelompok orang secara efektif. Keanekaragaman tersebut 
dapat timbul karena adanya variasi etnis dan kebangsaan. Untuk itu para manajer 
dari berbagai negara bekerja sama dalam suatu tim yang kohesif. Para peneliti 
menjelaskan manajemen antarbudaya dengan fitur sebagai berikut, yaitu: adanya 
model manajemen organik yang diwakili oleh para manajer internasional yang 
kepemimpinannya  dibekali pelbagai  keterampilan serbaguna sesuai  dengan 
kebutuhan konteks global, yaitu kemampuan untuk memotivasi dengan tepat dalam 
menghadapi keanekaragaman, membentuk budaya organisasi  yang mencirikan 
organisasi belajar, sistem dan metode komunikasi, teknik negosiasi win-win solution, 
serta sistem dan praktek manajemen sumber daya manusia (SDM) yang 
mencerminkan konteks dinamika operasi global. Dinamika kegiatan tersebut 
termasuk manajemen ekspatriat sekaligus berbagai cara membina hubungan dengan 
konsulat asing untuk pengadaan visa dan ijin kerja. Seringkali manajemen 
antarbudaya dikatakan sebagai manajemen paradoks, ambiguitas dan ambivalensi. 
Oleh karena itu berbagai masalah  yang mungkin timbul melalui  manajemen 
antarbudaya bisa  diantisipasi dan dipecahkan. Manajemen antarbudaya dipandang  
sebagai bagian dari manajemen internasional atau global. Gooderham dan Nordhaug 
memandang manajemen internasional atau global sebagai transfer pengetahuan 
tentang pengaturan suatu organisasi. Pengetahuan ini oleh O'Connell diartikan 
sebagai pengetahuan tentang  perencanaan, ketenagakerjaan, dan pengendalian 
kegiatan bisnis internasional atau global. Kegiatan ini meliputi antara unit usaha yang 
berada di negara yang berbeda dan boleh jadi telah bermitra dalam bentuk usaha 
patungan, dengan status kelembagannya sebagai kantor pusat,  anak perusahaan, 
prinsipal dan agen, pemasok dan pelanggan. Dalam hal ini manajemen internasional 
menekankan pada dua aspek kegiatan berbasis pengetahuan dan kegiatan berbasis 
fungsi. Manajemen antarbudaya dikaitkan dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
dan kebutuhan untuk mengembangkan pandangan manajerial dan kompetensi baru 
yang berpijak pada  pola pikir dan pengetahuan global. Sebagaimana telah banyak 
diketahui, bahwa globalisasi telah menciptakan kebutuhan cara pemahaman baru 
dalam memanajemeni dan mengatasi perbedaan budaya. 



Tentu saja antara manajemen antarbudaya dengan  bisnis internasional atau 
global tidak selalu berdampingan secara proporsional.  Dalam platform yang sama, 
kedua bidang ini dapat berjalan seiring, terutama dalam memandang  praktek bisnis 
dengan norma-norma budaya, menilai norma-norma tersebut, menyesuaikan dan 
mempengaruhi norma-norma tersebut. Sebaliknya, kedua sub-bidang manajemen 
tersebut dapat berbeda secara signifikan dalam banyak hal. Bisnis internasional 
memandang aspek budaya dari perspektif lingkungan eksternal yang dihadapi 
organisasi. Sementara manajemen antarbudaya memandang budaya baik sebagai 
aspek lingkungan internal  maupun eksternal dari organisasi. Dari kacamata bisnis 
internasional, aspek budaya dengan segala konsekuensinya hanyalah satu dimensi 
dari banyak dimensi yang dapat menimbulkan stres. Bisnis internasional secara 
khusus menyoroti lingkungan eksternal yang meliputi antara lain bidang politik,  
hukum eksternal, pengaruh pemerintah, lembaga keuangan dunia, dan manajemen 
strategik dari berbagai sistem fungsi organisasional. Sedangkan manajemen lintas 
budaya internasional,  yang  telah berkembang sekitar empat puluh tahun terakhir 
ini, merupakan area pemikiran manajemen  mutakhir yang kompleks. Adanya tingkat 
kejenuhan pada pasar tradisional menyebabkan sejumlah perusahaan multinasional 
mengembangkan ekspansi ke kawasan pasar baru, yang biasanya melintasi dan 
menembus batas wilayah pasar mereka, atau  memindahkan proses produksi ke 
wilayah tersebut. Misalnya sejumlah negara pecahan blok timur yang memerdekakan 
diri telah menjadi negara sasaran bagi banyak perusahaan transnasional. Ekspansi 
tersebut secara ekonomis sangat menguntungkan bagi mereka dan juga membawa 
beberapa manfaat bagi negara-negara tuan rumah (house country/es), seperti 
terciptanya lapangan kerja baru, pengembangan keterampilan,  transfer 
pengetahuan dan pengalaman praktek manajemen. Konteks ini merupakan contoh 
aktual dari terjadinya interaksi antara budaya negara asal dengan budaya yang 
dibawa oleh korporasi asing,  dimana manajemen antarbudaya memainkan peran 
yang sangat penting. Boleh jadi sejumlah perusahaan asing berhasil menggabungkan 
praktek manajerial mereka yang dipengaruhi oleh kesamaan dari dua budaya, 
terutama dalam hal menghormati otoritas, pengambilan keputusan dan komunikasi.  
Manajemen antarbudaya dalam organisasi memiliki dimensi tertentu terutama 
dalam mengembangkan: tim manajemen, kepemimpinan, strategi dan struktur 
organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, dan 
resolusi konflik.   

Dengan demikian, manajemen antarbudaya  memberikan kontribusi  dengan 
tingkat efektivitas yang tinggi bagi sejumlah operasi organisasi global. Organisasi 
yang memiliki orientasi "belajar" kebanyakan mampu menghadapi tantangan 
manajemen antarbudaya, khususnya dalam menciptakan  kesadaran budaya, 
kepekaan terhadap budaya dan fleksibilitas untuk menangani keragaman budaya. 
Berdasarkan hasil penelitian, manajemen antarbudaya secara positif terkait dengan 
profitabilitas perusahaan di arena bisnis global. Dengan demikian perusahaan perlu 
menanggapi gagasan manajemen antarbudaya dan mempromosikan pemahaman 



budaya sekaligus mengembangkan keterampilan manajemen yang diperlukan agar 
berhasil dalam mengelola lingkungan multikultural. 

Suatu konsekuaensi lain dari interaksi antar budaya yang tengah berlangsung 
di arena persaingan global adalah persaingan dalam memperoleh SDM yang unggul, 
sehingga faktor talenta menjadi sumber daya langka yang cukup diperebutkankan. 
Meski faktor SDM di dunia ini sangat melimpah, terutama di negara-negara yang 
penduduknya padat, namun dunia dewasa ini tengah mengalami krisis bakat atau 
talenta. Sebagaimana dalam ajang X faktor dalam dunia tarik suara, maka 
menemukan X faktor SDM dalam dunia bisnis sama sulitnya. Sejumlah   organisasi 
berjuang untuk menemukan, mempertahankan, memotivasi, serta mengembangkan 
SDM mereka guna menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis dan lebih kompetitif 
secara global, sehingga investasi dalam bidang SDM yang unggul, menjadi lebih 
mahal daripada sebelumnya. Berdasarkan data terakhir bahwa lima ratus 
perusahaan terbesar di Amerika Serikat akan kehilangan 50 persen manajer senior 
mereka dalam lima tahun ke depan. Begitu pula  sebuah hasil survei dari society for 
human resource management memaparkan bahwa 83 persen dari para pekerja 
cenderung akan mencari pekerjaan baru yang lebih baik dalam beberapa tahun 
mendatang. Perubahan mendasar dan cepat dalam perekonomian dunia, sekaligus 
ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, membuat perusahaan akan 
lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tenaga kerja bertalenta. Oleh 
karena kelangkaan tersebut, sejumlah perusahaan terdepan berupaya mencari dan 
mengidentifikasi, membina dan mengembangkan kinerja dengan mengembangkan 
talenta yang bersumber dari dalam organisasi sendiri, suatu terobosan dalam upaya  
memenangkan persaingan. Dengan kata lain, sebagai akibat dari meningkatnya biaya 
dan waktu yang dibutuhkan untuk “membeli” bakat atau talenta  baru yang baik, 
maka semakin banyak perusahaan yang mencari talenta dari sumber internal 
organisasi dengan melatih, memelihara dan mengembangkan tenaga kerja yang 
telah dimiliki. Oleh karena itu manajemen talenta telah menjadi keharusan strategik 
yang akan lebih mengemuka bagi persaingan bisnis ke depan.  Salah satu pendorong 
utama  yang menuntut dilakukannya manajemen talenta  adalah adanya persyaratan 
kompetensi yang terus berubah pada lingkungan bisnis saat ini. Adanya  tuntutan 
teknik, model bisnis global baru dan peluang pertumbuhan, serta bergesernya 
kebutuhan pasar dan tuntutan akan praktik manajemen yang mutakhir, pada 
gilirannya kesemua faktor tersebut  mengharuskan perusahaan untuk 
mengintensifkan berbagai pelatihan dan rotasi pekerjaan dalam rangka mengikuti 
irama kompetisi. Sejumlah perusahaan berskala besar berada paling depan dalam 
mempraktikan manajemen talenta kedalam  proses dan sistem organisasi bisnis 
mereka, sementara perusahaan yang berskala kecil atau menengah lebih tertinggal  
dalam mempraktekkan manajemen talenta ini. Namun demikian, hampir semuanya 
setuju – baik perusahaan berskala besar atau kecil -  bahwa manajemen talenta 
adalah faktor kompetitif yang penting sekali untuk  mencapai tujuan bisnis di arena 
global dewasa ini. 

 



Terjadinya  krisis bakat atau talenta  yang berkembang dewasa ini lebih dipicu 
oleh intensitas persaingan global yang semakin meningkat, sebagaimana  temuan 
yang diungkapkan oleh para responden dari kalangan eksekutif, bahwa: 
▶ Meningkatnya kompetisi untuk perburuan bakat atau talenta  bersifat universal. 
Hal ini didukung oleh sejumlah data  bahwa 98 persen responden mengatakan 
kompetisi untuk bakat telah meningkat dalam industri mereka, dan 65 persen 
mengatakan peningkatan tersebut  terjadi pada kebutuhan yang "tinggi" bahkan 
"sangat tinggi"; 
▶  Biaya untuk pengembangan talenta dewasa ini terus meningkat. 
Dalam hal ini, hampir 95 persen dari responden mengatakan biaya untuk 
memperoleh dan memelihara talenta sejak tahun 2006 naik secara signifikan, dan 
dua pertiga dari responden mengatakan bahwa kenaikan biaya tersebut cukup tinggi. 
Dari seorang eksekutif yang diwawancarai mematok kenaikan biaya ini  sebesar 25 
persen per tahun; 
▶ Manajemen talenta yang dilakukan oleh para eksekutif dengan baik telah  
mencapai manfaat yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. 
Artinya bahwa perusahaan yang telah mengadopsi solusi canggih untuk 
meningkatkan kinerja dan mempraktikkan manajemen talenta dengan baik dapat 
memetik manfaat, yang hasilnya langsung dapat dirasakan dalam  satu bulan 
pertama secara dramatik, khususnya dalam meningkatkan volume dan nilai 
penjualan, keselarasan tujuan, dan unjuk kinerja, dengan tingkat keterlibatan dan 
partisipasi yang tinggi dari para pekerja; 
▶ Sebagian besar perusahaan belum menyadari sepenuhnya tentang manfaat 
manajemen talenta. 
Telah disadari bahwa pengembangan talenta internal dipandang sebagai langkah 
penting, hanya setengahnya dari responden yang memiliki rencana formal  untuk 
mengidentifikasi, mempertahankan dan mengembangkan talenta. Hanya sekitar 
seperempat dari responden tersebut yang memiliki scorecard formal tentang talenta, 
dan hanya 29 persen dari responden yang mampu menghubungkan faktor kinerja 
dengan aspek talenta dalam rangka penciptaan nilai bisnis; 
▶ Perusahaan berskala kecil tertinggal jauh dalam mempraktikan manajemen talenta. 
Lebih dari 80 persen dari perusahaan-perusahaan kecil tidak memiliki scorecard 
apapun  berkenaan dengan manajemen talenta, dan sekitar 60 persen dari mereka 
tidak memiliki rencana formal untuk  mempertahankan dan mengembangkan 
talenta; dan 
▶ Terjadinya  shock global. 
Banyak organisasi mengalami shock dengan  meningkatnya persaingan global dan 
melonggarnya  batas wilayah bisnis yang menembus batas-batas negara. Hal ini telah 
memicu kesadaran yang mendalam untuk mulai mempertimbangkan manajemen  
talenta. 77 persen dari seluruh responden mengatakan bahwa faktor global dan 
strategi akuisisi telah memicu perbedaan cara pandang dalam melihat manfaat dan 
urgensi dari manajemen talenta. 
 



Penelitian terbaru menunjukkan bahwa manajemen mutakhir dengan  modal 
tenaga kerja bertalenta  telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dua pertiga dari perusahaan dengan kinerja 
keuangan yang lebih kuat telah mengelola semua manajer dengan sistem 
manajemen talenta mereka. Dengan demikian, manfaat dan potensi manajemen 
talenta adalah nyata. Mereka yang melakukan manajemen talenta dengan benar 
pada akhirnya akan memenangkan persaingan bisnis global. Hasil survei terhadap 
eksekutuf papan atas menyatakan bahwa manajemen talenta merupakan prioritas 
yang sangat tinggi, dan pendapat ini mencerminkan adanya suatu kekhawatiran dari 
pemimpin organisasi terkemuka tentang kelangkaan SDM bertalenta. Dengan 
perkataan lain, terdapat suatu  tantangan yang signifikan  yang dihadapi perusahaan 
dalam mengejar pertumbuhan yang tinggi  sekaligus  beradaptasi dengan tuntutan 
pernyaratan talenta SDM yang dinamik dan terus berubah. Sejumlah 88 persen 
responden dari eksekutif papan atas tersebut menyatakan bahwa tuntutan 
kompetensi terus berubah atau berkembang dalam organisasi mereka. kompetensi 
yang paling dihargai adalah talenta kepemimpinan atau manajerial (62 persen),  
pengetahuan konseptual (45 persen) dan keterampilan teknik (43 persen). Pesan 
menyeluruh dari penelitian ini adalah jelas: bahwa perusahaan harus menggunakan 
cara-cara yang lebih baik untuk menemukan dan mengembangkan seperangkat 
keterampilan atau talenta baru yang diperlukan dalam lingkungan global yang 
dinamik dan terus berubah saat ini. Lingkungan kerja global yang berkembang telah 
menciptakan lebih banyak kesempatan dan/atau peluang untuk menemukan sumber 
talenta SDM dari luar, dan  pada saat yang sama mendorong  dan  memelihara 
talenta SDM yang bersumber  dari dalam. Hampir semua perusahaan di Amerika 
Serikat (98 persen)  mengakui bahwa  persaingan untuk mendapatkan  SDM 
bertalenta sedang memanas hingga mencapai suhu diatas normal. Sedangkan  65 
persen dari responden  mengatakan bahwa kebutuhan akan talenta SDM terus 
meningkat dengan cepat. Tidak dapat dielakkan bahwa 95 persen dari responden 
mengatakan biaya untuk memperoleh dan menjaga talenta telah meningkat pada 
akhir-akhir ini, begitu juga prediksi untuk tahun-tahun  mendatang. Faktor yang 
mendorong meningkatnya kebutuhan akan  SDM bertalenta adalah pertumbuhan 
perusahaan (50 persen), perubahan  budaya internal organisasi  (40 persen) dan 
perubahan permintaan pasar (33 persen).  

Globalisasi bisnis yang berlangsung dengan cepat telah memperluas 
permintaan akan tenaga kerja berwawasan internasional dan ini telah  berdampak 
secara signifikan terhadap bagaimana cara perusahaan mampu memperoleh dan 
mengelola talenta SDM. Sejumlah 77 persen dari responden  mengatakan bahwa 
faktor global telah membuat perbedaan dalam melakukan manajemen talenta 
dikarenakan adanya strategi akuisisi.  Sebagian  organisasi mencari tenaga dan 
mengembangkan keahlian baru, setelah memperhitungkan faktor  tantangan dan 
peluang yang ditimbulkan oleh perubahan bisnis global.  Tidak  diragukan lagi, 
persaingan  global telah mendorong sejumlah perusahaan untuk memperoleh dan 
mengembangkan manajemen talenta mereka secara intensif (in-bound training) dan 



ekstensif (out-bound training), dan perusahaan yang mampu mempraktekkan 
manajemen talenta dengan tepat dan benar  pada akhirnya akan menjadi pemenang. 
Kompetisi untuk memperoleh taleta SDM sejak tahun 2006 terus mengalami 
kenaikan, pada gilirannya kompensasi untuk mencari, memelihara dan 
mengembangkan talenta SDM tersebut akan terus mengalami kenaikan. Selama ini 
perusahaan  lebih banyak kehilangan waktu  untuk mengisi kekosongan jabatan atau 
posisi baru, bahkan  seringkali  posisi tersebut pada akhirnya diisi oleh  personil yang 
kurang berkualitas. Adanya  kesenjangan telenta akan berdampak pada fleksibilitas, 
ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis merupakan faktor utama 
dalam memicu  permintaan SDM bertalenta yang bersumber dari dalam atau SDM  
bertalenta yang bersumber  dari luar, dan sejalan dengan hal itu  perubahan 
konstelasi ekonomi dan bisnis juga merupakan  kontributor utama. Begitu juga 
perkembangan dan perubahan  budaya perusahaan juga akibat dari adanya 
perubahan permintaan pasar, dan kedua sisi tersebut sering dikatakan sebagai 
penyebab utama munculnya kebutuhan akan talenta SDM global.  

Meningkatnya persaingan untuk meraih keunggulan SDM bertalenta 
merupakan kesempatan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui praktik 
manajemen talenta dan manajemen antar budaya yang lebih baik. Sebagaimana 
didukung oleh berbagai penelitian terbaru  yang didukung oleh pendapat dari pakar 
SDM Jac Fitz-enz yang mengungkapkan dengan tegas bahwa melakukan manajemen 
talenta  dengan cerdas akan berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik.  
Dengan demikian organisasi yang kreatif dan inovatif adalah mereka yang mampu 
menangkap sinyal  gelombang   tentang pentingnya manajemen talenta  dan 
manajemen antar budaya sebagaimana telah dipaparkan diatas.  
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